
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedligeholdelse, driftsudgifter og reparation af  
hjælpemidler og forbrugsgoder  
Lov om Social Service §§ 112 og 113 stk. 5 
 

Her kan du finde en række gode råd til hvordan du skal forholde dig til  
vedligeholdelse, driftsudgifter og reparation, når du er bevilget et hjælpemiddel 
eller forbrugsgode i henhold til Lov om Social Service §§ 112 (hjælpemiddel)  
eller 113 stk. 5 (forbrugsgode der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel) 
fra Hedensted Kommune. 
 

 

Vejledning til borgere 
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Vedligeholdelse 

 

Du kan selv gøre meget for at være godt kørende og undgå problemer med dit køretøj. 
 

Hvis du er bevilget en kørestol eller el-kørestol 
Hedensted Kommune anbefaler, at du løbende tjekker dækkene på din kørestol og/eller el-kørestol: 
 

Det gør du således:  
- Tjek dækkene for slid og revner. 
- Tjek dæktrykket jævnligt (se anvisning på dækket). Er dæktrykket for lavt kan det forringe køre-

egenskaberne og bremserne vil ikke virke optimalt. Du skal selv pumpe dækkene. 
 

Ved rengøring af din el-kørestol, bedes du anvende varmt vand, mild sæbe og en klud eller blød 
børste (brug aldrig rindende vand direkte på el-kørestolen). 
 

Hvis du er bevilget en el-scooter 
Hedensted Kommune anbefaler, at du løbende tjekker dækkene og batteriernes funktionalitet, for 
dermed at sikre en længere levetid på el-scooteren: 
 
Det gør du således:  
- Tjek dæktrykket jævnligt (se anvisning på dækket).  

Du bør altid sikre, at der er luft nok i dækkene. Hvis du 
kører med for lidt luft, vil hastigheden nedsættes og dit 
køretøj kan ikke køre så langt. 

- Hav altid el-scooteren tilsluttet opladeren, når det ikke 
er i brug. 

- Hold el-scooteren ren og tør. 
 

Ved rengøring af el-scooter, bedes du anvende varmt vand, mild sæbe og en klud eller blød børste 
(brug aldrig rindende vand direkte på el-scooteren). 
 

  

Forsikring af dit køretøj  
Et hjælpemiddel er som udgangspunkt omfattet af din almindelige indboforsikring, men du bør 
meddele dit forsikringsselskab, at du har fået et køretøj. 
 

Hvis dit køretøj går i stykker, skal du kontakte dit eller skadevolders forsikringsselskab, for at se 
om du kan få dækket skaden. Din indboforsikring kan dække eventuelle skader på andre menne-
sker eller genstande, forvoldt af dit køretøj, f.eks. hvis du påkører andre.  
Har du ikke en indboforsikring, hæfter du selv for skaderne. Hedensted Kommune hæfter ikke for 
eventuelle skader. 
   

Hvis dit køretøj bliver stjålet, skal du kontakte dit forsikringsselskab – det er også vigtigt, at du 
anmelder det til politiet. 

 

 

Driftsudgifter 

 

Hvis du er bevilget en kørestol, el-kørestol eller el-scooter 
 

Batterier  
Du skal huske at oplade dit køretøj, når det ikke er i brug. Vi anbefaler, at du oplader det efter 
forhandlerens anvisninger, da det sikrer en længere levetid af batterierne. 
 

Du kan søge om udskiftning af batterier på el-kørestole og el-scootere.  
Hedensted Kommune betaler udgifter til batterier, hvis de ikke kan købes i almindelig handel eller 
hvis det kræver særlig ekspertise at udskifte dem jf. § 4, stk. 4 i hjælpemiddelbekendtgørelsen. 
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Lygter 
Du skal selv betale for udskiftning af pærer i lygter. 

 
  

Dæk og slanger   
Luftfyldte dæk og slanger til rollatorer, kørestole og el-kørestole udskiftes efter behov. Du skal 
selv betale for første udskiftning af dæk og slange pr. år (husk at gemme din kvittering).  
 

