
Forside: 
Vinklet kniv fra Amefa 
 

 
 

Side 2: 

Velfærdsudlån, der gør din hverdag nemmere 
Ballerup kommunes Hjælpemiddelteam, velfærdsteknologikoordinator og 
kulturhus/bibliotek har i samarbejde skabt denne mulighed for at låne 

hjælpemidler i en kortere periode. Her kan du afprøve produktet hjemme og få 
et indtryk af, om det vil kunne lette dine daglige gøremål. 
 

Hjælpemidlet/produktet er til udlån i 14 dage og returneres derefter til Ballerup 

bibliotek. Hjælpemiddelteamet og Ballerup bibliotek er ikke behjælpelig med at 
levere og afhente det udlånte produkt.  

Pådrager du dig en skade i forbindelse med brug af det udlånte hjælpemiddel, 
er Ballerup kommune ikke ansvarlig, men du skal være dækket af din egen 

forsikring.  
 

Side 3:  

Produktnavn: Vinklet kniv fra Amefa 

Kniven er særligt velegnet, hvis du eksempelvis lider af gigtplagede håndled og 
arme, eller hvis du mærker smerter, når du bøjer håndleddene. Fremstillet af 

rustfrit stål. Tåler maskinopvask 65 C. 

Afhjælpning i hverdagen: 
- Du bruger færre kræfter, når du skal smøre din mad 

- Mindsker smerter og overbelastning ved f.eks. leddegigt, slidgigt eller 
andet i hænder 

- Du bliver selvhjulpen 
 

Vigtig information: 
Dette hjælpemiddel kan bevilges efter Serviceloven §112. Du skal rette 

henvendelse til Hjælpemiddelteamet, hvis du ønsker at søge om dette produkt. 
Hvis du selv anskaffer produkter før bevilling ydes der ikke økonomisk støtte. 

Hvis hjælpemiddelteamet vurderer dig berettiget til hjælpemidlet, bevilges og 
udlånes dette fra hjælpemiddeldepotet.  



Alternativt kan du selv købe det på nettet, hjælpemiddelforhandlere eller i 
seniorer butikker 
 

Bagside:  
Kontaktoplysninger 

 
Ønsker du at søge om hjælpemidlet, kontaktes Hjælpemiddelteamet på 

www.ballerup.dk eller ring på tlf. nr. 44771717, tryk 2. Mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag kl. 10-12. Onsdag lukket. 

Der er også mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet, hvor du kan 
ansøge om hjælpemidlet. Der foretages altid en konkret og individuel 

vurdering af om du opfylder betingelserne for bevilling. Hjælpemiddeldepotet 
holder til på Energivej 50, 2750 Ballerup. Åbnet hus hver tirsdag kl. 8.30-

11.30. 
På www.Ballerup.dk kan du læse mere om kriterierne for bevilling af 

hjælpemidler. 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.ballerup.dk/

