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Hjælpemidler ved udskrivelse 

 

Kontaktoplysninger til Viborg Kommune: 

1) Kontakt via telefon (særlig linje for 
hospitalerne): 
 

• Hjælpemidler, som i væsentlig grad 
afhjælper følgerne af midlertidige og 
varige funktionsnedsættelser  

• APV redskaber som forbedrer 
arbejdsmiljøet for personalet 

Tlf.: 3056 9767 

Telefontid: Mandag-fredag: 8.00 – 12.00 

2) Kontakt via mail (Særligt skema som 
skal udfyldes: 
 

• Hjælpemidler, som anvendes som 
led i genoptræningen (GOP) 

• Hjælpemidler, som anvendes til at 
komme rundt og klare daglige 
gøremål såsom toiletbesøg og bad 
ifm en midlertidig 
funktionsnedsættelse 

 

Mail: hjaelpemiddel@viborg.dk 

 

3) Kontakt via korrespondance: 
 

• Kropsbårne hjælpemidler  

• Yderligere koordinering mht hjælpemidler 
m.m. 

Kategori og emne: Hjælpemidler 

Korrespondancen sendes til: Viborg Kommune; 
Hjemmesygeplejen 

 

Læs mere om brug af korrespondancebreve jf. 
sundhedsaftalen her: 

Rammeaftale vedrørende anvendelses af 
korrespondance brevet 

 

Andre nyttige oplysninger 

 

Bestillingsfrist: 

Hjælpemidler skal bestilles inden kl. 10, hvis de 
skal leveres samme dag. Ellers leveres de først 
dagen efter. 

 

Hvor det er muligt for borgerne og rimeligt ift 

håndteringen af hjælpemidlerne, opfordres 

borgerne til selv at afhente hjælpemidlerne i 

åbningstiderne på Hjælpemiddelservice. 

  

Hjælpemiddelservice 

Ålandsvej 4, 8800 Viborg 

Åbningstider: Man–tors kl. 8-15. fre kl. 8-13 

Telefon: 87 87 61 07, Man-fredag kl.8.00-10.00 

 

Kvik Service (åbent tilbud om hurtig 
sagsbehandling på standard hjælpemidler)  

Ålandsvej 4, 8800 Viborg 

Tirsdage kl. 9-12.30 og torsdage kl. 13-15.30 

 

Basisinventar på midlertidige pladser 

På de midlertidige pladser forefindes basisinventar 
såsom badebænk, toiletstole, plejeseng, madras, 
lift m.m 

 

Akut opstået behov m.m. 

Ved akut behov udenfor normal arbejdstid og i 
weekender/helligdage:  

 

Viborg Kommune har nøddepoter, hvor der 
forefindes akutte hjælpemidler.  

 

Afklaringskataloget 

Er der tvivl om, hvilken sektor der er ansvarlig for 



Husk at hospitalet er ansvarlig for at udlåne 
hjælpemidler og behandlingsredskaber, som der 
er behov for, som led i eller fortsættelse af den 
iværksatte behandling efter udskrivelse - både til 
midlertidig og varigt behov.  

 

at levere hjælpemidler/behandlingsredskaber, så 
tjek afklaringskataloget. 

  

http://afklaringskatalog.rm.dk 

 

Visitation Hjælpemidler 

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 

Tlf. 87876135 

Telefontid: kl. 8.00 – 10.00 

 

 

 