Hvis du får behov for flere udskiftninger pr. år, kan du søge om hjælp til dette hos  
Hedensted Kommune. Du skal huske at rette henvendelse til Hedensted Kommune, inden du 
foretager anden (eller yderligere) udskiftning og du skal kunne fremvise dokumentation for, at du 
har betalt den første årlige udskiftning. Hedensted Kommune giver som udgangspunkt ikke hjælp 
til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger om hjælp. 
 

Flere kørestole 
Hvis du er bevilget flere kørestole af Hedensted Kommune, skal du kun betale for én årlig udskift-
ning af dæk og slanger. Det vil sige, du ikke pålægges at betale første årlige udskiftning af dæk 
og slanger på hver kørestol jf. principafgørelse C-61-01.  

 
 

Batterier 
Du skal huske at oplade dit køretøj, når det ikke er i brug. Vi anbefaler, at du oplader det efter 
forhandlerens anvisninger, da det sikrer en længere levetid af batterierne. 
 

Du kan søge om udskiftning af batterier på el-kørestole og el-scootere.  
Hedensted Kommune betaler udgifter til batterier, hvis de ikke kan købes i almindelig handel eller 
hvis det kræver særlig ekspertise at udskifte dem jf. § 4, stk. 4 i hjælpemiddelbekendtgørelsen. 

 
 

Hvis du er bevilget en rollator 
Du skal selv sørge for at stramme skruer og justere bremser.  
Hvis du er bevilget en rollator med luftfyldte dæk og slanger, kan du læse mere om driftsudgifterne 
hertil under ”dæk og slanger”, som står beskrevet ovenfor.  
 

Hedensted Kommune sørger for reparation eller udskiftning, hvis din rollator er defekt. 
 

Hvis du er bevilget stokke 
Du skal selv sørge for udskiftning af dupsko/gummifødder til dine stokke.  
Dog vil Hedensted Kommune stå for udskiftningen, hvis Hedensted Kommune har vurderet, at du 
har behov for nogle særlige dupsko f.eks. dupsko, der er stødabsorberende.  
 

Reparation 

 

Hedensted Kommune yder støtte til nødvendige reparationer af dit hjælpemiddel. 
 

Du skal derfor kontakte Hedensted Kommune, hvis dit hjælpe-
middel skal repareres. Hvis du har bestilt en reparation ved en 
anden leverandør, dækker Hedensted Kommune som ud-
gangspunkt ikke for udgifterne.  
 

Hvis dit hjælpemiddel skal repareres fordi du har håndteret det 
uforsvarligt, kan Hedensted Kommune kræve erstatning af dig 
for udgifterne til reparationerne.  
 

Tag altid kontakt til Hedensted Kommune ved tvivlsspørgsmål. 
 

Hjemtransport  
Hvis dit hjælpemiddel går i stykker under brug uden for din adresse, skal du selv sørge for hjem-
transport. Du kan eventuelt lave en aftale med autohjælp. 
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Lov om Social Service  
  

§ 112. Hedensted Kommune skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, 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. 
 
§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, 
stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt 
indbo. 
   stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den ned-
satte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes 
som udlån. 
 

 
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter  
serviceloven (Hjælpemiddelbekendtgørelsen) 
 

§ 4. Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes 
efter behov. Hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens 
funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgø-
relse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommunalbestyrelsen træffe 
afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger. Kom-
munalbestyrelsen kan desuden træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel på baggrund af 
en erklæring på tro og love fra ansøgeren om behovet for reparation. Kommunalbestyrelsen kan i 
sammenhæng hermed opstille faste kriterier for reparation af visse hjælpemidler, f.eks. kriterier for 
prisen på reparation, hvor reparationen skal foretages, og hvor længe efter modtagelsen af hjæl-
pemidlet reparation kan ske. 
   stk. 2. Hvis ansøgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. § 112, stk. 3, i lov 
om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvist skulle blive tale 
om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne 
hertil afholdes af ansøgeren selv. 
   stk. 3. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring 
eller vedligeholdelse, jf. dog stk. 4-6. 
   stk. 4. Der ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilliget efter § 112 i lov om social 
service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøge-
ren. 
   stk. 5. Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere 
end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Velfærdsrådgivningen 
 

Vestergade 7-9  
8723 Løsning 

 

tlf.: 79 75 58 20 
 

www.hedensted.dk  

http://www.hedensted.dk/

