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Kvalitetsstandard: Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug §113b 

Målgruppe 

 

Borgere med midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor der 

inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæs-

sige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil være et behov for 

at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Der kan for eksempel ud-

lånes hjælpemidler eller forbrugsgoder i nedenstående situationer: 

 Borgere, som tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabilite-

ringsforløb i henhold til Servicelovens § 83a og har brug for hjælpe-

midler i forbindelse med rehabiliteringsforløbet 

 Borgere som ville få brug for hjælp eller yderligere hjælp efter Ser-

vicelovens §83 hvis ikke de havde det ansøgte hjælpemiddel 

Kriterier og omfang 

 

For at være berettiget til udlån af hjælpemidler eller forbrugsgoder i en mid-

lertidig periode, skal hjælpemidler/forbrugsgodet  

 I væsentlig grad afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne eller 

lette den daglige tilværelse i hjemmet 

 Være nødvendigt for at personlig pleje eller hjælp kan udføres 

Udlån af genbrugshjælpemidler er omfattet af samme kriterier for individuel 

konkret afgørelse og sagsbehandling som for udlån af hjælpemidler efter §112. 

Bevilling af et forbrugsgode efter §113b ydes som naturalhjælp uden egenbe-

taling for borgeren, det vil sige udlånes på samme vis som genbrugshjælpe-

midler. Kommunen betaler således den fulde pris for forbrugsgodet, som ef-

terfølgende tilhører kommunen. 

Hjælpemidlet eller forbrugsgodet kan kun udlånes én gang indenfor den 

samme midlertidige periode. 

Hjælpemidler og forbrugsgoder bevilget efter §113b omfatter alle typer af 

hjælpemidler, det vil sige såvel engangshjælpemidler som genbrugshjælpe-

midler.  

Da hjælpen ydes som naturalhjælp, finder fritvalgsordningen på hjælpemid-

delområdet ikke anvendelse her. 

At der har været ydet midlertidig støtte efter servicelovens §113B, er ikke til 

hinder for, at der efterfølgende kan ydes støtte efter bestemmelserne i §§ 112 

eller 113 om hjælpemidler eller forbrugsgoder, hvis funktionsnedsættelsen se-

nere viser sig at være varig.  

Hvis borgerens funktionsnedsættelse allerede fra begyndelsen af forløbet kan 

anses som varig, skal der ydes støtte efter servicelovens §§ 112 eller 113 om 

hjælpemidler eller forbrugsgoder til borgere med varige behov. 

Formål 

 

Formålet er at borgeren ved hjælp af hjælpemidlet bliver i stand til at udføre 

de aktiviteter, som er af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse 

i en midlertidig og afgrænset periode.  
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Afgørelse 

 

Ansøgning om midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder behandles i Visitation 

og Hjælpemidler ved Sundhed og Omsorg. 

Borger kan søge via borger.dk eller via telefon på 89 59 21 10 eller mail til 

sundhed@norddjurs.dk.  

Ansøgningen kan også modtages via kommunens udskrivelseskoordinator ved 

udskrivelse af sygehus eller via kommunens rehabiliteringsteam i forbindelse 

med et §83a forløb. 

Ansøgningen behandles som udgangspunkt inden for 5 hverdage. 

Levering 

 

Hjælpemidlet udleveres som udgangspunkt fra kommunens hjælpemiddelde-

pot.  

Ved bevilling af mindre hjælpemidler som rollator, badetaburet, albuestokke 

mm, kan hjælpemidlerne afhentes på kommunens hjælpemiddeldepot, Kalo-

rievej 4, 8500 Grenaa. 

Kvalitetskrav 

 

Visitation og Hjælpemidler bestræber sig på at overholde tidsfristen på 5 dage.  

Ved sager, hvor der er behov for at indhente yderligere oplysninger, må man 

dog forvente at sagsbehandlingen kan strække sig udover 5 dage. 

Kommunens hjælpemiddeldepot sikrer udlevering og levering af funktionsdu-

elige genbrugshjælpemidler/forbrugsgoder alle hverdage mellem 8.00 – 14.00 

Opfølgning 

 

Det er borgerens ansvar at passe på og vedligeholde hjælpemidlet, hvilket bor-

geren oplyses om i bevillingsbrev der sendes til borgerens E-boks.  

Efter udlånets forløb kontaktes borgeren af Visitation og Hjælpemidler med 

henblik på aftale om returnering af hjælpemidlet.  

Klage og  

ankemuligheder 

 

Der kan klages over kommunens afgørelse inden 4 uger, hvorefter kommunen 

har 4 uger til revurdere ansøgningen.  

Hvis kommunen fastholder oprindelige afgørelse helt eller delvist, sendes af-

gørelsen videre til Ankestyrelsen, som vil træffe endelig afgørelse. 

Lovgrundlag  Lov om Social Service §113b 

Lov om Social Service §112  

Kontaktinformationer 

 

Sundheds- og omsorgsområdet, Visitation og Hjælpemidler 

Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenaa 

Tlf.: 89 59 21 10 på hverdage mellem kl. 8.00-15.00 

Mail: sundhed@norddjurs.dk 

Hjælpemiddeldepotet 

Kalorievej 4 

8500 Grenå  

Depotet er åbent for afhentning og aflevering af hjælpemidler på hverdage 

mellem kl. 8.00 – 14.00.   
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