10 ANBEFALINGER
HJÆLPEMIDDEL
OMRÅDET

For mange mennesker med
funktionsnedsættelse, kan
hjælpemidler være nødvendige
for at få hverdagen til at fungere.
Et hjælpemiddel skal kompensere
for en funktionsnedsættelse
og samtidig være mindst mulig
indgribende i den enkeltes liv.
Borgeren kender sin udfordring,
men er sjældent ekspert i,
hvilken løsning, der skal til.
Derfor kræver hjælpemiddel
formidling tæt samarbejde
mellem borgeren og den
fagprofessionelle og inkluderer
individuel vurdering, tilpasning,
træning i brug og ikke mindst
opfølgning.
Den opgave har ergoterapeuterne
faglig viden til at løfte.
Tina Nør Langager,
formand for Ergoterapeutforeningen

1

Alle har ret til
meningsfulde aktiviteter
Hjælpemiddelformidling bør rette sig imod alle
typer af aktiviteter, som giver mening for den
enkelte. Det handler om hverdagslivet, og derfor
bør hjælpemidler bevilges både til brug i hjemmet,
skole/arbejde, fritidsaktiviteter og helt basale
behov som f.eks. søvn.
Hjælpemidler er et middel til at blive aktiv deltager i samfundet. Omgivelser, tilgængelighed og hjælpemidler er alle elementer i det at kunne
deltage i samfundslivet.
I Dansk Handicap Forbunds (DHF) undersøgelse ”Brugerundersøgelse af
hjælpemiddelformidling” fra 2017 ‒ HTTPS://BIT.LY/2ULD9KH ‒ beskriver brugerne en oplevelse af, at hjælpemidlet opfylder deres behov
og muliggør mobilitet, selvstændighed, selvhjulpenhed og værdighed.
Hjælpemidlet gør det muligt at have en aktiv hverdag, være en del af
arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse, have en familie og
indgå i andre sociale relationer.

