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Rehabiliterings hjælpemidler 
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14 / 09 2020 (rev.) 
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Direkte telefonnr. 
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Baggrunden 
Der var i rehabiliteringsstrategien i senior drift et ønske om i endnu højere grad at anvende hjælpemidler og 

teknologi i hverdagens rehabiliterende praksis.  

 

Rapporten: Den rehabiliterende tilgang med understøttelse af fælles sprog III 

Rapporten: (uddrag s. 67) 

9.10 Teknologi og hjælpemidler 

Vejle Kommune har et særskilt fokus på at gøre velfærdsteknologi til hverdags teknologi. 

Derfor anbefales det, at der bliver et særskilt fokus på at øge brugen af både hjælpemidler og teknologi i 

hverdagens praksis. 

På den korte bane kan der sættes fokus på alle de ”småhjælpemidler”, som skal gøres lettest muligt 

tilgængelige for medarbejderne / borgerne med mindst mulig administration til følge. Der kan eventuelt 

oprettes akutdepoter, hvor små hjælpemidler kan indhentes, i det øjeblik behovet opstår hos den enkelte 

borger. Som et led i denne proces anbefales det Vejle Kommune at skabe en intern arbejdsgruppe, som kan 

se på, hvordan mulighederne for anvendelse af hjælpemidler kan gøres mere effektiv fremadrettet. 

 

 

Med baggrunden i ovenstående blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, hvor formålet var at skabe 

adgang til hjælpemidler for at understøtte den trænende tilgang med henblik på at øge selvhjulpenhed. 

Fokuspunktet var at undgå unødige processer og udfordringen var, at den strategiske satsning ikke kunne 

eller måtte punkteres af hverken dårlige arbejdsgange eller halvhjertede muligheder.  

 

Overblik over hvem som har forsyningsansvaret i ft. borgere med hjælpemidler:  

Hvilken borgergruppe Hvem visiterer   

 

Finansiering:  

 

Visiteret til VT 

(Vedligeholdende træning) 

 Der kan ikke bevilliges RH-

hjælpemidler til VT 

Visiteret til RH pakke (10 slags)  

(intensiv rehabiliteringsforløb) 

Visitationen via FS3:   

Visitator i myndighedsafdelingen 

§ 83 a 

Målgruppen modtager en af de 
10 RH pakker.  
 
Evt hjælpemidler fra 
Standardkataloget 

Visiteret til GT 

(genoptræning) 

Visitationen via FS3:   

Visitator i myndighedsafdelingen 

§86 stk 1 

Målgruppen modtager en af de 2 
GT pakker.  
Evt hjælpemidler fra 
Standardkataloget 
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Hvilken borgergruppe Hvem visiterer  Finansiering:  

Sundhedslovens §140   Sundhedsafdelingen har 

delegeret bestillingen til de 

udførende terapeuter i senior 

drift / depotet  

Sundhedsafdelingen har indgået  

aftale om levering af 

træningshjælpemidler med 

hjælpemiddeldepotet.  

 

Sundhedslovens § 74  Regionens og sygehusenes 

forpligtigelse  

Det er sygehuset (regionen), der 

i henhold til § 74 i 

sundhedsloven skal forsyne 

patienten med  behandlings-

redskaber.  

Der er tale om redskaber, som 

patienten forsynes med som led 

i behandling på sygehus eller 

som patienten forsynes med 

som en fortsættelse af den 

iværksatte behandling med det 

formål enten at tilvejebringe 

yderligere forbedring af det 

resultat, der er opnået ved 

sygehusbehandlingen eller at 

forhindre forringelse af dette 

resultat.  

Der vil således kunne være tale 

om redskaber/hjælpemidler, 

som der kun er et midlertidigt 

behov for. Det er sygehuset, der 

vurderer, om patienten har 

behov for behandlingsredskaber.  

 

Hjælpemidler efter servicelovens 

§112-113  

Myndighedsafdelingens 

Hjælpemiddelteam  

Det er kommunen, der i henhold 

til servicelovens §§ 112 og 113 

har ansvaret for at yde støtte til 

hjælpemidler og forbrugsgoder 

til personer med varigt nedsat 

funktionsevne*  

 

(der er åbnet op for at fravige 
kravet om varighed fra 1/1-2018 i 
særlige situationer som i 
væsentlig grad understøtter 
erhverv og uddannelse).  

http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=16
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=16
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=16
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=1
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=1
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=1
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=1
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=1
http://www.dukhlink.dk/link.asp?ID=1
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Hvilken borgergruppe 

 

Hvem visiterer  

 

Finansiering:  

APV Hjælpemidler i egen bolig 

eller plejebolig, hvor hjælpen 

ydes af Senior drift.  

