
Servicelovens bestemmelser
om hjælpemidler og
forbrugsgoder

TEMADAG



HVORFOR ER DAGEN RELEVANT?
Ønsker du at blive skarp på sondringen mellem hjælpe-
midler og forbrugsgoder, definitionen af varigt og væ-
sentligt, forbrugsgodebestemmelsens kringlede kroge 
og hvornår et produkt skal visiteres efter serviceloven, 
sundhedsloven eller arbejdsmarkedsreglerne? 

Så er denne temadag lige noget for dig!

”For at behandle borgerne ens, skal vi behandle 
dem forskelligt”.

Det kan være en udfordring at sikre et ensartet service-
niveau. For hvordan tackler man et værdiladet kriterium 
som væsentlighed? Dette er blot et af de spørgsmål, vi 
arbejder med på temadagen. 

Derudover vil du også få svar på følgende spørgsmål:

// Hvornår er noget varigt i servicelovens forstand, og 
hvilken betydning har det, hvis man som kommune har 
valg at støtte op om midlertidige behov? Er væsentlig-
hedskriteriet fx det samme ved midlertidige som varige 
behov? 

// Hvordan sondrer vi mellem hjælpemiddelbestemmel-
sen og anden lovgivning herunder sundhedssektoren? 

// Hvordan kan man kende forskel på et hjælpemiddel 
og forbrugsgode? Og hvilken betydning har det, hvis 
produktet kan købes i almindelige butikker? Hvornår bli-
ver et forbrugsgode til sædvanligt indbo? Og hvornår er 
der tale om et forbrugsgode, der kun fungerer som et 
hjælpemiddel?

// Kriteriet om at gøre borgeren selvhjulpen er vigtigere 
end nogensinde. Kan det have betydning for service-
niveauet i den enkelte kommune? Og vil det altid være 
kommunens opgave at stille produkter til rådighed, eller 
kan borgeren også forpligtes hertil?

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?
Deltagerne får et grundigt kendskab til de juridiske for-
hold – herunder Ankestyrelsens praksis som grundlag, 
så de kan træffe kvalificerede afgørelser.  

HVEM KAN DELTAGE?
Dagen er rettet mod myndighedspersoner, der arbejder 
med eller er nysgerrige på bestemmelserne om hjælpe-
midler og forbrugsgoder.

HVEM UNDERVISER?
På uddannelsen kan du enten møde: 

// Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.
// Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur. 

HVIS VI GERNE VIL HJEMKØBE TEMADAGEN?
Temadagen kan også gennemføres som hjemkøb. Kon-
takt os gerne, hvis I ønsker dagen gennemført i egen 
kommune. Dagens indhold og længde kan tilpasses, og 
vi kan sætte fokus på særlige udfordringer, som den en-
kelte kommune står med. 

HVEM KONTAKTER JEG?
Hvis du ønsker at vide mere om temadagen eller andre 
muligheder for at sætte fokus på en professionel sags-
behandling, er du velkommen til at kontakte Karin Storr 
på telefon 2616 9380 eller e-mail karin@substans-kon-
sulenthus.dk. 

HVORDAN TILMELDER JEG MIG?
Tilmeldingen er økonomisk bindende. For mere informa-
tion se vores hjemmeside: 
www.substans-konsulenthus.dk 

HVAD KOSTER DET?
Vi udregner pris med afsæt i den konkrete aftale og om-
fang. Ønsker du mere information, henviser vi til vores 
hjemmeside www.substans-konsulenthus.dk 

Servicelovens bestemmelser
om hjælpemidler og forbrugsgoder



TEMADAGEN KAN SE UD SOM FØLGENDE: 

9.00-12.00 

// Velkommen og præsentation af dagens formål og 
indhold. 

// Gennemgang af servicelovens hjælpemiddel-
bestemmelse. Vi arbejder med målgruppen og væsent-
lighedskriteriet. Tips og tricks til sondring mellem 
hjælpemidler og merudgifter, boligindretning, 
rehabilitering, træning, arbejdsmarkedet, institutioner, 
sundhedsvæsenet osv.

 // Vi skal se på, hvordan vi kan sondre mellem snitfla-
derne til merudgifter, boligindretning, træning, behand-
ling, basisinventar og arbejdsmarkedet.
 
12.00-12.45 
Frokost

12.45-15.30 
// Præsentation og gennemgang af servicelovens 
 § 113’s kriterier herunder: 

 > Afgrænsningen mellem hjælpemiddel og 
 forbrugsgode.

 > Sædvanligt indbo, bagatelgrænsen og forbrugs-
 gode som hjælpemiddel. (Vi har særskilt fokus   
 på el-køretøjer, og hvornår de visiteres som 
 forbrugsgode eller et forbrugsgode, som 
 udelukkende fungerer som hjælpemiddel)

 > Nyt fra lovgiver samt Ankestyrelsen. 

 > Afrunding på dagen.

Programmet bygges op omkring lovgivning og 
Ankestyrelsens afgørelser. Derudover bliver praksis fra 
kommunerne inddraget for at sikre genkendelighed fra 
deltagernes hverdag.
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www.substans-konsulenthus.dk

Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.”

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?
Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leve-
rer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De 
opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og 
udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. 
 
VI LEVERER SUBSTANS FORDI:
// vi har indgående kendskab til vores kunders praksis.
// vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området.
// vi kan koble og implementere strategi i praksis.
// vi er ambitiøse og udfordrer.
// borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

VORES KONSULENTER
Substans består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af 
opgavens karakter. Med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet plus en bred 
vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan vi 
hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter. Substans ejes af Charlotte Nejmann Kjær 
og Karin Storr.

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
charlotte@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2544 4770

KARIN STORR
karin@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2616 9380