30.000 kr. af egen
lomme for at komme
i haven
En interviewdeltager beskriver,
hvordan den kørestol, som
kommunen vurderede til at være
egnet og havde indkøbsaftale
om, forhindrede borgeren i at
komme ind og ud af sin have. Det
betød, at borgeren valgte at betale
differencen på 30.000 kr. for at
få den kørestol, der muliggjorde
den aktivitet, som betød mest for
borgeren.
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En rollator er ikke
bare en rollator
En borger, som bor på landet, kan
have behov for at færdes udendørs
på ujævnt terræn, og har derfor
behov for en rollator med store
hjul, mens en anden borger har
behov for en rollator, som er let at
slå sammen og transportere i bus.
En helt tredje har behov for en
stabil rollator med et fast sæde og
rygbøjle, mens en fjerde har brug
for en rollator, der kan bære en
vægt på 155 kilo.
Det er fire forskellige typer af
rollatorer, som kan have meget
forskellig pris. Hvis man kun har
én standardrollator, vil tre af disse
borgere ikke få en ordentlig løsning
og dermed ikke få mulighed for at
deltage aktivt i samfundslivet og
leve et så selvstændigt og normalt
hverdagsliv som muligt, hvilket
ellers er servicelovens intention.
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Hjælpemidlet skal matche
borgeren ‒ ikke omvendt
Det skal altid bero på en individuel vurdering i
samarbejde med borgeren, hvilket hjælpemiddel,
der fungerer bedst for den enkelte. Mennesker
er unikke og behov er individuelle og situations
bestemte. Derfor er standardhjælpemidler ikke
altid en god løsning.
I nogle kommuner har standardiserede indkøb i stigende grad vundet
indpas i de seneste år. Det er fint, hvis standardproduktet tilgodeser
borgerens individuelle behov, men der opleves et skred. Eksempelvis
findes der mange forskellige rollatorer på markedet. Når man skal
finde frem til den rollator, som hjælper en borger bedst og billigst,
er det nødvendigt at tage konkrete og individuelle hensyn.
DHF’s undersøgelse fra 2017 viser, at når den enkelte person med
handicap fra start får det rigtige hjælpemiddel, kommer den pågæl
dende oftere ud og bliver en del af det omgivende samfund og får
netop den øgede livskvalitet i hverdagen, som han/hun ønsker sig.
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Ingen egenbetaling
for hjælpemidler
Vi skal understøtte social lighed. Egenbetaling på
hjælpemidler øger risikoen for social skævvridning
både ved egenbetaling på forbrugsgoder og frit
valgsordninger.
Danmarks velfærdsmodel bygger på, at borgerne har lige adgang til de
social- og sundhedsydelser, som de har behov for. I de senere år har vi
dog oplevet en mere restriktiv bevillingspraksis på hjælpemiddelområ
det, som rammer borgere med nedsat funktionsevne hårdt.
DHF’s undersøgelse viser, at mange får tilbudt standardhjælpemidler
eller billigere hjælpemidler i forhold til tidligere bevillinger. Det nye
hjælpemiddel opfylder imidlertid ikke behovet, og borgeren tilbydes
så frit valg med egen betaling. Da standardproduktet er indkøbt på
indkøbsaftale, er prisen væsentlige lavere end listepris, og merudgif
ten for borgeren fra standard til et ”fritvalgsprodukt” er derfor meget
høj.
Det er også en udfordring, at flere og flere hjælpemidler med tiden
er blevet kategoriseret som forbrugsgoder med egenbetaling, som
kan være af en betydelig størrelse (f.eks. på el-køretøjer). Det skaber
ulighed, og er den forkerte vej at gå. Udover øget bureaukrati gør det
også brugernes mulighed for at være aktive i såvel fritidslivet som
arbejdslivet langt mere besværlig.
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Kvalitet i hjælpemiddel
formidling kan betale sig
Der er god økonomi i at træffe det rigtige hjælpe
middelvalg første gang. Ellers risikeres det, at
hjælpemidlet ikke bliver brugt, at borgerens pro
blem ikke bliver løst eller ‒ i værste tilfælde ‒ at
borgeren oplever følgeskader og evt. forværring af
sin tilstand.
Kommunernes pressede økonomi har mange steder kunnet mærkes i
forhold til stramninger på hjælpemiddelområdet. Det er derimod svært
at se kommunernes økonomiske gevinster ved at være tilbageholdende.
Hjælpemiddelformidling skal nemlig ses i et langsigtet perspektiv, hvor
man tager højde for, at et aktivt liv for borgerne, med så stor grad af
selvstændighed som muligt, giver gevinst både i form af livskvalitet,
men også i forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Dermed
mindskes plejebehov og behov for hjælp fra andre offentlige ”kasser”
på langt sigt.

Det rigtige hjælpe
middel kunne have
sparet ½ million kr.
Jane pådrog sig en fremadskridende
rygmarvslidelse i forbindelse med
en operation og har efterfølgende
manglet følesans fra taljen og ned,
hvad angår smerter, tryk mv.
I starten fik Jane en manuel
transportkørestol uden tilpasning
og opfølgning, da man troede,
behovet var midlertidigt. Efter et
halvt år fik hun det første tryksår.
Da der var gået 4 år, havde Jane
fået flere tryksår og havde generelt
nedadgående funktionsniveau. Hun
havde problemer med at udføre
de aktiviteter, som gav mening
for hende i hverdagen. Også for
Janes mand, der hjalp med alle
forflytninger og den personlig
hygiejne, skabte Janes faldende
funktionsniveau begrænsninger
og øget belastning.
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En siddestillingsanalyse blev
iværksat, behovet for specialtilpas
sede hjælpemidler blev vurderet,
tilpasset og implementeret. Forlø
bet blev afsluttet efter 6 måneder,
hvor der ‒ trods indlæggelser
undervejs ‒ var tegn på heling, og
Jane kunne igen deltage i betyd
ningsfulde aktiviteter
Regneeksempel baseret
på casen
3½ år pleje af tryksår (herunder
sygeplejetimer samt sårplejepro
dukter) har kostet kommunen ca.
en ½ million kr., hvilket kunne have
finansieret en terapeut på halv
tid, som ikke bare i denne ene sag,
men i flere, ville kunne have sikret
de rette valg af hjælpemidler til
forebyggelse af vævsskader baseret
på aktivitetsanalyse, individuel
tilpasning og implementering.

