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Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder  
og boligindretning  
Kvalitetsstandard for Lov om Social Service §§ 112,113 og 116  

Indledning  
 
Her kan du læse om Gribskov Kommunes 
tilbud om hjælpemidler, forbrugsgoder og 
boligændringer. 
 
Du kan læse om, hvem der kan få et 
hjælpemiddel, forbrugsgode eller 
boligindretning, og hvordan du søger om 
det.  
 
Hvem kan få hjælpemidler, 
forbrugsgoder eller boligændring? 
 
Du kan få hjælp, hvis du har en væsentlig 
nedsat psykisk, fysisk eller social 
funktionsevne, som gør det vanskeligt for 
dig i hverdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan får du hjælpen? 
Vores tilbud om et hjælpemiddel vil, altid 
tage udgangspunkt i en individuel og 
konkret vurdering af din aktuelle situation 
og dine behov.  
 
Du skal søge via www.borger.dk, 
kontakte din sagsbehandler eller ringe til 
Gribskov Kommune på tlf. 72496000.  
Din sagsbehandler kontakter dig, når vi 
har modtaget din ansøgning.  
 

Hvordan følger vi op?  
Vi følger ikke op, efter vi har afsluttet din  
ansøgning.   
 
Hvis du oplever, at dit behov ændrer sig 
eller det du har fået hjælp til, ikke 
fungerer optimalt, skal du kontakte os 
igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilken hjælp kan du få?  
 
Du kan få hjælp til 
 

• genbrugshjælpemidler som 
bevilliges som udlån fra vores 
depot. Det kan være en rollator, 
kørestol, badetaburet, nødkald, 
nøgleboks og lignende 

 
• forbrugsgoder med et tilskud på 

50%. Det er almindelige produkter 
produceret til alle, men som 
samtidig kan være væsentligt og 
nødvendige for at opretholde en 
selvstændig hverdag hvis du har en 
nedsat funktionsevne. Det kan for 
eksempel være en el-scooter   
 

• forbrugsgode som hjælpemiddel.  
Det er almindelige produkter 
produceret til alle, men hvor det 
udelukkende fungerer og bevilliges 

Formålet med hjælpen er, at du kan:  
• være selvstændig i din hverdag 

med mindst mulig hjælp fra 
andre  

 
• klare dig længst muligt i dit eget 

hjem  
 

•  færdes inde og ude til 
hverdagens opgaver og 
aktiviteter  

 

• Vi tilbyder hjælp med 
udgangspunkt i Servicelovens 
rammer, det kommunale 
serviceniveau og økonomiske 
hensyn 

 
• Det hjælpemiddel du får tilbudt, 

vil være både det bedst egnede 
for dig og det billigste 
tilgængelige 

 

http://www.borger.dk/
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som et hjælpemiddel. 
Forbrugsgodet som hjælpemiddel 
leveres fra vores depot som udlån  

 
• boligændringer, som er væsentlige 

og nødvendige ændringer, der gør 
din bolig mere egnet til, at du kan 
klare dig i din hverdag. Det kan 
være at fjerne dørtrin, ændre 
adgangsforhold eller udvide døre til 
en kørestol 

 
 
Hjælp til selvhjælp  
Når vi giver hjælp og støtte i Gribskov 
Kommune, ønsker vi samtidig at bidrage 
til at du: 

 
• fastholder og styrker dine 

muligheder for fortsat at tage vare 
på dig selv 

• bevarer din styrke og evnen til at 
klare ting selv 

• er i stand til at blive længst muligt i 
dit eget hjem 
 

 
Hvis noget går i stykker 
Du kan søge om udskiftning og/eller 
reparationer til dit hjælpemiddel.  
Du skal selv vedligeholde dine 
hjælpemidler og boligændringer.     
 
Hvem leverer 
Vi har indkøbsaftaler med forskellige 
leverandører og vi udleverer, som 
udgangspunkt, altid de produkter, vi har 
aftaler på eller har stående på vores 
depot.  
 
