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Anita Hinge, Fysioterapeut

Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler

Tlf.: 51 72 15 99

Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut

Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse og 

el-kørestole

Tlf.: 30 35 35 53

Lotte Haugaard, Ergoterapeut

Speciale: Børn og cykler

Tlf.: 40 28 32 63

Sarah Lumholt, Fysioterapeut

Speciale: Siddestillingsanalyse

Tlf.: 23 62 63 97

Mie Bornø, Ergoterapeut

Speciale: Handicapbiler og boligindretning

Tlf.: 23 71 09 23

Terapeuter



Afprøvning af hjælpemidler (til børn og voksne)

Beskrivelse:

Ydelsen vil typisk indeholde:

• Sagsforberedelse og drøftelse med henviser og evt. borger.

• Hjemtagning og klargøring af produkter.

• En eller flere afprøvningsseancer for vurdering af udvalgte hjælpemidler. 

• Individuel tilpasning/indstilling af valgt hjælpemiddel.

• Det kan i nogle tilfælde være relevant at inddrage en konsulent fra leverandøren.

• Opfølgning og tilbagemelding til henviser.

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder 

med sagsbehandling omkring hjælpemidler til børn og 

voksne efter Servicelovens §§ 112 og 113, og hvor der er 

behov for specialiseret rådgivning om hjælpemidler.

Formål:

• Afprøvning og valg af egnede hjælpemidler

• Indstilling og særlig tilpasning af hjælpemidler pga. 

komplekse problemstillinger.



Siddestillingsanalyse

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder med 

sagsbehandling omkring hjælpemidler til børn og voksne 

efter Servicelovens §§ 112 og 113, og hvor borgerne har 

svære funktionsnedsættelser og bevægelseshandicap.

Beskrivelse:

Undersøgelsen foregår i et særskilt rum og indledes med en samtale, hvor problemer og behov 

afdækkes. Det er en stor fordel, at såvel borger, henviser og daglig hjælper deltager i 

samarbejdet. Efter den indledende samtale udføres en klinisk undersøgelse bl.a. af bækkenets 

stand og bevægelser, rygsøjlens stilling, muskulaturens tonus og senernes træk på led samt 

øvrige faktorer, der kan have indflydelse på siddestillingen.

Ud fra analysen udfærdiges en rapport med en beskrivelse af undersøgelsens fund samt 

konklusion med anbefaling af yderlige tiltag til det videre forløb, herunder fx. opbygning af 

sædesystem, anden specialtilpasning.

Formål:

• At analysere borgerens problemer i forhold til den 
siddende stilling og behov i dagligdagen.

• At give borgeren de bedst mulige forudsætninger for 
deltagelse i hverdagens aktiviteter.

• Opnå en siddestilling så funktionel som mulig.

• Forebygge/kompensere for deformiteter. 

• Forebygge/ophele tryksår.

• Danne grundlag for valg af bedst egnet
hjælpemiddel.

• En siddestillingsanalyse kan danne grundlag for et 
forløb med afprøvning og indretning af et 
hjælpemiddel. Se ”Afprøvning af hjælpemidler”.



Trykmåling

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder 

med sagsbehandling omkring  hjælpemidler til børn 

og voksne efter Servicelovens §§ 112 og 113, og hvor 

der opleves problematikker omkring  tryksår., som 

ikke umiddelbart løses ved brug af kommunens 

standardprodukter og procedurer.

Beskrivelse:

Ydelsen kan indeholde:

• Udredning og analyse af borgerens siddestilling og/eller den liggende stilling – via 

hjemmebesøg, undersøgelse og praktisk afprøvning.

• Foretage en trykmåling med vores elektroniske trykmålingsudstyr.

• Udarbejde en rapport - efter ønske fra henviser - på analysen, undersøgelser og praktiske 

afprøvninger med anbefalinger til det videre forløb.

OBS! Trykmåling kan på ingen måde stå alene. En trykmåling er et her og nu billede. 

Dvs. at trykmålingen kan bruges som et pædagogisk redskab og som en retningslinje for valg af 

løsninger på problematikken.

Formål:

• At afdække problematiske trykpunkter i den   

siddende og/eller liggende stilling.

• At nå frem til en løsning på den siddende og/eller 

den liggende stillings problematik mhp. at 

muliggøre/forbedre borgerens aktivitetsdeltagelse 

i eget hverdagsliv.



Velfærdsteknologi

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder med 

sagsbehandling omkring hjælpemidler og boligindretning  

til børn og voksne efter Servicelovens §§ 112, 113 & 116, og 

hvor man  ønsker at teste anvendeligheden af  udvalgte 

velfærdsteknologiske produkter.

Beskrivelse:

Falck Hjælpemidler i Allerød har i samarbejde med Designskolen Kolding indrettet en 90 m2 

lejlighed med velfærdsteknologiske produkter og hjælpemidler.

Vi tilbyder et inspirationsmiljø, hvor kommuner kan hente support i arbejdet med udvælgelse og 

implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

Vores intelligente hjem byder på unikke afprøvningsfaciliteter ,når I skal teste diverse 

løsningsmuligheder sammen med jeres borgere.

Vi understøtter med kompetent terapeutfaglig rådgivning – og så sørger vi for et aktuelt og 

opdateret sortiment af nye relevante teknologier og produkter. Vi tænker i løsninger og 

favoriserer ikke specifikke produkter.

Formål:

• Afprøve anvendeligheden af et velfærdsteknologisk 

produkt i forhold til en specifik borger.

• At afdække, hvorvidt et velfærdsteknologisk produkt 

øger borgerens selvhjulpenhed og evt. bedrer 

medarbejderens arbejdsmiljø.



