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Velkommen hos Falck Hjælpemidlers
Speialrådgivning og vikarservice
Velkommen til Falck Hjælpemidlers ydelseskatalog 2021.
Falck Hjælpemidlers specialrådgivningsgruppe består af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som alle
besidder en lang og solid erfaring på hjælpemiddelområdet.
Dette være sig analyse og vurdering af en konkret borgers udfordringer, anbefalinger i forhold til konkrete
hjælpemidler, trykmålinger, solidt kendskab til hjælpemidler indenfor rammerne af servicelovens §§ 112 og
113, kendskab til velfærdsteknologiske løsninger på hjælpemiddelområdet, vurdering og indretning af bolig
samt rådgivning i forbindelse med boligsager i hht servicelovens §116, bistand i forbindelse med
sagsbehandling af bilansøgninger i hht servicelovens §114, både for så vidt angår oplysning af sagen samt
evt. efterfølgende beregningsdel m.v.
Disse kompetencer tilbydes i forbindelse med
• Konkrete borgersager
• Oplæring af terapeuter, som sidder med sagsbehandlingsfunktion indenfor disse områder
• Løbende screeninger af hjælpemidler fx på institutioner med mange kørestolsbrugere.
Opgaver som disse kan vi løse over hele landet.
Alle terapeuter har et solidt kendskab til sagsbehandling efter servicelovens §§ 112, 113 og 116 og kan med
denne baggrund tilbyde højt kvalificeret vikarbistand til kommuner, hvor der i en afgrænset periode er
behov for hjælp af denne type indenfor rammerne af generel sagsbehandling.
Alternativt til et ordinært vikarforløb, hvor en af vores terapeuter i en afgrænset periode sidder placeret i en
kommune, kan vi tilbyde at modtage en række sager indenfor rammerne af generel sagsbehandling og være
behjælpelige med at oplyse og beskrive disse, således, at arbejdsopgaven for en kommune aflastes
betydeligt.
Vikarbistand med placering i en kommune, vil primært kunne tilbydes i ‘fornuftig køreafstand’ fra vores
adresse i Allerød.
Hjælp til oplysning af sager af generel karakter kan tilbydes over hele landet.
På de næste sider findes flere detaljer om de enkelte ydelser. Den helt detaljerede beskrivelse aftales
konkret med den rekvirerende kommune.
Tilgang til en efterspurgt ydelse vil altid tage udgangspunkt i den givne kommunes vedtagne rammer for
sagsoplysning og –behandling, såvel som denne kommunes kvalitetsstandarder.
Vores egen model og ramme for et sagsforløb er den klientcentrerede tilgang, inspireret af ICF og CPPF
sammen med det kliniske ræsonnement. Vi prioriterer, naturligvis, at være ajourført på sidste nye viden
indenfor vores specialer.

Kontakt os altid gerne for en uforpligtende snak eller et tilbud.
God læselyst!

Terapeuter

Anita Christensen, Fysioterapeut
Speciale: Boligrådgivning, siddestillingsanalyse og handicapbiler
☎ 51 72 15 99
📧 ahin@falck.dk

Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut
Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse og el-kørestole
☎ 30 35 35 53
📧 lij@falck.dk

Lotte Haugaard, Ergoterapeut
Speciale: Børn og cykler
☎ 40 28 32 63
📧 lhau@falck.dk

Terapeuter

Maria Nielsen, Ergoterapeut
Speciale: Handicapbiler
☎ 23 71 09 23
📧 maria.nielsen@falck.dk

Sarah Lumholt, Fysioterapeut
Speciale: Siddestillingsanalyse
☎ 23 62 63 97
📧 salu@falck.dk

Mette Kliim-Due, Fysioterapeut
Leder af specialrådgivningen
☎ 24 25 84 51
📧 mette.kliim-due@falck.dk

Henvisnigsprocedure til specialrådgivning

Henvisning til en specialrådgivningssag
sker via mail til:
specialraadgivning@falck.dk.
Hertil kan sendes sikker mail.
Certifikat kan hentes på den offentlige certifikatdatabase. Følg link:
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikk
er_e-mail/soeg_certifikat/
I denne mail bedes oplyst:
✓ Kommunens navn
✓ Sagstype (siddestillingsanalyse, el-stol, manuel-stol, bil, gangtest, cykel, skylle-tørre toilet, 1-1 opstillinger,
andet)
✓ Drejer henvendelsen sig om et barn eller en voksen
✓ Diagnose
✓ Kontaktinformationer til henvisende terapeut, meget gerne et direkte telefonnummer.

