10 ANBEFALINGER
HJÆLPEMIDDEL
OMRÅDET
For mange mennesker med funktions
nedsættelse kan hjælpemidler være
nødvendige for at få hverdagen til at fun
gere. 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 hjælpemiddelformidling
tæt samarbejde mellem borgeren og den
fagprofessionelle og inkluderer individuel
vurdering, tilpasning, træning i brug og ikke
mindst opfølgning. Ergoterapeutforeningen
anbefaler at:
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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.

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.
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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 fritvalgsordninger.

Kvalitet i hjælpemiddelformidling
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 problem ikke bliver løst eller ‒ i værste tilfælde ‒ at
borgeren oplever følgeskader og evt. forværring af
sin tilstand.
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Hjælpemidler skal have et pænt og
diskret design
Hjælpemidler har man af nød og ikke af lyst. Derfor
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”.

Effektfuld hjælpemiddelformidling
hviler på kvalitet i indsatsen og ergo
terapifaglig specialviden
Ergoterapeuters analytiske og systematiske tilgang
samt faglige viden om samspillet mellem krop,
aktivitet og omgivelser giver grundlaget for god
hjælpemiddelformidling.

Skab incitament for samarbejde og
undgå kassetænkning
Hjælpemiddelformidling med udgangspunkt i borgerens behov fordrer, at lovgivning samt arbejds- og
sagsgange er gennemskuelige og lægger op til flek
sible løsninger på tværs af sektorer og fagligheder

Enkel og entydig sagsbehandling ‒ er
ikke så enkelt endda
Lovgivningen opererer med begrebet ”Enkle og
entydige sager”, hvor det er muligt at sagsbehandle
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.

Udbred viden om hjælpemidler til job
og uddannelse
Lovgivningen på beskæftigelsesområdet giver i dag
mulighed for, at borgere med funktionsnedsættelse kan få støtte til nødvendige hjælpemidler og
tilpasninger af arbejdspladsen og uddannelsesstedet.

Best practice og forskningsbaseret
viden/evidens bør følges
Der er behov for øget forskning på hjælpemiddelområdet. Ledere, kvalitetsansvarlige og
udviklingsterapeuter har ansvaret for, at nyeste
viden anvendes i hjælpemiddelformidlingen
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