
 

Lovgrundlag for ydelse: Lov om social service § 112 og §113. 

 

Kommunalbestyrelsen skal yde 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 et erhverv. 

 

Hvem kan få ydelsen?: Borgere med en varig nedsat fysisk funktionsevne, og dermed har et varigt behov 

for at benytte et af følgende typer skinner/bandager: 

 

 Skulderbandage 

 Albuebandage/-skinne 

 Håndledsbandage/-skinne 

 Håndbandage/-skinne 

 
Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, og der skal foreligge lægelig 

dokumentation for behovet. 

Hjælpemidlet skal give en væsentlig afhjælpning af borgers nedsatte funktionsevne 

og en væsentlig lettelse i borgers dagligdag. Ved vurderingen lægges der vægt på 

hele borgers situation fx alder, familiesituation, andre foranstaltninger og øvrige 

muligheder. 

Hvad indeholder ydelsen?: 

 

 

 

 

 Skulderbandage 

 Albuebandage/-skinne 

 Håndledsbandage/-skinne 

 Håndbandage/-skinne 

 Udskiftning 

 Reparation 
 

Egedal kommune yder hjælp til bedst egnet billigste hjælpemiddel og er som 

udgangspunkt borgers ejendom, medmindre andet fremgår af bevillingen. 

 

Der bevilges som udgangspunkt én skinne/bandage. 



Der indhentes tilbud fra leverandører inden afgørelsen træffes. 

 

Levering og returnering: 

Hjælpemidlet udleveres af leverandøren. 

I de tilfælde hvor det fremgår af bevillingen, skal hjælpemidlet tilbageleveres efter 

endt brug.  

 

Drift, vedligehold og reparation: 

Der ydes reparation af hjælpemidlet, når reparationen er nødvendig, og bevilling er 

givet inden reparationen udføres.  

Borger er selv forpligtet til og ansvarlig for vedligeholdelse af det bevilgede 

hjælpemiddel. 

 

Råd og vejledning: 

Trænings- og hjælpemiddelvisitationen yder råd og vejledning om mulighederne for 

bevilling af hjælpemidler eller om muligheden for anden hjælp, i stedet for eller 

som supplement, til hjælpemidlet. 

 

Afgrænsning: 

 

 

 

 

Ydelser efter § 112 må ikke kunne ydes efter anden lovgivning.  

Borger skal selv henvende sig til Trænings- og hjælpemiddelvisitationen ved behov 

for reparationer. 

 

Der kan ikke ydes hjælp til brug af skinner ved følgende: 

 Skinner/bandage alene til brug ved arbejde 

 Skinner/bandage til smertelindring 

 Skinner/bandage til at forebygge fejlstillinger 

Hjælpemidler anskaffet før der er givet bevilling: 

Der kan som hovedregel ikke bevilliges hjælp til hjælpemidler, som er anskaffet 

førend, der er givet en bevilling. 

 

Hjælpemidler til træning eller i forbindelse med behandling: 

Der udlånes ikke hjælpemidler, der kun skal anvendes i kortere tid som led i fx 

behandling eller træning.   

 

Egenbetaling: 

 

 

Hjælpemidlet er som udgangspunkt gratis for borger. 

 

Ved benyttelse af mulighederne i Frit-valgs reglerne kan der dog blive tale om en 

egenbetaling, såfremt borger vælger et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen 

peger på. 

 

Leverandør af ydelsen: Sahva 

Jan Nielsen 

Ortos 



Opfølgning:  

Visitations- og 

bevillingskompetence: 
Center for Myndighed og Social service, Trænings- og Hjælpemiddelvisitationen 

Sagsbehandlingsfrister: Der henvises til sagsbehandlingsfrister på www.egedalkommune.dk 

 

http://www.egekom.dk/