Kontakt pr. telefon eller direkte mail
Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail, hvis dette foretrækkes. Ring eller
skriv direkte til en af vores terapeuter, som alle har sikker mail. Find også her de enkelt adresser på den
offentlige certifikatdatabase (se ovenfor).

I øvrigt
Behandling af personhenførbare oplysninger og datahåndtering
Falck Hjælpemidler er selvstændigt dataansvarlige og behandler personhenførbare oplysninger efter
gældende lovgivning.
Tavshedspligt
Falck Hjælpemidler og medarbejdere her skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger
vedrørende borgernes personlige forhold, som kommer til Falck Hjælpemidlers kendskab i forbindelse med
et rådgivningsforløb.
Konsulenter og andre, der bistår kommunen, pålægges tilsvarende tavshedspligt.
Tavshedspligten er også gældende efter endt rådgivningsforløb.
Afprøvning og udlån af hjælpemidler – betingelser
Ved eventuel opstået skade på et hjælpemiddel i forbindelse med afprøvning, er det Kommunen, der har
erstatningsansvaret over for den pågældende uafhængige hjælpemiddelleverandør, der har stillet produktet
til rådighed.
I forbindelse med afprøvning af eksempelvis kørestol, kan der være behov for et efterfølgende udlån af
hjælpemidlet i en kortere periode for at sikre det rigtige grundlag for valg af produkt.
Kommunen kan i den forbindelse anmode om at låne hjælpemidlet i en periode, typisk ca. en uge, under
forudsætning af den uafhængige hjælpemiddelleverandørs accept.
I en sådan afprøvningsperiode, hvor hjælpemidlet er i borgerens hjem, er Kommunen ligeledes ansvarlig for
produktet direkte over for den pågældende uafhængige hjælpemiddelleverandør.
Hvis hjælpemidlet efter afprøvning i hjemmet ikke bliver valgt, og derfor skal returneres til Leverandøren,
kan der være udgifter forbundet hermed. Der tænkes her på udbringning, afhentning, rengøring og
fragtudgifter i forbindelse med returnering af produktet til forhandleren. Sådanne udgifter vil blive
faktureret Kommunen på den omhandlede sag.
Aflysning/flytning
For eventuelle aflysninger eller flytninger, som kommunen meddeler Falck Hjælpemidler senest 2 hverdage
forud for det aftalte afprøvningstidspunkt, vil der ikke blive opkrævet gebyr. Dog vil direkte dokumenterede
udgifter såsom fragt af hjælpemidler, der er indhentet til afprøvning, blive faktureret kommunen.

For aflysninger/flytninger, der sker efter udløb af ovenstående frist, vil der blive opkrævet gebyr svarende til
1 times rådgivning.
For aflysninger/flytninger, som skyldes forhold hos Falck Hjælpemidler, vil der ikke blive opkrævet gebyr,
ligesom eventuelle fragtudgifter mv. vil blive afholdt for Falck Hjælpemidlers regning.
Faktureringstidspunkt
Et specialrådgivningsforløb faktureres løbende bagud.

Specialiseret rådgivning vedr. hjælpemidler
til voksne og børn
Målgruppe
Terapeuter og visitatorer i kommunerne, der arbejder med
sagsbehandling af hjælpemidler til børn og voksne efter
Servicelovens §§ 112 og 113 samt § 116 i relation til
velfærdsteknologiske hjælpemidler, når der er
behov for specialiseret rådgivning om hjælpemidler.

Ydelse
✓ Vurdering, afprøvning og anbefaling af valg af egnede
hjælpemidler til en specifik borger
✓ Indstilling og særlig tilpasning af hjælpemidler pga.
komplekse problemstillinger.

Formål
Anbefaling af bedst egnede hjælpemiddel med udgangspunkt i
borgerens behov og kommunens retningslinjer for bevilling

Beskrivelse
Ydelsen indeholder som regel
✓ 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.

✓ I tilfælde, hvor det er relevant: inddragelse af konsulent fra leverandøren.
✓ Opfølgning og tilbagemelding til henviser.

Konsulentbistand til tilpasning af kommunens
udbuds-hjælpemidler
Målgruppe
Terapeuter og visitatorer i kommunerne, der arbejder med
sagsbehandling af hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og
113, når der er behov for bistand til rådgivning og tilpasning af
hjælpemidler samt/eller vejledning til borger i håndtering af
hjælpemidlet.

Ydelse
✓ Vurdering og tilpasning af sagsbehandlerens valg af egnet
hjælpemiddel til en specifik borger
✓ Evt. vejledning af borger i korrekt håndtering af

hjælpemidlet.

