Kvalitetsstandard 2019
Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder SEL §§ 112-113
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden

Udlån af genbrugshjælpemidler, faglig rådgivning og vejledning samt
støtte til anskaffelse af forbrugsgoder.

Hvad er lovgrundlaget
for standarden

Serviceloven § 112
Kommunalbestyrelsen 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.
*Med ”væsentlig grad” menes, at hjælpemidlet har en afgørende
betydning i forhold til at kompensere for en varig nedsat funktionsevne
eller har en afgørende betydning i forhold til at en borger med en varigt
nedsat funktionsevne kan få den daglige tilværelse til at fungere. Med
andre ord er borgerens mulighed for at leve så normalt som muligt
afhængig af at få bevilget hjælpemidlet.
Serviceloven § 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.
Serviceloven § 113a
Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til
hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på
baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen
indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en
erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden
relevant dokumentation herfor.

Hvem kan modtage
standarden?

Børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som
følge af ulykkesskader.
Det er en forudsætning, at der har været foretaget en vurdering af et
rehabiliteringspotentiale.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Hjælpemidler § 112
Hjælpen gives til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Hjælpemidler ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og udlånes til

borgeren. Hjælpemidlet kan være til ansøgerens eget brug, f.eks.
kørestol, rollator eller til brug for andre der bistår borgeren i
dagligdagen, f.eks. transportkørestol.
Der kan ydes hjælp til nødvendig reparation eller udskiftning af
hjælpemidlet. Borgeren afholder selv udgifter til den daglige drift,
rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet.
Borgeren afholder selv udgiften til dæk og slanger. Dog kan der
ydes hjælp til udskiftning, hvis der er behov for mere end én årlig
udskiftning. Der ydes fysisk og økonomisk hjælp til udskiftning af
batterier på el kørestole/el køretøjer og små hjul på el-kørestol.
Forbrugsgoder § 113
Der kan kun ydes hjælp, når udgiften til forbrugsgoder er over 500
kr. Hjælpen gives til køb af forbrugsgoder og gives typisk med et beløb
svarende til max. 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt
af den pågældende art.
Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt
indbo f.eks. almindelige stole, borde, senge, madrasser, cykel med
hjælpemotor, robotstøvsuger, mikroovn, mobiltelefoner, iPads som
normalt forefindes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
Støtten ydes til køb af forbrugsgoder – som herefter er borgerens
ejendom.
Der ydes ikke støtte til drift af forbrugsgodet. Som udgangspunkt
ydes der ikke hjælp til reparation eller udskiftning af forbrugsgodet.
Der er forenklet sagsbehandling af hjælpemidler ved enkle og entydige
ansøgninger om f.eks. rollator eller toiletforhøjer (SEL § 113a) og
bevilling af midlertidige hjælpemidler som træningsmulighed (SEL § 113
b).
Andre særlige
forhold/afledte forhold

Der foretages en konkret, individuel vurdering.
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler elle r forbrugsgoder,
som borgeren selv har anskaffet, inden der er truffet en afgørelse.
Kommunen yder rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder
samt instruktion i brugen heraf mv.
Når et hjælpemiddel/forbrugsgode er bevilget, er det primært borgeren
selv, de pårørende eller samarbejdspartnere, der er ansvarlig
for at henvende sig hvis bevillingsgrundlaget ændrer sig.

Der kan generelt ikke forventes uopfordret opfølgning på bevilgede
hjælpemidler/forbrugsgoder.
Hvis borgeren eller de pårørende ikke har mulighed for at aflevere
hjælpemidlerne efter endt brug, så kontaktes Hjælpemiddeldepotet.
Hjælpemidler (f.eks. seng) flyttes ikke rundt i hjemmet efter
ibrugtagning.
Hjælpemidler § 112 – Frit valg
Ansøgeren kan selv vælge leverandør af hjælpemidler.
Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler gælder ikke,
hvis Faaborg-Midtfyn Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed,
som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren
ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.
Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en leverandøraftale
og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den,
som der er indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv
hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et
beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet
hjælpemidlet til hos sin leverandør.
Har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke indgået leverandøraftale, kan
ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog
højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste
hjælpemiddel.
Forbrugsgoder § 113
Borgeren vælger selv leverandør, der skal dog være tale om en
momsregistreret virksomhed. Der skal være tale om et ny indkøbt
produkt.
Ved bevilling af forbrugsgoder efter § 113 er der typisk en
egenbetaling.
Dokumentation

Fagsystem.

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk
Der er mulighed for personlig henvendelse på Hjælpemiddeldepotet.

Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4
uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for
at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold
sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen
videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14.
januar 2019.