Fra bogen ”Aktivitets Baseret Siddes tillings
Analyse (ABSA) ‒ Når hjælpemidler og
aktiviteter kan forebygge vævsskader” af
Helle Dreier.
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Hjælpemidler skal have et
pænt og diskret design
Hjælpemidler har man af nød og ikke af lyst. Der
for skal et brugbart hjælpemiddel også gerne have
et pænt og diskret design, som matcher brugeren
som person og passer ind i brugerens bolig. Et
hjælpemiddel, hvor æstetikken er gennemtænkt,
kan for den enkelte være afgørende for følelsen af
ikke at opleve sig ”anderledes”.
Der er brug for valgmuligheder (uden egenbetaling), så hjælpemidlerne
opleves som neutrale og ikke adskiller sig. Det fremmer brugen af
hjælpemidlet, hvilket understøttes af DHF’s undersøgelse. Her giver
borgerne også udtryk for, at æstetikken kan være afgørende for, om de
faktisk bruger hjælpemidlerne.
Husk også, at smag er forskellig, og at kønt og personligt behøver altså
ikke være synonymt med dyrt.

Man vil bare ses for
den, man er
”Det er jo sådan en normalisering
af, hvem man er, altså man vil jo
ikke udstille sig for meget. Man
vil bare ses for den, man er. Det
er vigtigt, at man kan se de indre
værdier i folk, at man ikke kan
se hjælpemidlet. Det betyder
rigtig meget. Jeg bliver set på som
person ‒ derfor skal jeg også have
de hjælpemidler, der gør, at jeg kan
blive set på som person.”

Kvindelig kørestolsbruger i DHF’s
unders øgelse fra 2017
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Specialviden kan
være afgørende
Jacobs funktionsniveau er stærkt
nedsat på grund af muskelsvind.
Han kan gå få skridt indendørs,
men kan ikke rejse sig frit. Skal
han f.eks. hen til et bord, må han
gribe fat og trække overkroppen
ind over bordet for at komme op.
Jacob har bl.a. svært ved at komme
op fra toilettet, og i første omgang
bevilges en toiletforhøjer.
For Jacob bliver det nu lidt lettere
at rejse sig, men fordi helt særlige
problemstillinger på grund af
Jacobs usædvanlige diagnose ikke
er tænkt ind, får toiletforhøjeren
uheldige konsekvenser for Jacob.
Det er nemlig blevet sværere for
ham at stemme fra med fødderne,
og han kan derfor ikke presse
ordentlig ved toiletbesøg, hvilket
på sigt giver ham tendens til
forstoppelse.
Problemet kunne have været
undgået, hvis en ergoterapeut
med specialviden om hjælpemidler
til borgere med muskelsvind, var
blevet inddraget tidligt i forløbet,
så man var blevet opmærksom på
nødvendigheden af et toilet med
elektrisk sædeløft.

