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Hjælpemiddel 
Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du 
søge Hedensted Kommune om støtte til hjælpemidler. 
 

For at være berettiget til et hjælpemiddel, skal du have et behov 
svarende til 3-4 gange om ugen. Dit behov må ikke kunne 
afhjælpes med træning eller behandling, da Hedensted 
Kommune ikke bevilger hjælpemidler med henblik på at 
forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af din 
funktionsevne. 
 

Formålet med hjælpemidler er, at du får mulighed for at føre en 
så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst 
mulig grad bliver uafhængig af andres hjælp i dagligdagen. 
 

Genbrugshjælpemidler 

Hedensted Kommune yder hjælp, hvis du har en varig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller 
senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkes-
skader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. 
 

Din funktionsnedsættelse skal have konsekvenser af 
indgribende karakter i din daglige tilværelse. Det indebærer, at 
der ikke inden for en overskuelig fremtid, ca. 5 år, vil være 
udsigt til bedring af dine helbredsmæssige forhold, og at der i 
lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af 
din nedsatte funktionsevne.  
 
Normalt vil lidelsen være en belastning resten af dit liv. 
 

Hvad er et genbrugshjælpemiddel? 

Hjælpemidler er produkter, der bliver lavet specielt til personer 
med en nedsat funktionsevne og med en begrænset del af 
befolkningen som målgruppe.  
 

Eksempler på genbrugshjælpemidler 

Kørestol, rollator og toiletforhøjer. 
 

Du skal være opmærksom på, at der findes mange hjælpemidler 
og andre produkter, der vil kunne hjælpe dig i hverdagen, og 
som du ikke nødvendigvis kan udlånes gennem Hedensted 
Kommune, men du selv kan købe. Det kan være skridsikre 
bademåtter, gigtvenligt køkkenudstyr, læselupper til lettere 
forstørrelser, gribetænger, elevationssenge og hvilestole. 
 
Hvis du bliver bevilget et hjælpemiddel låner du hjælpemidlet 
af Hedensted Kommune. Det vil sige, hvis du ikke har brug for 
hjælpemidlet mere, skal det leveres tilbage til Hedensted 
Kommune. 
 

Ligeledes skal du selv afholde udgifter forbundet med drift, 
vedligeholdelse og rengøring af det udlånte hjælpemiddel. 
 

Personlige hjælpemidler 

Hedensted Kommune yder hjælp til personlige hjælpemidler 
efter samme kriterier som genbrugshjælpemidler. Men 
personlige hjælpemidler tilpasses individuelt til dig, og kan ikke 
tilpasses til andre. Derfor skal du ikke levere personlige 
hjælpemidler retur til Hedensted Kommune, efter endt brug. 
 

Eksempler på personlige hjælpemidler 

Stomi, bleer, parykker eller kompressionsstrømper. 
 

Midlertidige hjælpemidler 

Hvis du udskrives fra sygehus, kan du låne midlertidige 
hjælpemidler i forbindelse med genoptræningsforløb eller 
rehabiliteringsforløb. 
 
 
Du skal selv hente dine midlertidige hjælpemidler på 
Hjælpemiddeldepotet, Skolegade 10, 8723 Løsning. 
 
Det er Hedensted Kommunen eller sygehuse, som vurderer 
hvilke hjælpemidler/behandlingsredskaber du har brug for, 
indtil genoptræningen er afsluttet. Sygehuset udlåner typisk 
midlertidige hjælpemidler i op til 3 måneder efter udskrivning. 
 

Eksempler på midlertidige hjælpemidler 

Kørestol, rollator eller bad/toiletstol. 
 

Sådan søger du om et hjælpemiddel 

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel 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. 
 
Der er nogle kriterier de forskellige former for hjælpemidler, 
derfor vil rådgiver sammen med dig afklare dit behov og de 
muligheder, der er for hjælp fra Hedensted Kommune. 
 

Hvad er dit ansvar?  

Når du søger om et hjælpemiddel er der brug for, at du opgiver 
relevante og korrekte oplysninger samt medvirker til 
Hedensted Kommunens udredning af dine behov og dit 
funktionsniveau, herunder indhentning af eventuelle læge-
oplysninger.  
 

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 et hjælpemiddel, 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 hjælpemiddel. 
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Hjælpemiddel bliver bevilget i 
overensstemmelse 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 hjælpemiddel 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et hjælpemiddel. 
 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL §§ 112 og 113b 
 
 

Støtte til hjælpemiddel. 
 

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. 
 

Det er en forudsætning, at hjælpemidlet ikke kan gives efter anden lovgivning. 
 

Målgruppe  
 

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der ikke kan bedres ved 
behandling, træning, pædagogiske- og psykologiske tiltag eller operation.  
 

Der ydes støtte, når hjælpemidlet; 
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 
helbredsmæssige 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 
arbejdsmæssige forhold samt barrierer i det omgivende samfund. 
 

Væsentlighedskriteriet betyder, at der i vurderingen lægges afgørende vægt på, om 
hjælpemidlet 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 forhold. Hjælpemidlet kan have betydning for muligheden for at leve et liv som andre 
på samme alder og i samme livssituation.  

-  

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, og det kan ydes som udlån, 
kontantydelse eller naturalhjælp. 
 

Som udgangspunkt skal borgeren selv hente hjælpemidlet på Hjælpemiddeldepotet, Skolegade 
10, 8723 Løsning.  
 

Yderligere information, der vedrører specifikke hjælpemidler, fremgår af ”Indsatskatalog for 
hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning” som ligger tilgængelig på Hedensted 
Kommunes hjemmeside. 
 

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

Drift og vedligehold 
Borgeren har som udgangspunkt ansvaret for vedligeholdelse, driftsudgifter og reparation.   
Yderligere information, der vedrører vedligeholdelse, driftsudgifter og reparation, fremgår af 
Hedensted Kommunes hjemmeside.  
 

Andre særlige forhold 
 

Frit valg af hjælpemiddel 
- Borgeren har mulighed for selv at vælge leverandør, jf. § 112, stk. 3 i serviceloven. Der kan 

f.eks. være tale om et hjælpemiddel af en anden kvalitet, der derfor er dyrere, eller med 
ekstra funktioner, som pågældende ønsker, at hjælpemidlet har, og som ligger ud over det, 
der vurderes som værende bedst egnet og billigst. 

- Hvis Hedensted Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig 
identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør, 
gælder ovenstående regler ikke. 

- Borgeren skal som udgangspunkt vælge et hjælpemiddel hos én af Velfærdsrådgivningens 
godkendte leverandør. 

 

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
https://www.hedensted.dk/media/6864711/vedligeholdelsespjece-hedensted-kommune.pdf
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