HER FINDER DU KVIKSERVICE:
Snedkervej 8, 6800 Varde

HJÆLPEMIDLER i Kvikservice
Varde Kommune

SÅDAN BRUGER DU KVIKSERVICE


Kvikservice er åben mandage i lige uger i tidsrummet kl.
13.00-16.00.



Besøg Kvikservice på Snedkervej 8, 6800 Varde.



Der kræves ingen særlig henvisning.



En ergoterapeut eller fysioterapeut taler med dig på stedet
og vurderer dit behov.



Hvis du er berettiget, kan du få dit hjælpemiddel med det
samme, såfremt det er på lager.



Forbrugsgoder skal du selv sørge for at købe efterfølgende.



Ingen Kvikservice i forbindelse med påske, pinse og uge 42.



Kvikservice holder sommerlukket i ugerne 28 – 30 – 32.

FRA BEGRÆNSNINGER TIL MULIGHEDER
Har du brug for yderligere oplysninger,
kontakt da Team Hjælpemidler på
tlf. nr. 7994 6800, hverdage kl. 8 - 12

Har du fået varigt nedsat
funktionsevne?
Så tag ud på Snedkervej 8
og få vurderet dit behov

KVIKSERVICE ER TIL FOR DIG

EKSEMPLER

Kvikservice er et tilbud om hurtig og effektiv sagsbehandling, når det drejer
sig om forholdsvis ukomplicerede sager. Kvikservice har åbent for borgere
mandage i lige uger kl. 13-17. Der kræves ingen henvisning.
Opfylder du de nedennævnte kriterier, kan du få bevilliget og udleveret et
hjælpemiddel straks i forbindelse med et besøg på Kvikservice:



Du har en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.
Et hjælpemiddel i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette din
hverdag.

En ergoterapeut eller fysioterapeut vurderer din funktionsevne på stedet og
taler med dig om dine behov. Hvis dine behov er mere omfattende, end
Kvikservice kan håndtere, kan det være nødvendigt at indhente for eksempel
helbredsoplysninger fra din læge eller at besøge dig i hjemmet. Hvis det er
tilfældet, bliver du henvist til den terapeut, der tager sig af hjælpemidler i
det område, hvor du bor.

Kvikservice kan tilbyde råd, vejledning og hurtig sagsbehandling
omkring en lang række hjælpemidler:

Program







Albuestokke
Transportkørestol
Toiletstol
Rollator
Små justeringer og mindre reparationer

Har du brug for en rollator?
Besøg da Kvikservice og få den
indstillet i den rigtige højde, og
og få den med
hjem med det samme.

Er din kørestol I stykker?
Så tag ud på Snedkervej 8
og få den repareret på
stedet.

Har du ikke mulighed for at møde op ved Kvikservice, foregår
reparation af dit hjælpemiddel ved henvendelse direkte til
Hjælpemiddeldepotet alle hverdage fra kl. 8.15-12 på tlf.nr.
7994 6226.

