Kontaktoplysninger

Hjælpemidler

Visitationen i Favrskov Kommune
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf.: 8964 2505
Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00 til 11.00
Onsdag: lukket
E-mail: visitation@favrskov.dk
Besøg vores hjemmeside for yderligere information:
www.favrskov.dk

Favrskov Kommune
Skovvej 20 - 8382 Hinnerup
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Favrskov Kommune bevilger hjælpemidler i henhold til lovgivningen til personer:
• Der har en varig nedsat funktion, og hvor
hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper i
dagligdagen.
• Der efter indlæggelse på sygehus er
udskrevet med en genoptræningsplan til
almindelig ambulant genoptræning, og
hvor hjælpemidlet enten indgår i træningen
eller er afledt af træningsforløbet (typisk
gangstativ/rollator eller badetaburet) i en
midlertidig periode.
• Der modtager pleje og praktisk hjælp fra
kommunens personale, og hvor hjælpemidlet
er nødvendigt for personalets arbejdsmiljø.

Sygehuset udlåner i henhold til lovgivningen hjælpemidler i følgende situationer (henvendelse skal rettes direkte til
det lokale sygehus):
• I ventetid mellem forundersøgelse og
behandling, når sygehuset vurderer, at
dette er nødvendigt.
• I forbindelse med udskrivelse, når hjælpemidlet indgår som led i behandling (f.eks.
toiletforhøjere til personer, der er hofteopereret).
• Når hjælpemidlet bruges ved specialiseret
genoptræning på sygehuset, eller er afledt
af træningsforløbet (typisk gangstativ/rollator, badetaburet) i en midlertidig periode.

Yderligere behov kan dækkes ved at
købe eller leje hjælpemidet for egen regning. Dette kan f.eks. være aktuelt for:
• Personer med kortere varende skade og
som enten ikke har været behandlet på
sygehuset, eller hvor sygehuset har vurderet, at de ikke kan udlåne hjælpemidler.
• Personer med behov på grund af
sygdom/rekreation f.eks. på grund af
influenza.

Udlejning af
hjælpemidler
– se de farvede bokse
i denne pjece.

Personer fra Favrskov Kommune, der er
på ferie eller midlertidigt ophold:

ændringer ved midlertidig ophold. Der
henvises til at leje.

• Det er en god idé at foretrække feriesteder, der er handicapvenlige, hvor der er
hjælpemidler til rådighed og hvor indretningen er svarende til personens behov.

Personer, der er på midlertidigt ophold i
Favrskov Kommune

• Hjælpemidler bevilget af Favrskov
Kommune f. eks. kørestol, rollator, badebænk, bækkenstol mv. skal medbringes
til feriestedet. Er der tale om et særligt
stort hjælpemiddel, som kun vanskeligt kan
fragtes, kan der tages kontakt til visitationen for at aftale en løsning. Se kontaktinformation på bagsiden af denne pjece
• Er der under ferien brug for andre
hjælpemidler end dem, der i forvejen er
bevilget, henvises der til at leje.
• Favrskov Kommune stiller ikke ramper
til rådighed i forbindelse med ferieophold
og det er ikke muligt at bevilge bolig-

Her kan du leje
hjælpemidler
Arbejdsmarkedscenter Syd
Hjælpemidler og Montage
Gunnar Clausensvej 90
8260 Viby J
Tlf.: 87 13 66 66

Her kan du leje
og købe hjælpemidler

• Borgere på ferie i Favrskov Kommune
skal medbringe bevilgede hjælpemidler til
feriestedet.
• Ved behov for at modtage hjemmehjælp
under opholdet i Favrskov Kommune skal
de nødvendige forhold og hjælpemidler
være til stede, så hjemmehjælperne kan
udføre deres arbejde forsvarligt - også i
midlertidige situationer.
• Hvis der skal ydes hjemmehjælp i
forbindelse med ferieopholdet, kan der
være situationer, hvor Favrskov Kommune
vurderer, at der er behov for hjælpemidler,
der ikke i forvejen var nødvendige i hjemkommunen. I de tilfælde stiller Favrskov
Kommune de pågældende hjælpemidler til
rådighed for at sikre personalets arbejdsmiljø.

Zealand Care
Ring på tlf.: 59 41 00 45

Her kan du leje stokke

Telefontid alle dage kl. 7.30-9.00
og kl. 13.00-13.30

Træffetid: Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
kl. 10-12 og 12.30-15

Matas
Ring på tlf.: 4816 55 55
… for at finde nærmeste forhandler

www.amcsyd.dk

www.hjaelpemiddelbutikken.dk

www.matas.dk

