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Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet 2009

El-kørestol
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
-

Hvad er definitionen
på en el-kørestol

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.

En kørestol med 4 hjul der drives frem ved motorkraft.
El kørestolen styres oftest via joy-stik. El-kørestolen har en max.
hastighed på 6 km/t.

Hvad er formålet med

At sikre at borgere, der opfylder Service lovens § 112´s betingelser,
gøres så selvhjulpne som mulig i hverdagen

ydelsen?
Hvem kan modtage
ydelsen og hvad
dækker ydelsen?

Hvad koster ydelsen
for borgeren ?

Borgere med omfattende funktionsnedsættelse, der gør at borgeren er
fast kørestols bruger. Borgeren kan ikke færdes inde og/eller ude i alm.
manuel kørestol.

Borgeren har selv pligt til at vedligeholde el-kørestolen, herunder
rengøring, udskiftning af sikringer, smøring, skifte lygteglas og pærer
samt udskiftning af dæk og slanger.

Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, såfremt der er
behov for mere end en årlig udskiftning.
Hvis borgeren opfylder betingelserne for at få el-kørestolen
bevilliget som personlig hjælpemiddel jf. Service lovens § 112 stk.
3 – kan der være tale om egen betaling (se leverandør valg)
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Er der valgmulighed
mht. leverandør?

Hvis kørestolen ikke anvendes hovedparten af døgnets timer er der
ingen valgmulighed for borgeren.
Hvis kørestolen forudsætter individuel tilpasning og benyttes
hovedparten af døgnets timer, betragtes den som et personligt
hjælpemiddel. Derfor har borgeren frit valg i forhold til leverandør valg
som beskrevet i Service lovens § 112 stk. 3.

Hvem visiterer til
ydelsen?

Visitationsteamet vurderer behov og visiterer til ydelsen.

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepot

Hvad er kommunens

Det er Odder kommunes overordnede mål at der skabes et tillidsfuldt
samarbejde mellem borgeren og medarbejderen

kvalitetsmål?

Fra ansøgningen er indgået til sagen forventes påbegyndt kan der gå
ca. 4 uger.

Hvordan følges op på
ydelsen?

Terapeuten kontakter efter bevilling borgeren/hjemmet eller
samarbejdspartnere for at følge op på om hjælpemidlet opfylder
behovet.
Hvis funktionsniveauet hos borgeren ændrer sig eller hvis borgeren ikke
længere kan håndtere el-kørestolen forsvarligt kan det være nødvendigt
at revurdere udlånet.

Klageadgang?

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