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Jeg har brug for en rollator, hvad gør jeg?
Du skal søge hos Hjælpemiddelafdelingen på rådhuset, hvor den
visiterende ergoterapeut vil behandle din ansøgning og i givet
fald give os besked.
Vi samler rollatoren, mærker den og kører ud med den til dig
efter aftale, og depotteknikeren indstiller den efter din højde og
forklarer dig, hvordan den fungerer. Du har den så længe, du har
behov for den. Hvis rollatoren går i stykker, ringer du bare til os,
så sørger vi for at bringe den i orden igen.

Hvad tænker I på, når I skal finde den rigtige rollator?
Albertslund har sammen med andre kommuner udarbejdet en kravspecifikation, som 
skal være opfyldt i forhold til de hjælpemidler, vi indkøber. 
Det er nødvendigt, at du ved, hvordan rollatoren fungerer og, at den er tilpasset din 
størrelse og dit behov. Man kan jo også sidde på den, hvis man bliver træt, og så er 
det meget vigtigt, at du husker at bremse den. Det er et stort ansvar for 
depotteknikeren at sikre, at modtageren til fulde har forstået brugen. Det er også 
vigtigt, at brugeren ikke fylder for tunge indkøb i nettet, så balancen forskubbes. 

Hvad har I mest efterspørgsel efter?
Det er nok badetaburetter og rollatorer. Vi har vel omkring 500 rollatorer udlånt i 
Albertslund. Men det, der fylder mest for os, er nødkald, elektroniske dørlåse og 
trykaflastende madrasser. Det er ofte akutte og lidt tunge opgaver. Vi arbejder også 
med hjælpemidler til brug for hjemmeplejen, som besluttes i forhold til de ansattes 
arbejdsmiljø (APV). Det kan være en lift, en seng eller en badetaburet.
Hjælpemiddelcenteret er et tværkommunalt center mellem Glostrup og Albertslund 
kommune beliggende i Formervangen 11, tlf. 4368 6570.
Det blev åbnet i august 2008, og jeg blev ansat d. 1. januar 2009.
Alle hjælpemidlerne er samlet her, og ud fra demografien fastsættes en årlig 
procentfordeling af udgifterne mellem Albertslund og Glostrup.
Vi har travlt. Der kommer flere ældre, og opgaverne bliver mere komplekse. 
Hvis du er faldtruet, skal du have en rollator, du skal måske også have et nødkald og 
med det en elektronisk dørlås, og sansynligvis skal vi også fjerne dørtrin.

Hvad vil du sige til afslutning?
I gamle dage var det de visiterende ergoterapeuter, som havde den faglige vurdering 
og bestilte alle tingene. Nu er der kommet flere samarbejdspartnere, og det kan godt 
være lidt udfordrende. Vi har sygeplejen, plejehjemspersonalet og træningsterapeuter,
så lige pludselig er der mange forskellige faggrupper, der kan bestille, og de har ikke 
allesammen den nødvendige faglige viden. Det giver os ekstra arbejde, men det er 
måske også med til at gøre arbejdet mere spændende.                                         
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