Effektfuld hjælpemiddel
formidling hviler på kvalitet
i indsatsen og ergoterapi
faglig specialviden
Ergoterapeuters analytiske og systematiske til
gang samt faglige viden om samspillet mellem
krop, aktivitet og omgivelser giver grundlaget for
god hjælpemiddelformidling.
I de hjælpemiddelsager, der kræver specialiseret rådgivning og
vejledning skal det sikres, at der til stadighed er den nødvendige
ergoterapifaglige specialviden til rådighed.
Rammerne for udøvelse af faglighed er afgørende: Tid til borgerinvolvering, individuel vurdering og analyse samt opfølgning er nødvendig for
effektfuld brugbarhed, ligesom det er vigtigt med rum for eksperimenter, innovation og kompetenceudvikling.
Forskning viser *, at systematiske og strukturerede arbejdsmetoder har
betydning for succesfuld hjælpemiddelformidling. Samtidig er det også i
eksisterende forskning ‒ såvel kvalitativ som kvantitativ ‒ en gennemgående faktor, at involvering af borgeren i hele formidlingsprocessen er
afgørende.
Også når man ser på videreudviklingen af intelligente velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne, samt mulige forbedringer af
arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne, har ergoterapeuter meget
at bidrage med. Men hjælpemiddelområdet ændrer sig i takt med f.eks.
udviklingen af nye velfærdsteknologiske produkter og løsninger, så
løbende kompetenceudvikling bl.a. i forhold til den teknologiske udvikling på området er nødvendig.
DHF’s undersøgelse viser, at der i den kommunale hjælpemiddelformidling ofte mangler tid til tilpasning og opfølgning, og at mange
hjælpemidler på den baggrund står ubenyttet hen. Det er både menneskeligt og samfundsøkonomisk uacceptabelt.
De fleste borgere kan bruge kendte løsninger i hjælpemiddelformidling,
men det er også nødvendigt at huske på dem, som har brug for specialrådgivning. Det kræver erfaring og specialviden at støtte f.eks. borgere
med sjældne diagnoser i de langsigtede løsninger. Derfor er det vigtigt
at inddrage specialister, som kan hjælpe den enkelte og dermed løse
borgernes problem samtidig med, at der spares tid og økonomi ved at
finde den rette løsning med det samme.
*S
 ocialstyrelsens vidensnotat fra 2015 ”Formidling af hjælpemidler til voksne brugere ‒
Sociale indsatser, der virker”.
*Å
 sa Larsson Ranada & Helene Lidström (2017): Satisfaction with assistive technology
device in relation to the service delivery process ‒ a systematic review, Assistive
Technology, DOI: 10.1080/10400435.2017.1367737.
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Borgeren må aldrig blive kaste
bold mellem systemerne. Formid
ling af hjælpemidler skal ske nemt
og gennemskueligt for borgeren.
Det gælder både i kommunerne
på tværs af afdelinger og forvalt
ninger og tværsektorielt mellem
kommuner og hospitaler.
Et eksempel på uklar lovgivning
er afgrænsningen af hjælpemid
ler, som kommunerne skal bevilge,

Skab incitament for
samarbejde og undgå
kassetænkning
Hjælpemiddelformidling med udgangspunkt
i borgerens behov fordrer, at lovgivning samt
arbejds- og sagsgange er gennemskuelige og læg
ger op til fleksible løsninger på tværs af sektorer
og fagligheder
og behandlingsredskaber, som
regionerne har ansvaret for.
Her bør tænkes i modeller og
kriterier, der sikrer, at borgerne
ikke kommer i klemme, ligesom
der skal være den nødvendige
fokus på faglighed i kommuner
nes og regionernes arbejde med
snitflader på området.
Et andet eksempel kommer
fra DHF´s rapport ” Fjern barri

