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Trykaflastende pude 

Hvad er ydelsens  

lovgrundlag? 

§112 i lov om social service 

Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte 
funktionsevne 

- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
- er nødvendig for at den pågældende kan udøve erhverv. 
-  

 Hvad er definitionen 

på en trykaflastende 

pude? 

- pude der er udformet således at det forebygger udviklingen af 
tryk eller forhindre yderligere tryk. 

- Øge muligheden for opheling af tryksår. 
-  

Hvad er formålet med 

ydelsen? 

- at forebygge udviklingen af tryk / share hos immobile 
borgere. 

- At forebygge tryk hos kørestolsbrugere, der har en 
funktionsnedsættelse, der gør at de er i fare for at udvikle 
tryk. 

 

 Hvem kan modtage 

ydelsen  

- borgere der er permanent kørestolsbrugere og som ikke er i 
stand til at ændre stilling / flytte sig rundt. Eller hvor siddestilling i 
sig selv øger risiko for trykudvikling. 

- Brugere der har lammelse i UE, så de ikke mærker behov for at 
ændre stilling. 

- Borgere der sidder meget i samme stol og som ikke er mobile 
uden hjælp fra andre. 

 Ydelsens omfang? Sammen med pude udlevere relevant vejledning 

Ved behov leveres ekstra betræk.  

 Er der valgmulighed 

mht. leverandør? 

Nej 

Hvem visiterer til 

ydelsen? 

Visitationsteamet 
 

Hvem leverer ydelsen? Hjælpemiddel depotet 

 Hvad koster ydelsen Ingen egen betaling 
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for brugerne?  

 Hvad er kommunens 

kvalitetsmål? 

Det er Odder kommunes overordnede mål at der skabes et tillidsfuldt 

samarbejde mellem borgeren og medarbejderen 

Hvis det handler om borgere der er terminalt syge, kan opgaven løses 

fra dag til dag (hverdage) 

Ved borgere der er truet for tryk, udlånes pude indenfor 3-5 hverdage. 

 Hvordan følges op på 

ydelsen? 

Terapeuten kontakter efter bevilling hjemmet eller samarbejdspartnere  

for at følge op på om hjælpemidlet opfylder behovet. 

Hvis funktions niveauet hos borgeren ændrer sig, revurderes behovet. 

Klageadgang? Der er mulighed for at klage over afgørelsen til Det sociale nævn, 

Klagen sendes til Visitationsteamet, Kildegade 6, 8300 Odder 

 

 

 

 

 

 


