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Forbrugsgode 
Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan 
du søge Hedensted Kommune om støtte til forbrugsgoder. 
Forbrugsgoder er redskaber, der kan have et afhjælpende for-
mål for dig, men som kan købes i almindelig handel. 
 
Målet er, at du får mulighed for at føre en så normal og selv-
stændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver 
uafhængig af andres hjælp i dagligdagen. 
 

For at være berettiget, skal forbrugsgodet: 

- i væsentlig grad kunne afhjælpe dine varige følger af den 
nedsatte funktionsevne, eller 

- i væsentlig grad kunne lette din daglige tilværelse i hjem-
met, eller 

- være nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. 
 

Eksempler på forbrugsgoder 

El-køretøj 
 
Der vil som udgangspunkt være en egenbetaling på 50 % af 
det billigste standardprodukt. Du kan dog ikke få hjælp til for-
brugsgoder, der indgår i en almindelig husstand som sædvan-
lig indbo. 
 

Eksempler på sædvanlig indbo 
Seng, kontorstol, lænestol, vægt- og/eller tyngdedyne, støjre-
ducerende hørepropper eller -telefoner. 
 

Sådan søger du om en forbrugsgode 

Hvis du ønsker at søge om forbrugsgode eller blot har 
spørgsmål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan også søge digitalt. 
 

Hvad er dit ansvar?  

Når du søger om et forbrugsgode, er der brug for, at du opgi-
ver relevante og korrekte oplysninger og medvirker til He-
densted Kommunens udredning af dine behov og dit funkti-
onsniveau, herunder indhentning af eventuelle lægeoplysnin-
ger.  
 

Svarfrist  

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig.  
 

Klagemuligheder  

Hvis du får afslag på din ansøgning om forbrugsgode, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for forbrugsgode.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Forbrugsgoder bliver bevilget i overens-
stemmelse med disse rammer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c-4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a18-9c2f-454af24e4a26&KommuneKode=766
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Kvalitetsstandard for forbrugsgode 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et forbrugsgode. 
 

Forbrugsgode 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 113 
 
 

Støtte til forbrugsgode. 
 
Forbrugsgoder er produkter, der bliver fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvan-
ligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Produktet er på den måde ikke 
fremstillet specielt til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, som det er tilfældet med hjælpemid-
ler. 
 

Målgruppe  
 

Betingelsen for tildeling af et forbrugsgode efter § 113 i serviceloven er den samme som for hjæl-
pemiddel efter § 112 i serviceloven. 
 

Der ydes støtte til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis forbrugsgo-
det; 

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

 

Varigt betyder, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de hel-
bredsmæssige forhold, dels at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af 
den nedsatte funktion. Ofte vil der være tale om et behov over en lang årrække eller for resten af 
livet. 
 

Funktionsevne vurderes konkret i forhold til de begrænsninger, den enkelte borger oplever i 
sin daglige tilværelse. Der skal tages udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige, sociale og ar-
bejdsmæssige forhold samt barrierer i det omgivende samfund. 
 

Væsentlighedskriteriet betyder, at der i vurderingen lægges afgørende vægt på, om hjælpemid-
let i væsentlig grad giver borgeren mulighed for at leve så selvstændigt og normalt som muligt og 
i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand. Helbredsmæssige og sociale for-
hold, herunder familiemæssige forhold kan vægtes. Hjælpemidlet kan have betydning for mulig-
heden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. 
 
Formålet med forbrugsgodet er at undgå social isolation ved: 

- at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet, 
- at fastholde kontakten til uddannelse eller 
- at fastholde kontakten til sociale relationer 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste forbrugsgode, og det kan ydes som udlån, kon-
tantydelse eller naturalhjælp. 
 

Som udgangspunkt skal borgeren selv hente forbrugsgodet på Hjælpemiddeldepotet, Skolegade 
10, 8723 Løsning.  
 
Yderligere information, der vedrører specifikke forbrugsgoder, fremgår af ”Indsatskatalog for 
hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning” som ligger tilgængelig på Hedensted Kommu-
nes hjemmeside. 
 

Indsatskataloget er kun vejledende, og der skal altid foretages en konkret og individuel faglig 
vurdering af behovet.  
 

Andre særlige forhold 
 

Egenbetaling  
Der kan være en egenbetaling på 50 % for borgeren. 
 
Sædvanligt indbo 
Der gives ikke støtte til sædvanligt indbo. 
 
Et forbrugsgode betragtes som sædvanlig indbo, når det findes i ethvert hjem, der måtte ønske 
det f.eks. vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler, mikrobølgeovn, robotstøvsuger, høre-
værn, ørepropper og almindelige køkkenmaskiner. 
 
Det er en forudsætning, at forbrugsgodet ikke kan gives efter anden lovgivning. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
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