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Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet 2009
Rollator
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 nødvendigt, for at den pågældende kan udøve erhverv.

Hvad er definitionen på Rollator er med 4 hjul. Borgeren skubber rollatoren frem med begge
en rollator?
hænder. Rollatoren er højdeindstillelig og er forsynet med sæde og
indkøbskurv. Rollatoren er forsynet med bremser.
Hvad er formålet med
ydelsen?

At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion både inde og ude,
således at borgeren fortsat kan være mest mulig selvhjulpen i
hverdagen.

Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere med varigt nedsat gangfunktion, hvor funktionsnedsættelsen
ikke afhjælpes med brug af stokke.
Alle andre behandlingsmuligheder, herunder genoptræning, skal være
udtømte.

Ydelsens omfang?

Rollatoren kan forsynes med rette ekstraudstyr efter individuel behov.
Dette vurderes af terapeut i samarbejde med borgeren.
”Hvis brugerens bolig er i flere planer, kan der, hvis brugeren har et
væsentligt behov for at færdes på flere planer, bevilges ekstra rollatorer
eller evt. gangstativ efter vurdering af behovet.
Såfremt brugeren bor i bolig uden væsentlige niveauforskelle skal
samme rollator benyttes uden og indendørs. Ved niveauforskelle som
ikke kan udlignes, kan der bevilges ekstra rollator til udendørs brug
I vurdering af behov for udendørs færden, skal indgå overvejelser om
ekstra rollator kan løse problemet frem for etablering af større
boligændringer.
Ved indendørs brug skal det vurderes, om der er behov for fjernelse af
dørtrin og/eller montering af dørtrinsplader.”
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Udlånte rollatorer repareres af Odder kommune efter kontakt til terapeut
Visitationsteamet
Er der valgmulighed
mht. leverandør?

Nej

Hvem visiterer til
ydelsen?

Visitationsteamet

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet

Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Intet

Hvad er kommunens
kvalitetsmål?

Det er Odder kommunes overordnede mål at der skabes et tillidsfuldt
samarbejde mellem borgeren og medarbejderen
For ansøgning om rollator gælder at fra ansøgningen er indgivet til
sagen er afsluttet kan der gå op til 4 uger.

Hvordan følges op på
ydelsen?

Bevilling af rollator følges altid af instruktion i brug af rollatoren og
indstilling af rollatoren, foretages af terapeut.
Hvis funktions niveauet hos borgeren ændrer sig, revurderes behovet.

Klageadgang

Der er mulighed for at klage over afgørelsen til Det social nævn, klagen
sendes til Visitationsteamet, Kildegade 6, 8300 Odder

