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Vedligeholdelse af hjælpemidler 

 

Som bruger af hjælpemidler bevilget efter servicelovens § 112, 

er du selv ansvarlig for vedligeholdelse af hjælpemidlerne.  

Ifølge hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4 stk. 3, ydes der ikke 

hjælp til udgifter til hjælpemidlernes drift, rengøring og vedlige-

holdelse som følge af almindelig brug og slidtage. 

 

Ifølge hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4 stk. 6, ydes der hjælp 

til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov 

for mere end en årlig udskiftning, mens brugeren selv betaler 
udgifterne til første årlige udskiftning.   

 

Du selv skal sørge for rengøring og vedligeholdelse: 

• Hjælpemidler rengøres med almindelige rengøringsmidler og 

tørres efter med en tør klud. 

• Hvis hjælpemidlet har hjul, er det vigtigt, at hjulene holdes re-

ne og fri for hår. - Det forbedrer køreegenskaberne. 

 

Ved stokke skal du desuden selv sørge for: 

• Udskiftning af dupsko 

 

Ved rollator skal du desuden selv sørge for: 
• Pumpning og lapning af luftfyldte dæk 

• Udskiftning af dæk og slanger på rollator med luftfyldte dæk 

• Udskiftning af kurv, net og bakke, hvis dette er udlånt sammen 

med rollatoren 

 

Ved arbejdsstole skal du desuden selv sørge for: 

• Smøring af hjul 

• Udskiftning af betræk eller ompolstring 

 

Ved alle typer af kørestole skal du desuden selv sørge for:  

• Pumpning og lapning af luftfyldte dæk 

• Stramning af skruer  
• Justering af bremser (OBS dækkene skal være pumpet til fore-

skrevet dæktryk)   
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Ved 3-hjulede cykler skal du desuden selv sørge for: 

• Pumpning og lapning af dæk 

• Stramning af skruer og justering 
• Lovpligtige reflekser og lygter  
• Udskiftning af kurv, hvis cyklen er udstyret med en sådan 
 

Ved el-køretøjer bevilget før 2009 og elektriske kørestole 

skal du desuden selv sørge for: 

• Pumpning og lapning af dæk 

• Vedligeholdelse af lygter og udskiftning af pærer 

 
 

Ved benzindrevne 3 hjulet knallerter bevilget før 2011 skal 

du desuden selv sørge for: 

• Pumpning og lapning af dæk 

• Vedligeholdelse af bremser, kabler og kæde 

• Vedligeholdelse og udskiftning af bremseklodser, pærer, ruller, 

rem, tændrør, kabler, kæde og tandhjul 

• At serviceintervallerne overholdes efter beskrivelse i service-

hæftet 

 

Ved bevilling af en trehjulet knallert er det en betingelse, 

at du tegner den lovpligtige ansvarsforsikring og afholder 
udgiften hertil. 

 

 

Reparation af hjælpemidler 
 

Stevns Kommune kan yde hjælp til den nødvendige reparation af 

hjælpemidler, som eksempelvis: 

• Defekte lejer på hjul 

• El-motor i stykker 

• Stellet knækket 

• Defekte fodstøtter 

• Defekte bremser 

• Knækkede eger 

• Udskiftning af batterier på el-kørestol 
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• Udskiftning af forhjul på kørestole 

• Udskiftning af dæk på el-kørestole (både til drivhjul og sving-

hjul)   

 

Ovennævnte forhold er eksempler på problemer, der kan opstå 

ved brug af et hjælpemiddel, og er derfor ikke dækkende for alle 
de fejl og problemer, der kan opstå. 

 

Ved behov for reparation er det vigtigt, at du kontakter hjælpe-

middelafdelingen før reparationen bliver udført. 

 

 

 

Vedligeholdelse og reparation af forbrugsgoder 

 

Forbrugsgoder bevilget efter servicelovens §113 stk. 3 (fx elkøre-

tøj eller 3-hjulet knallert), ydes der ikke hjælp til drift, vedlige-

holdelse, reparation og udskiftning.  

 

Forbrugsgoder bevilget og udlånt efter servicelovens §113 stk. 5, 

ydes der ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse, men 

der er mulighed for hjælp til reparation og udskiftning. 

 
 

Kontakt 
 

Stevns Kommune 

Sundhed og Omsorg 
Hjælpemidler 

Tlf.: 56 57 53 50 

Hverdage kl. 8:00-11:00 

 

 

Stevns Kommunes hjemmeside: 

www.stevns.dk  

Der kan du ansøge om hjælp til reparationer og udskiftning af 

hjælpemiddel.  

http://www.stevns.dk/