ererne” fra 2018 ‒ HTTPS://BIT.
LY/2IQJLVE ‒ hvori det beskrives,
hvordan en borger med et
handicap, der har fået tildelt
hjælpemidler for at kunne indgå
på arbejdsmarkedet på lige fod
med personer uden handicap,
har vanskeligt ved af skifte til
en ny virksomhed. Bevillingen på
hjælpemidlerne ”tilhører” nemlig
virksomheden og ikke personen.
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Det enkle er ikke
altid så enkelt
Enkle hjælpemidler er ikke nød
vendigvis synonyme med enkle og
entydige sager. Der kan f.eks. være
tale om, at en borger har vanskeligt
ved at sætte sig på og rejse sig fra
toilettet og derfor ansøger om en
toiletforhøjer.
Det kan virke som en entydig sag,
men hvordan kan man vide, om
borgeren i stedet skulle have haft
styrketræning af lårmusklerne,
eller om et støttegreb havde været
en bedre løsning?
Et enkelt hjælpemiddel som f.eks.
en strømpepåtager er heller ikke
nødvendigvis entydigt, da valg
af denne type hjælpemiddel
afhænger af type af strømpe, samt
om borgeren kan lære at anvende
strømpepåtageren.
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Enkel og entydig sags
behandling ‒ er ikke så
enkelt endda
Lovgivningen opererer med begrebet ”Enkle og
entydige sager”, hvor det er muligt at sagsbe
handle udelukkende ud fra de oplysninger, der er
fremsendt i en ansøgning. Men husk, at det ikke er
muligt at kategorisere en enkel og entydig sag på
grundlag af borgerens funktionsnedsættelse eller
på baggrund af hjælpemidlets art og kompleksitet.
En sag vil formentlig aldrig kunne vurderes som enkel og entydig,
hvis borgeren har kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser, som
betyder, at det kan være svært at lære at bruge nye hjælpemidler.
Herudover er det i alle tilfælde vigtigt at huske, at lovteksten alene
omhandler bevilling. Det, at der er tale om en administrativ bevilling
udelukker dog ikke, at der stadig kan være brug for individuel vurdering
af valg af hjælpemiddel samt indstilling af og vejledning i brugen af
hjælpemidlet.
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Udbred viden om hjælpe
midler til job og uddannelse
Lovgivningen på beskæftigelsesområdet giver i
dag mulighed for, at borgere med funktionsned
sættelse kan få støtte til nødvendige hjælpemidler
og tilpasninger af arbejdspladsen og uddannelses
stedet.
Ergoterapeuter kan sikre, at virksomheder, jobcentermedarbejdere og
uddannelsessteder bliver bekendt med mulighederne, og ergoterapeuter
er eksperter i praktiske løsningsforslag, som kan være afgørende for, at
borgere med funktionsnedsættelse kommer i job eller uddannelse.
Hjælpemidler er integreret i de forskellige lovområder ‒ herunder
beskæftigelsesområdet og folkeskoleområdet, men erfaringerne er, at
borgere, virksomheder, jobcentermedarbejdere m.fl. mangler kendskab
til hjælpemiddelmulighederne.
Dette understreges af DHF´s undersøgelse ” Fjern barriererne” fra
2018, der peger på, at manglende viden om de kompenserende ordninger ‒ herunder hjælpemidler ‒ er en af de væsentligste barrierer for
ansættelse af mennesker med bevægelseshandicap.
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Best practice og forsknings
baseret viden/evidens bør
følges
Der er behov for øget forskning på hjælpe
middelområdet. Ledere, kvalitetsansvarlige og
udviklingsterapeuter har ansvaret for, at nyeste
viden anvendes i hjælpemiddelformidlingen
Kommunerne bør, enkeltvis og i samarbejde med vidensinstitutioner og
andre aktører, understøtte udvikling af faglige, valide metoder, der kan
anvendes som grundlag for den individuelle sagsbehandling.
Derfor er det en god idé, at kommunerne ansætter udviklingsergoterapeuter, hvis opgave det er at forankre viden, evidens og forskning, samt
at kollektivisere de kompetencer, som den enkelte ergoterapeut forventes at have i den enkelte myndighedsopgave eller sagsbehandling.
Også DHF’s undersøgelse fra 2018 peger på, at der mangler forskning
på hjælpemiddelområdet.
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Ergoterapeutforeningen organiserer ca. 9.000 ergoterapeuter
og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters
roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige
profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter
analyserer og identificerer det enkelte menneskes ressourcer
og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være
inkluderet, aktive borgere i deres hverdag, uanset hvor og
hvordan den foregår.

