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APV-hjælpemidler til understøttelse af plejens 
arbejdsmiljø, jf. Arbejdsmiljølovens § 15 
Følgende APV-hjælpemidler kan bevilges af Visitationen: 

• Glidestykker, herunder spilerdug 
• Vendelagen og cover 
• Drejetårn 
• Ståløfter og sejl 
• Personløfter og sejl 
• Loft- eller væghængt lift og sejl 
• Toiletstol på hjul 
• Toiletstol på hjul med kip 
• Plejeseng 
• Madras til plejeseng 
• Strømpepåtager 
• Dørtrinsudligner 
• Køreplader – midlertidig løsning 
• Sengeborde 
• Forhøjerklodser* 

Der anmodes om APV-hjælpemiddel med opgaver i KMD-Nexus, til ”Myndighed 
hjælpemiddelgruppe (a)”. 

Ved anmodning om seng eller bade-/toiletstol skal anmodningsskema udfyldes 
fyldestgørende. 

Et APV-hjælpemiddel i denne sammenhæng skal alene ses i forhold til løsning af 
borgerrettede opgaver – altså personalets håndtering af borgeren. 

Alle APV-hjælpemidler skal returneres, når hjælpen afsluttes. Det er udførers ansvar at give 
Visitationen besked. 

Det er Visitationen, der håndterer produktvalget, ud fra indgåede indkøbsaftaler. 

Ovennævnte skal håndteres indenfor den budgetramme, der er afsat til området. 
Overskrides rammen, skal det drøftes, om der evt. kan strammes op om 
ansøgningers/bevillinger. 

Reparationer m.v. 
Reparationer af ovennævnte afholdes af Visitationen. Eventuel reparation af allerede 
bevilgede APV-hjælpemidler, som ikke fremgår af ovennævnte liste, dækkes af udfører. 

Ved behov for produkter, der har karakter af velfærdsteknologiske løsninger, bevilges disse 
ikke som APV-hjælpemidler. Dette finansieres af udførersiden eller Digitaliseringsforum 
ansøges. 
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Institutioner og plejecenter, der har fået bevilget hjælpemidler via velfærdsmidler, afholder 
selv udgifter til reparation og eftersyn af disse. 

Visitationen finansierer og vedligeholder 2 akutlifte - en i Dronninglund og en i 
Brønderslev - til brug for alle godkendte fritvalgsleverandører. Er der behov for yderligere, 
finansieres dette af udfører. Der finansieres og vedligeholdes ligeledes akutlifte på 
plejecentrene. 

Ud over ovenstående kan det indimellem være relevant at drøfte med udfører, om listen er 
dækkende. 

Alle sager vurderes individuelt, så i nogle sager kan det give mening at give et 
hjælpemiddel som APV, også selvom det ikke fremgår af listen. Dette skal foregå leder til 
leder. 

*Forhøjerklodser 
Der forhøjes 1 seng og 1 siddeplads i eget hjem med standardklodser. 

Forhøjerklodser bevilges, når borgers funktion i benene er så nedsat, at de ikke kan rejse 
sig forsvarligt ved egen hjælp eller ved guidning, og alternativet er et drejetårn og ekstra 
hjemmehjælp. Lifte vil først komme på tale, når borgers funktionsevne er væsentlig mere 
nedsat. 

Før der tages stilling til bevilling af APV, afklarer udfører: 

• om borger har et andet egnet siddemøbel i boligen? 
• om det kan afhjælpe at lægge en pude i stolen (ikke et hjælpemiddel)? 
• om borger kan vejledes til at købe andre ben til møbler eller forhøjerklodser? 
• om borger kan anbefales at indkøbe egnede møbler ift. funktionsniveau. 

Visitationen leverer APV-hjælpemidler til: 
• Hjemmeplejens leverandører af frit valg 
• Plejecentre 

Sted Adresse 

Elmehøj Elmevej 89, Ø. Brønderslev 

Stengården Stengården 40-68, Hjallerup 

Hellevadlund Borgergade 34, Klokkerholm 

Valdemarsgade Valdemarsgade 27, Brønderslev 

Støberiet Grønnegade 34, Brønderslev 

Margrethelund Margrethelund 6, Dronninglund 

Rosengården Voldgade 69, Jerslev 

Kornumgård Kornumgårdsvej 40, Brønderslev 
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• Kommunale botilbud 

Sted Adresse Drifts§§ 

Nordstjernen Nordens Allé, 74 Brønderslev § 85/105 

Polaris Nordens Allé 72, 9700 Brønderslev § 85/105 

Opgangsfællesskabet Thorvaldsens Allé 12, Brønderslev § 85/105 

Cassiopeia Lundagerhaven 2, Dronninglund § 85/105 

Brandur Allé 11 Brandur Allé 11, Brønderslev § 85/105 

Brandur Allé 5 Brandur Allé 5, Brønderslev § 85/105 

Lundagervej 40 Lundagervej 40, Dronninglund § 85/105 

Lundagervej 42 Lundagervej 42, Dronninglund § 85/105 

Bofællesskabet Hedelundsgade Hedelundsgade, Brønderslev § 85/105 

Hedebo Vestmanna Allé 8, Brønderslev § 107/108 

Thorvaldsensvej 14 Thorvaldsensvej 14, Brønderslev § 85/105 

• § 85 Serviceloven/§ 105 i Almenboligloven 
• § 107/§108 i Serviceloven (OBS at disse er omfattet af kap. 20 i serviceloven ift. 

Basisinventar) 

 

Godkendt af Ellen Lykke 26. oktober 2018 

Tilrettet med forhøjerklodser 23. februar 2021 
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