Terapeuter i senior drift ansøger 

hjælpemiddel depotet om 

nødvendige remedier for at 

understøtte APV hensyn.   

Hjælpemiddeldepotet tager med 
baggrund i bl.a. standard 
kataloget for bestilling af APV 
hjælpemidler stilling til de 
indkomne ansøgninger.  
Økonomien hertil ligger placeret 

i Senior Drift under 

hjælpemiddeldepotets budget.  

 

 

Gruppens indstilling 

Gruppen foreslog It systemet DMS* anvendt.  

Alle terapeuter i driften får rekvirentrettigheder, så den enkelte selv kan bestille hjælpemidler til borgerne. 

Fokus er, at give så stor beslutningskraft og bestillingsret ud til den trænende terapeut og via et 

standardkatalog gøre det muligt at bestille direkte på lageret.  

På APV området er der en lang erfaring med at anvende et standardkatalog. 

 

Forløb: 
1. Visitation til RH/GT pakke (På plejecenter ligger dette i pakken) 

(Ved VT vil hjælpemidler være til varig brug og skal ansøges i Myndighed) 

2. Terapeuten vurderer træningen med fordel kan optimeres med hjælp af et 

rehabiliteringshjælpemiddel. 

3. Terapeuten bestiller hjælpemidlet via DMS 

4. Terapeuten modtager rehabiliteringshjælpemidlet og anvender det i sin indsats med borgeren 

5. Borger træner og arbejder med hjælpemidlet. 

6. Opfølgning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY: Visitation til 

RH pakke 
Trænende terapeut vurderer 

det relevant med RH 

hjælpemidler og ud fra et 

standard katalog vælges 

remedier 

Via DMS bestilles de relevante RH 

hjælpemidler. De bestilte 

hjælpemidler afspejler, den RH 

indsats der arbejdes på f.eks. i fht. 

Mobilitet, personlig pleje etc. 

Levering og 

praktisk 

anvendelse 

Hjælpemiddeldepotet leverer 

produktet / produkterne til 

terapeuternes kontor. Særlige 

hjælpemidler skal leveres direkte til 

borger f.eks. toiletforhøjer. 
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Implementering startede sep. 2018 
 

 

Nuværende Procesplan: 

1. Alle terapeuter i driften har/får rekvirentrettigheder, så den enkelte selv kan bestille hjælpemidler til 

borgerne.  

2. Alle nye terapeuter i driften kommer på kursus i Rehabiliteringshjælpemidler og DMS (2 timer i alt) 

og får derved rekvirentrettigheder. 

3. Der er udarbejdet en enkel guide i bestilling via DMS (revurderes ved behov og udleveres på Rehab-

kurset) 

4. Der er udarbejdet et standard katalog, som opdateres 1 gang årligt 

5. Der aktivitetsmåles på forbrug og aktivitet via it systemet. 

 

 

Det vurderes løbende på ønsker eller behov, som adskiller sig fra standardkataloget for 

rehabiliteringshjælpemidler.  

Kontakt Dorrit Engholm på Dorre@Vejle.dk som løbende opsamler på de indgående tilbagemeldinger. 

 

#Der kan ikke bestilles hjælpemidler, som ikke indgår i standardkataloget# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dorre@Vejle.dk
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Standardkataloget: 

Standardkataloget kan til enhver tid findes på: 

www.Vejle.dk/Hjaelpemidler  

 

 

Screenshot fra hjemmesiden:  

Vælg i menuen til højre: Til samarbejdspartnere og fagfolk 

Her findes både Standardkataloget og vejledning i, hvordan man bestiller 
 

Det til enhver tid gældende standard katalog er tilgængeligt i Pdf. format. På Hjemmesiden fremgår også 

hvornår katalog og vejledning sidst er opdateret. 

 

  
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

http://www.vejle.dk/Hjaelpemidler
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/til-samarbejdspartnere-og-fagfolk/
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Arbejdsgang for Rehab hjælpemidler (Nexus) 

 

Tilstand udfyldes og præciseres 
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Handleplan oprettes og beskrives (Nexus) 

Obs.. dog hedder handleanvisningen nu døgnrytmeplan og der skrives i træningsobservationen, 

 

 
 

Hjælpemidlet bestilles herefter i DMS. 