Handicapbiler

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder 

med sagsbehandling, rådgivning , og beregning af lån 

vedrørende handicapbiler efter Servicelovens § 114.

Beskrivelse:

Ydelsen kan indeholde:

• Hjemmebesøg.

• Funktionsbeskrivelse.

• Afdække kørselsbehov.

• Gangtest.

• Indhente relevante helbredsmæssige oplysninger.

• Afklare behov for særlig indretning samt afdække behov for kørekortskrav.

• Bilafprøvning hos forhandler eller bilopbygger.

• Beregning af lån/ Efterbehandling.

• Udfylde blanketter til autoforhandler og kommune  i forbindelse med beregning af lån.

Formål:

At indsamle relevant data i forhold til borgers

ansøgning mhp. at kommunen kan træffe en afgørelse 

efter Servicelovens § 114.



Beregning af støtte til køb af bil

Målgruppe:

Kommuner der har så få bevillinger, at det ikke er 

muligt at opretholde en specialiseret rutine i 

sagsgangen efter bevilling af støtte til køb af bil 

(SEL §114).

Beskrivelse og opgavefordeling:

Kommunen:

• Sender kopi af afgørelse samt oplysninger om borgerens indkomstgrundlag til  Falck 

Hjælpemidler A/S. 

• Ved genbevilling sendes ligeledes tidligere bevilling samt tidligere bilfaktura med oplysning 

om borgers egenbetaling. 

Falck Hjælpemidler A/S:

• Modtager og gennemgår slutseddel fra forhandler.

• Udarbejder gældsberegning og nedskrivningsplan.

• Fremsendes meddelelse til forhandler og anmodning om klausulering samt kopi til borger.

• Indberetter til Ankestyrelsen.

• Sagen afsluttes og returneres til kommunen.

Formål:

At udarbejde og levere korrekt sagsgang efter 

bevilling af støtte til køb af bil.



Gangtest

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der har behov for en 

beskrivelse af en borgers gangfunktion. Dette kan f.eks. være i 

forbindelse med ansøgning om handicapbil, specialcykel, el-scooter 

mv.

Beskrivelse:

Ydelsen kan indeholde:

• Samtale.

• Undersøgelse og test af gangfunktion, -kvalitet og –distance.

• Udførlig rapport. Falck Hjælpemidler har udarbejdet et skema, som sikrer, at alle relevante 
oplysninger fremgår.

• Gangtesten kan foregå enten ud fra borgers bopæl eller hos Falck Hjælpemidler.

Formål:

At beskrive borgerens gangfunktion, som en del af 

sagsudredningen, før kommunen kan træffe afgørelse om det 

ansøgte.



Boligrådgivning

Målgruppe:

Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der   

arbejder med rådgivning og sagsbehandling 

omkring boligændringer efter Servicelovens § 116. 

Formål:

At afdække behovet for indretning, ombygning, 

tilbygning eller behovet for at flytte til anden egnet 

bolig.

Beskrivelse:

Ydelsen kan indeholde:

• Vejledning og rådgivning omkring definition af målgruppe og lovgrundlag for ydelsen.

• Vurdering af boligens egnethed for borgeren/familien - direkte i boligen og/eller ud fra 
skitse eller 1:1 opstilling.

• rådgivning om valg af egnede hjælpemidler og inventar, ex. løfteplatforme, trappelifte, 
støttegreb m.m.

• Opstilling af  udvalgte rum i 1:1 størrelse.

• Udfærdige rapport med løsningsforslag.

Hos Falck Hjælpemidler  A/S  har vi mulighed for at lave en 1:1 opstilling af de aktuelle rum med 

fleksible vægge og flytbart inventar. Dette giver et virkelighedsnært miljø i eksakte mål med den 

påtænkte indretning – en meget brugbar vurderingsmulighed for borger, henviser og evt. 

arkitekt. Ud fra 1:1 opstillingen gennemgås og vurderes pladsforholdene og indretningen for 

optimal udnyttelse set i forhold til borgerens funktions- og aktivitetsbehov, hjælperes 

arbejdsmiljø og ift. økonomien i boligsagen. 



Vikarservice

Målgruppe:

Kommuner i Danmark  hvor de 

sagsbehandlende terapeuter periodevis har 

store sagsmængder, som kan være svære at nå 

med den aktuelle bemanding. Det kan være i 

perioder, hvor der opleves langtidssygemelding, 

afholdelse af ferie eller anden form for fravær i 

terapeutgruppen.

Beskrivelse:

Ydelsen kan indeholde:

• Generel sagsbehandling indenfor servicelovens §§ 112, 113 & 116. Alternativt kan man som 
kommune vælge at vikaren varetager sager indenfor bestemte produktgrupper, hvor 
sagsbehandlingen fortsat vurderes som værende generel.

Falck Hjælpemidlers team af terapeuter har alle en solid erfaring indenfor området. Fra første 

dag leveres kvalificeret  og effektiv sagsbehandling.

For at yde den mest effektive service oprettes vikaren med eget login til kommunens 

omsorgssystem, hjælpemiddeldepot mv. Vore terapeuter har  kendskab til de fleste omsorgs- og 

bestillersystemer som anvendes i kommunerne.

Vi kører i egne biler, hvilket øger fleksibiliteten mhp. optimal planlægning af hjemmebesøg hos 

borgerne.

Formål:

Yde kompetent assistance for en aftalt periode 

af kortere eller længere varighed mhp. 

sagsbehandling af ansøgninger indenfor 

servicelovens §§ 112, 113 & 116.