Formål
At aflaste kommunens sagsbehandlere, hvor tiden er knap, i
sager, hvor en borger har behov for tilpasning samt evt.
vejleding i håndtering af et af kommunens egne hjælpemidler.

Beskrivelse
Ydelsen indeholder som regel
✓ Besøg hos borger
✓ Tilpasning og indstilling af bevilget hjælpemiddel
✓ Ved behov for ændring eller tilføjelse af ekstra dele, sikres, hvorvidt dette allerede forefindes på
kommunens hjælpemiddeldepot mhp. at undgå unødige udgifter for kommunen (for så vidt, at
terapeuten får adgang til bestillersystem eller direkte til depotet)

✓ Evt. instruktion i anvendelse af hjælpemidlet

Siddestillingsanalyse
Målgruppe
Terapeuter og visitatorer i kommunerne, der arbejder med
sagsbehandling af hjælpemidler til børn og voksne efter
Servicelovens §§ 112 og 113, i situationer, hvor en borger har
svære funktionsnedsættelser og bevægelseshandicap.

Ydelse
Analyse af borgerens problemer i forhold til den siddende
stilling og behov i dagligdagen.

Formål
At
✓ Tilbyde borgeren de bedst mulige forudsætninger for
deltagelse i hverdagens aktiviteter
✓ Opnå en så funktionel siddestilling som muligt
✓ Forebygge og/eller kompensere for deformiteter
✓ Forebygge og/eller hele tryksår
✓ Danne grundlag for bedst egnede hjælpemiddel

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 og anden

specialtilpasning.

Trykmåling
Målgruppe
Terapeuter og visitatorer i kommunerne, der arbejder med
sagsbehandling af hjælpemidler til børn og voksne efter
Servicelovens §§ 112 og 113, i situationer, hvor
tryksårsproblemer ikke umiddelbart kan løses med
kommunens standardprodukter og procedurer.

Ydelse
Afdække problematiske trykpunkter i den siddende og/eller
liggende stilling.

Formål
At udarbejde en løsning på den siddende og/eller liggende
stillings problematik mhp. At muliggøre/forbedre borgerens
aktivitesdeltagelse i eget hverdagsliv.

Beskrivelse:
Ydelsen kan indeholde
✓ Udredning og analyse af borgerens siddestilling og/eller den liggende stilling – via
hjemmebesøg, undersøgelse og praktisk afprøvning.
✓ Trykmåling med vores elektroniske trykmålingsudstyr.
✓ Hvis det ønskes af henviser: Udarbejdelse af rapport på analysen, undersøgelser og praktiske
afprøvninger med anbefalinger til det videre forløb.

OBS! Trykmåling kan aldrig stå alene. En trykmåling er et her og nu billede.
Trykmålingen kan bruges som et pædagogisk redskab og som en retningslinje for valg af løsninger på en
given problematik.

Handicapbiler
Målgruppe
Terapeuter, visitatorer og andre sagsbehandlere i
kommunerne, der arbejder med sagsbehandling, rådgivning,
og beregning af lån vedrørende handicapbiler efter
Servicelovens § 114.

Ydelse
Indsamle relevant data og oplyse sagen i forhold til borgers
ansøgning med det formål, at kommunen kan træffe en
afgørelse 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.

Beregning af støtte til køb af bil
Målgruppe
Kommuner, der ønsker bistand til sagsgangen efter bevilling af
støtte til køb af bil efter servicelovens § 114.
Dette kan eksempelvis være kommuner med få bevillinger og
dermed udfordringer med at opretholde en specialiseret
rutine i sagsgangen.

Ydelse
At udarbejde og levere korrekt sagsgang efter bevilling af
støtte til køb af bil.

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
✓ 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.

Gangtest
Målgruppe
Terapeuter og visitatorer i kommunerne, der har behov for en
beskrivelse af en borgers gangfunktion. Dette kan være i
forbindelse med ansøgning om handicapbil, specialcykel, elscooter og lign.

Ydelse
At beskrive borgerens gangfunktion, som en del af
sagsudredningen, inden kommunen kan træffe afgørelse om
det ansøgte.

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.

Boligrådgivning
Målgruppe
Terapeuter og visitatorer i kommunerne, der arbejder med
rådgivning og sagsbehandling af 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.
✓ Udfærdigelse af rapport med løsningsforslag.

Hos Falck Hjælpemidler har vi mulighed for at lave en 1:1 opstilling af et aktuelt 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 i
en afgrænset periode har behov for ekstra bemanding.
Årsagerne kan være store sagsmængder,
langtidssygemelding, ferieperioder, omlægning af systemer
eller andet.