 

Opfølgning laves herefter i Observation og trænings observation og der tilrettes løbende i tilstanden ved 

ændring. 
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Find DMS: 

 

 
 
 
Alle spørgsmål vedrørende adgange til DMS og brugen af DMS skal rettes til IT -Velfærd 
 

Log på systemet 

 
Brugernavn: De 5 bogstaver i vores profil* 
(* for private leverandører kan dette afvige – spørg IT-Velfærd om adgang via SMS-passcode) 
 
Adgangskode: (midlertidig kode som bør ændres efter første log-in) 
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DMS Hjælpemiddelsystem 

Lynguide 
 

 
 

Gode genveje i DMS-Hjælpemiddel 

F4 Vis billede, måldata, beskrivelse, lagerstatus mm 
F5 Søg  
F7 Blank 

 

 
F4 viser billede, lagertal, måldata og div beskrivelser 
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Bestilling af hjælpemidler 

 Husk: Systemet fungerer bedst med musen til bekræftelse/ enter osv. 

 I Borger-billedet fremsøges borger på CPR eller navn 

 
 

 Vælg Bestilling på knap øverst i borgerbilledet 

 
 
 

 I Bestillingsblanket vælges Bestillingsstatus (Køredag er altid udgangspunktet / Anden 
køredag / Afhenter selv…) 

 
 

 Vælg leveringsadresse på fanen Borgers adresse, Midlertidig ell. Anden adresse  
(alle hjælpemidler med undtagelse af toilet forhøjer) skal leveres til terapeutens 
arbejdsadresse f.eks. adresse xx- for enden af gangen.  
Altså som udgangspunkt vælges ”anden adresse”. 
 

 Angiv evt. kommentarer til chauffør fx omkring levering i Kommentar-feltet øverst til højre. 
Anvendes kun undtagelsesvis ved levering til borger f.eks. hunden bider …   
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 Find hjælpemidler via knappen Søg via lager - Vælg HMInr. Et godt trick er at markere vis 
alle hjælpemidler. – tryk find via flueben. 
 

  
 

 

 
 

 Marker og klik med musen på det hjælpemiddel du ønsker at bestille – tryk vælg HMInr 
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 Tryk ok  
 

 Husk angiv altid at vælge Rehab.hjælpemidler som Paragraf for udlån 

 

 
 
Angiv evt. kommentarer til hjælpemidlet (besked til depot) i kommentarfeltet på 
hjælpemiddellinjen (Anvendes kun sjældent ) 
 
 

 Afslut med at vælge knappen Send til Ekspedition, depotet kan herefter se din bestilling 
 
 

 
 

 Du kan nu se rekvisitionen ved at trykke på fanebladet Bestillinger. Rekvisitionsnummeret kan ses 

her. 

  

Rekvisitionsnummer - 203 

Faneblad bestillinger 
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Bestillingsoversigt 

Vælg knappen Bestillinger i hovedmenuen. Her vises dine bestillinger på fire faner: Ventende bestillinger, 
Under ekspedition, Ekspederede og Sat i bero/Ikke sendte. 
 
Tjek ofte sidste fane Sat i bero/Ikke Sendte! Sørg for at der ikke ophober sig bestillinger her.  
Slet bestillinger, der ikke er relevante eller færdiggør og send bestillinger til ekspedition.  
 
 

Hvis hjælpemidlerne ikke dukker op som forventet handler det 

ofte om at selve bestillingen ikke er sendt til ekspedition 

 
Hvis du fortryder en bestilling, skal den slettes ved først at slette hjælpemidlet og dernæst selve bestillingen.  

 
Bestillinger, som ikke er sendt igennem, blokerer for, at andre kan bestille hjælpemidlet – vær derfor en god 
kollega og kig efter om tingene er bestilt korrekt. 

 

Hjemtagelse af et Rehabiliteringshjælpemiddel 

Husk: Kun toilet-forhøjere afhentes i borgers eget hjem. Alle andre hjælpemidler afhentes på den normale 
leveringsadresse f.eks. kontoret eller lignende. 
Når det drejer sig om afhentning af toiletforhøjer, der er givet som et rehabiliteringshjælpemiddel, skriv til 
Dorre@Vejle.dk med cpr. og HMI. 
 
Hvis hjælpemidler skal returneres fra terapeutens kontor, skal de pågældende hjælpemidler blot stilles frem 
til chaufføren, som ved lejlighed tager dem med til rengøring og sættes på depot igen. 

 

Tilpasning af systemets udseende: 

Flyt og tilpasning af felter i lister: 

 Tilpas bredde på felter ved at trække i felternes mellemrum 

 Flyt et felt ved at trække i overskriften til ønsket placering 

 Skjul et felt ved at Højreklikke og vælge Felter, flyt feltet til Venstre ved Vis ikke 

 Gem tilpasset visning ved at Højreklikke og vælge Gem 

 Det kan anbefales at flytte Tekst 3 frem foran Tekst 2 i Søgeresultatlisten i Bestilling: Søg via Lager 

 I Bestillingslinjerne anbefales det at flytte Paragraf-feltet frem efter Navnefeltet. 
 


