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Hjálpartól, bil og
bústaðarbroyting
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Hjálpartól
Ert tú avlamin ella hevur varandi sjúkuella aldurstreytaðan veikleika, og tú býrt
í egnum heimi, kanst tú fáa stuðul til
hjálpartól til m.a.
•
•
•
•
•
•
•

persónligt reinføri
flutning
innrætting og tillaging av íbúð
samskifti, kunning og ávaring
handfaring og flutning av vøru
tillaging og betran av nærumhvørvi
spæl og frítíðarítriv

Sum dømi um hjálpartól kunnu nevnast
koyristólur, baðiskammil, serlig stuðulshandtøk, rampa, serligur hvílustólur, serlig spøl til børn við breki o.tíl. Hjálpartólið skal vera neyðugt fyri, at tú kanst
verða verandi í vinnu ella arbeiði ella skal
bøta munandi um varandi avleiðingar av
brekinum/sjúkuni ella lætta munandi um
gerandisdagin í heiminum.
Lán
Hjálpartólini verða lænt frá HTM. Tey
skulu latast HTM aftur, tá ið tørvur ikki
er á teimum longur. Lænir tú eitt tól, skalt
tú fara væl um tað og syrgja fyri vanligum
viðlíkahaldi av tólinum.
HTM skipar tó fyri serligum viðlíkahaldi, sum tað ikki er ráðiligt, at tú sjálv/
ur tekur tær av, eitt nú viðlíkahaldi av elkoyristólum, røktarseingjum, lyftum og
líknandi.
Meting
Í hvørjum einstøkum føri er stuðulin
grundaður á eina meting av tínum tørvi og
tí neyðuga í viðkomandi hjálpartóli. Ein
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frágreiðing frá lækna ella øðrum heilsufakligum starvsfólki um brekið/sjúkuna
og tær avleiðingar, ið brekið/sjúkan hevur
fyri tín gerandisdag, er útgangsstøði fyri
metingini.
Feriuleiga
HTM kann leiga hjálpartól út í styttri
tíðarskeið mótvegis gjaldi til eitt nú fólk,
ið fara at ferðast ella koma til Føroyar at
ferðast. Leiga og depositum skal gjaldast, áðrenn hjálpartólini verða útflýggjað.
Tørvsmeting verður ikki gjørd, men tú
kanst fáa vegleiðing um tólini, ið tú ætlar
tær at leiga.

Stuðul til at keypa bil
Hevur tú varandi skerdan førleika, sum er
til stóran ampa fyri teg í ferðslu, arbeiði
ella líknandi, er møguligt, at tú kanst fáa
stuðul til at keypa bil. Stuðul verður einans latin, um bilurin er neyðugur fyri
at koma til og frá arbeiði, bøtir munandi
um avleiðingar av skerda førleikanum ella
lættir munandi um tín gerandisdag.
Stuðulin er ætlaður at gera teg so sjálvhjálpnan sum gjørligt í gerandisdegnum,
hóast títt brek.
Tað er altíð tann bíligasti bilurin, ið
kann nøkta tørv tín, sum stuðul verður
latin til. Stuðulin verður latin sum rentu-

Persónlig vegleiðing
Ynskir tú persónliga vegleiðing,
kanst tú ringja til HTM.

frítt lán upp til kr. 200.646,- (í 2012).
Lánið er partvís afturgjaldsskyldugt.
Stuðul kann eisini, eftir serligum treytum, verða latin til størri og dýrari bil,
meirkostna av vektgjaldi, serligum útbúnaði og koyrifrálæru.
Meting
Hjálpartólamiðstøðin tekur avgerð um
stuðul til bil eftir einari heildarmeting
av tínari støðu. Støðið undir avgerðini er
frágreiðing frá lækna um tín skerda førleika, framtíðarútlit og førleika at flyta
teg í gerandisdegnum, herundir hvussu
langt tú ert før/ur fyri at ganga uttan
hjálp. Í metingini verða fyrilit tikin fyri
aldri, koyriførleika, flutningstørvi, tínum
møguleikum at brúka almenna flutningstænastu o.a.

Tann parturin av stuðlinum, sum er
munurin ímillum virðismetingina av núverandi og fyrrverandi bústaði, verður
veittur sum rentu- og avdráttarfrítt lán,
sum fellur til gjaldingar við eigaraskifti.
Lán til bústaðarbroytingar verða tryggjað við tinglýsing av veðbrævi.
Meting
Hjálpartólamiðstøðin tekur avgerð um
stuðul til bústaðarbroyting eftir eini
heildarmeting av tíni støðu. Støðið undir
avgerðini er frágreiðing frá lækna um
skerda førleikan, framtíðarútlit o.a. Ein
meting av verandi bústaði verður gjørd av
serkønum. Afturat hesum ger terapeutur á
HTM eina meting av tínum møguleikum
at vera og virka í verandi bústaði, og um
hvørjar broytingar eru neyðugar, fyri at
kunna verða búgvandi har.

Stuðul til bústaðarbroyting
Hevur tú munandi og varandi avmarkaðan likamligan ella sálarligan førleika,
kanst tú fáa stuðul til at innrætta bústaðin
soleiðis, at hann verður lagaður betur til
tín tørv.
Tann parturin av hjálpini, sum hevur
við sær munandi virðisøking av bústaðnum – eisini fyri onnur – verður veittur
sum rentu- og avdráttarfrítt lán, sum fellur til gjaldingar, tá ið bústaðurin skiftir
eigara.
Í heilt serligum førum kann stuðul
veitast til meirútreiðslur av at útvega ein
annan bústað, um tað ikki er møguligt at
broyta verandi bústað, so hann hóskar til
skerjingina í tínum førleika og er nýtiligur
hjá tær. Tað er tó ein treyt, at tað ikki er
møguligt at ávísa annan bústað, ið kann
nøkta tín tørv.

Umsóknarbløð
Umsóknarbløð kunnu fáast á
heimasíðuni undir oyðubløð
ella við at venda sær til HTM
ella eina av økisdeildunum á
Almannastovuni.
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Fá meiri at vita
Vilt tú hava meiri at vita um møguleikarnar,
kanst tú seta teg í samband við:

Hjálpartólamiðstøðin
Brekkutún 3 · Postrúm 1049
FO-110 Tórshavn
Tel 358300 · Fax 358301
htm@almannastovan.fo

Almannastovan Norðoyggjar
Klaksvíksvegur 78A · Postrúm 296
FO-710 Klaksvík
Tel 457240 · Fax 457241
nordoyar@almannastovan.fo

Almannastovan Eysturoy
Heiðavegur 57 · Postrúm 224
FO-610 Saltangará
Tel 474710 · Fax 474711
eysturoy@almannastovan.fo

Almannastovan Tórshavn
Smyrilsvegur 20 · Postrúm 3096
FO-110 Tórshavn
Tlf. 35 35 10 · Fax 35 35 11
torshavn@almannastovan.fo

Almannastovan Suðuroy
Sjógøta 3 · Postrúm 58
FO-810 Tvøroyri
Tel 353560 · Fax 353561
suduroy@almannastovan.fo
www.almannastovan.fo
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