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Lovgrundlag
Hjælpemidler & Hverdagsteknologi udfører repa-
rationer af hjælpemidler, der er bevilget efter Lov 
om Social Service § 112 og 113 stk. 5.

Hvad dækker ydelsen
• At borgere, der har lånt et hjælpemiddel, som 

bliver defekt, får dette repareret.
• At hjælpemidlet repareres sikkert og forsvarligt, 

til brug for borgere og personale.

Ydelsens omfang
• Mindre reparationer kan udføres i borgerens 

hjem.
• Større reparationer udføres på depot eller sen- 

des til reparation hos ekstern leverandør.
• Såfremt et hjælpemiddel ikke kan repareres, 

kontakter reparatøren den sagsbehandlende  
ergoterapeut med henblik på udskiftning af 
hjælpemidlet.

• Kommunen sikrer sig, at hjælpemidlet  
repareres forsvarligt.



• Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og 
slanger til kørestole og el-scootere, hvis der er 
behov for mere end én årlig udskiftning.

Hvad skal borgeren selv sørge for
• Borgeren skal selv dække udgifter som følge af 

hjælpemidlets brug, f.eks. almindelige batterier, 
rengøringsmidler og vedligeholdelse.

• Borgeren er forpligtiget til at rengøre og 
vedligeholde hjælpemidlet.

• Borgeren er forpligtiget til at kontakte 
Hjælpemidler & Hverdagsteknologi, hvis 
hjælpemidlet ikke fungerer optimalt.

• Borgeren skal selv afholde udgifterne til én årlig 
udskiftning af dæk og slanger. Som dokumenta-
tion gemmes kvittering for sidste udskiftning.

• Akutte og nødvendige reparationer af 
hjælpemidler i weekender og på helligdage, kan 
visiteres efter konkret individuel  
ergoterapeutisk vurdering. 
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• Akutte reparationer påbegyndes umiddelbart 

efter modtagelse af fejlmelding.
• Øvrige reparationer foretages indenfor
 10 arbejdsdage fra meddelelsen om skade.
• Ved funktionssvigt på et nødvendigt teknisk 

hjælpemiddel som f.eks. en personløfter,  
udenfor Hjælpemidler & Hverdagsteknologis  
åbningstid, kontaktes Hjemmeplejen.

• Reparatørerne kan kontaktes alle hverdage på 
tlf. 6223 4012 mellem kl. 8.00 og kl. 10.00.

Ansøg om støtte
På vores hjemmeside har vi mange muligheder 
for selvbetjening, når du har brug for hjælp.  
Du kan finde kontaktoplysninger og læse mere 
om muligheder for hjælp og støtte på:  
www.svendborg.dk/aeldre
 
Hvis du ikke har mulighed for at søge information 
på vores hjemmeside, er du velkommen til  
at kontakte myndighedsafdelingen på  
tlf. 62 23 40 00.


