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KVALITETS-STANDARD PÅ
MIDLERTIDIGE HJÆLPEMIDLER OG
FORBRUGSGODER EFTER
SERVICELOVENS § 113b

Arbejdsmiljøhjælpemidler efter
arbejdsmiljøloven
Basisinventar efter
hjælpemiddelbekendtgørelsens § 6
Træningshjælpemidler efter
sundhedslovens § 140
Træningshjælpemidler efter
servicelovens § 86
Forbrugsgoder efter servicelovens §
113
Midlertidige hjælpemidler
servicelovens § 113b
Hjælpemidler efter servicelovens § 112
Handicapbiler efter servicelovens §
114
Boligindretning efter servicelovens §
116
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ergoterapeuter
Sagsbehandlende
ergoterapeuter
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Visitation

Vurdering af ansøgninger om midlertidige hjælpemidler og
forbrugsgoder foretages af de sagsbehandlende
ergoterapeuter og områdeterapeuter i Lemvig Kommune.
De midlertidige hjælpemidlerog forbrugsgoder indgår i den
fælles kommunale genbrugsordning for hjælpemidler.

Afgørelsens grundlag

Servicelovens § 113 b
Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller
forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med
midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis
betingelserne i § 112 stk. 1 eller § 113 stk. 1, i øvrigt er
opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden
egenbetaling for borgeren.
Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det
pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden
for samme tidsbegrænsede periode.
Ved midlertidig nedsat funktionsevne forstås, at der inden
for en overskuelig fremtid vil være udsigt til en bedring af de
helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsbegrænset
periode vil være behov for at afhjælpe følgerne af den
nedsatte funktionsevne.
Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune har besluttet at
kan bestemmelsen træder i kraft for en nærmere defineret
personkreds efter en individuel og konkret vurdering af
borgerens behov.
.

Sektoransvarlighed og
subsidiaritetsprincippet

Sektoransvarlighed:
Der findes i lovgivningen andre regler om ydelse af
hjælpemidler og forbrugsgoder, der henvises til kapitel 9,
afgrænsning til anden lovgivning, Vejledning nr. 10324 af
14/12/2017 til serviceloven og det vejledende
afklaringskatalog mellem Region Midt og kommunerne og
cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber.
Subsidiaritetsprincippet:
Al anden lovgivning går forud for lov om social service. Det
betyder, at der ved en ansøgning om et hjælpemiddel skal
undersøges, om der er nogle forhold i sagen, der gør, at
udgiften skal afholdes efter en anden lovgivning. Ex.
arbejdsmiljøloven, sundhedsloven, lov om aktiv social politik
eller folkeskoleloven.

Bestemmelserne i § 113 b ændrer således ikke det generelt
gældende princip om sektoransvar
Personkreds

1. Borgere, der midlertidig har mistet færdigheder i
forbindelse med midlertidig sygdom og har brug for
at komme sig, og hvor det ikke er muligt at bevilge
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hjælpemidler efter andre gældende lovgivninger. Det
drejer sig primært om borgere, der har tilknytning til
hjemmeplejen eller forventes at få tilknytning til
hjemmeplejen og hvor hjælpemidlet eller
forbrugsgodet betyder, at borgeren vil kunne klare
sig selvstændigt
2. Borgere, der har en genoptræningsplan, men udover
træningshjælpemidler har et behov for midlertidige
hjælpemidler for at kunne klare sig uden hjælp fra
hjemmeplejen i eget hjem

Formålet med bevilling af Formålet er, at Lemvig Kommunes borgere bliver så
midlertidige
selvstændige som muligt i eget hjem. Desuden kan
hjælpemidler og
midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder kompensere for
forbrugsgoder i en
mange besøg af hjemmeplejen. F.eks. udlån af en
tidsbegrænset periode
fritstående toiletforhøjer således, at borgere selvstændigt
kan klare toiletbesøg uden behov for hjælp fra
hjemmeplejen.
Kriterier for bevillig af
midlertidige
hjælpemidler og
forbrugsgoder



Hjælpemidlet/forbrugsgodet kan ikke bevilges/stilles
til rådighed efter anden gældende lovgivning.



Midlertidig funktionsnedsættelse, der er forårsaget af
kortvarig sygdom.



Midlertidig funktionsnedsættelse hvor borgere har en
lægeordineret genoptræningsplan.



Borgere, der har tilknytning til hjemmeplejen, eller
forventes at få det uden det midlertidige
hjælpemiddel.



Det midlertidige hjælpemiddel eller forbrugsgode skal
afhjælpe helt basale og nødvendige aktiviteter i
hjemmet.



Det midlertidige hjælpemiddel kan udlånes i en
tidsbegrænset periode, der definereres præcist i hver
enkelt afgørelse. .

Bevilling

Bevilling sker efter personkreds og formålsbeskrivelse, hvor
der er foretaget en konkret og individuel vurdering.
Bevilling af hjælpemiddel/forbrugsgode ydes som
naturalhjælp dvs. et udlån. Der er ingen egenbetaling. Der
ikke mulighed for at benytte sig af frit valg.
Ved bevilling skal borger oplyses om hvor lang tid, at
hjælpemidlet/forbrugsgodet kan stilles til rådighed.

Afslag

Det er muligt at give mundtligt afslag, hvor borger skal
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Klagemulighed
Ansvarlig for udlån og
returnering

oplyses om, at der inden 14. dage kan anmodes om en
skriftlig afgørelse, der kan klages.
Det er muligt at klage over afgørelsen.
De midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder udlånes i en
tidsbegrænset og præcis defineret periode.. De
sagsbehandlende ergoterapeuter og områdeterapeuter er
ansvarlige for returnering af hjælpemidlerne til kommunens
hjælpemiddel depotet efter endt brug.

Indkøb

De sagsbehandlende ergoterapeuter er indkøbsansvarlige.

Udarbejdet af

Sagsbehandlende ergoterapeuter.

Godkendt

Social- og Sundhedsudvalget

Revurderes

2 år efter godkendelse.

Behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 21. marts 2018
Behandlet i Ældrerådet den 11. april 2018
Behandlet i handicaprådet den 12. juni 2018
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 8. august 2018
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