Hvornår leveres hjælpemidlet? 
Dit hjælpemiddel, forbrugsgode eller 
boligændring kan bestilles eller leveres, 
når vi har behandlet din ansøgning og 
sendt dig en bevilling.  
 
Hvad koster hjælpemidlet, 
forbrugsgodet eller boligændringen? 
Genbrugshjælpemidlet og boligændringen 
er gratis for dig, hvis du vælger det, vi 

stiller til rådighed.  
 
Forbrugsgodet har en egenbetaling. 
 
Du har frit valg på hjælpemidler og 
boligændringer 
Det betyder, at du selv kan vælge og  
købe, det du har fået bevilliget.  
 
Du vil få en egenbetaling, hvis du vælger 
et dyrere produkt end prisen på det, vi 
sædvanligvis kan stille til rådighed. 
 
Du kan aldrig bruge ”frit valg” på indkøb, 
du har foretaget, før du har fået din 
bevilling.    
 
Du skal være opmærksom på, at 
hjælpemidlet eller boligændringen altid 
skal opfylde de samme krav, som vi har 
beskrevet i din bevilling. 
 
Du kan ikke bruge ”frit valg” til at lave en 
boligændring eller købe et hjælpemiddel 
som er det samme, som vi kan tilbyde.    
 
Lovområdet har mange nuancer. Du kan 
få vejledning af din sagsbehandler om 
muligheden og konsekvenserne for ”frit 
valg” i forhold til din konkrete ansøgning.  
   
 
Hvad kan du forvente af os? 
Gribskov kommunes kvalitetsmål er:   
 
At vi 

• tilbyder dig vejledning og 
rådgivning  

• er opmærksomme på helheden i 
vores sagsbehandling og i dit 
samlede behov for hjælp   

• vurderer dit behov for hjælp 
individuelt og konkret  

• involverer dig og dine nærmeste  
• er opmærksomme på dine 

ressourcer, og tilbyder dig 
rehabilitering eller mulighed for at 
fastholde dine færdigheder 

• har tydelige, justerbare og aktuelle 
formål og mål for din hjælp og 
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støtte  
• tilbyder dig den rette hjælp og 

støtte, på det rigtige tidspunkt og 
med den kvalitet, vi har aftalt med 
vores leverandører 

• træffer vores afgørelser og tilbyder 
hjælp og støtte på baggrund af 
lovgivning, serviceniveau og 
økonomiske hensyn 

• behandler din ansøgning indenfor 
vores oplyste sagsbehandlingstid 

 
At du oplever  

• medansvar, inddragelse og 
selvbestemmelse  

• vores samarbejde som enkelt og 
let  

• sammenhæng i vores tilbud og den 
hjælp du modtager 

• din hjælp og støtte som fleksibel  
• at din hjælp og støtte bliver ydet 

med nærvær, tryghed og respekt 
• at du, så vidt muligt, kan fastholde 

de vaner og rytmer, som du ønsker 
og trives med 
 

Tavshedspligt 
Vi har tavshedspligt. 
 
Lovgrundlag 
Serviceloven §§§§ 1, 112, 113 og 116. 
BEK nr. 1247 af 13/11/2017. 
 
Klageadgang 
Du får en klagevejledning sammen med 
vores afgørelse på din ansøgning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Godkendelse 
Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet den 1. december 2020 

 

Information 
Du kan se denne kvalitetsstandard og Gribskov Kommunes øvrige kvalitetsstandarder 
på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/kvalitetsstandard  
 
Du kan få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte 
 
Center for Social og Sundhed 
Visitationen 
Tlf.: 7249 6000 
e-mail: Socialogsundhed@gribskov.dk 
www.gribskov.dk 

 

http://www.gribskov.dk/kvalitetsstandard
mailto:Socialogsundhed@gribskov.dk
http://www.gribskov.dk/
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