Ydelse
Yde kompetent assistance for en aftalt periode af kortere eller
længere varighed i forhold til sagsbehandling af ansøgninger
indenfor servicelovens §§ 112, 113 & 116.

Beskrivelse
Ydelsen kan indeholde
✓ Generel sagsoplysning/sagsbehandling indenfor servicelovens §§ 112, 113 & 116.
Alternativt kan en kommune vælge, at vikaren varetager sager indenfor bestemte produktgrupper, for så
vidt, at sagsbehandlingen fortsat vurderes som værende af generel karakter.

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.

Sidemandsoplæring
Målgruppe
Kommuner i Danmark, hvor sagsbehandlende terapeuter, der
arbejder med hjælpemidler i hht. servicelovens §§ 112, 113,
114 og 116, står i en situation, hvor oplæring på et område er
vanskeligt at etablere i egen gruppe.

Formål
Klæde sagsbehandlere på til at håndtere daglige
sagsbehandlingsopgaver under servicelovens §§ 112, 113, 114
og 116 bedst muligt, kvalificeret og effektivt.

Beskrivelse

Sidemandsoplæring inden for områderne af en eller flere af servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116.

Sidemandsoplæringen tilrettelægges i hvert enkelt tilfælde med den rekvirerende kommune – både ift.

indsats og omfang.
Oplæring, hvor terapeut fra Falck Hjælpemidler er sammen med den sagsbehandlende terapeut fra
kommunen, kan suppleres med undervisning/vejledning/rådgivning via skype eller telefon.

Screening af hjælpemidler
på kommunale institutioner
Målgruppe
Kommuner i Danmark, hvor arbejdsgange og tidspres kan
betyde, at sagsbehandlende terapeuter oplever en udfordring
ift. at få foretaget løbende og ajourførende opfølgning på
hjælpemidler fx på institutioner med mange kørestolsbrugere.

Ydelse
Terapeut fra Falck Hjælpemidler aflægger besøg på aftalte
institutioner med faste intervaller. Her screenes og
gennemgås kørestole og andre mobilitetshjælpemidler, hvor
personalet oplever udfordringer med funktionalitet, tilpasning
el. lign.

Beskrivelse
Terapeuten fra Falck Hjælpemidler foretager med fastsatte intervaller besøg på aftalte institutioner.
Hjælpemidler, bevilget i hht servicelovens § 112 gennemgås i hht. forhåndsafale med sagsbehandlende
terapeut/visitator i kommunen og/eller på anvisning af personalet på institutionen når terapeuten møder
op.
Mindre tilretninger foretages på stedet.
Behov for større tilpasninger, udskiftning af hjælpemiddel o.l. beskrives i kortfattet rapport, som fremsendes
til sagsbehandler i kommunen mhp videre sagsbehandling.
Behov for reparationer eller udskiftning af dele på et hjælpemiddel beskrives ligeledes i kortfattet rapport,
som fremsendes til sagsbehandler i kommunen mhp videre sagsbehandling.
Det er erfaringen, at en sådan ydelse kan have en stor besparende effekt både i forholdt til tidsforbrug og
økonomi hos såvel sagsbehandlere som hjælpemiddeldepoternes medarbejdere. Der spares på opkald til
sagsbehandlere om hjælpemidler der ikke fungerer og på kørsler fra hjælpemiddeldepoterne. Og ikke mindst
er det en vej til at sikre gode muligheder for en borger ift at udnytte og anvende et hjælpemiddel og dermed
opnå bedste muligheder for deltagelse i hverdagens aktiviteter og livskvalitet.

Rådgivning om hjælpemidler til borgere
i forløb under job og beskæftigelse
Målgruppe
Sagsbehandlere, der varetager borgersager hjemmehørende i
kommunens job- og beskæftigelsesområde, hvor borgeren er
udfordret af fysisk funktionsnedsættelse ift at kunne fungere
på arbejdsmarked eller i uddannelsesforløb.

Ydelse
✓ Vurdering, afprøvning og anbefaling af valg af egnede
hjælpemidler til en specifik borger
✓ Indstilling og særlig tilpasning af hjælpemidler pga.
komplekse problemstillinger.

Formål
Anbefaling af bedst egnede hjælpemiddel med udgangspunkt i
borgerens behov i forbindelse med en beskæftigelses- eller
uddannelsesrettet indsats og kommunens retningslinjer for
bevilling.

Beskrivelse
Ydelsen indeholder som regel
✓ 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.
✓ I tilfælde, hvor det er relevant: inddragelse af konsulent fra leverandøren.
✓ Opfølgning og tilbagemelding til henviser.
✓ Adgang til telefonisk rådgivning (‘hot-line’ service).

