
Søg hjælpemidler, sæt overskydende hjæl-
pemidler til salg og køb hjælpemidler.  

Samarbejd på tværs af offentlige organisa-
tioner om at få mest muligt ud af hjælpe-
midlerne og velfærdsteknologierne. 

Læs mere på  www.inteiro.dk og www.hjm-portal.dk 

Lyst til at høre mere? 
Gå på www.hjm-portal.dk, og kom med det samme i gang med at søge på hjælpemidler. Vil du bruge portalens funktioner, skal 
du oprettes som bruger. Skriv til os på info@hjm-portal.dk, så hjælper vi dig hurtigt i gang. 

”Vi er en lille kommune, og bruger derfor 
Portalen til at samarbejde med de øvrige 
kommune om en effektiv udnyttelse af 
hjælpemidlerne” Elsebeth Schjødt Uden-
gaard, Kerteminde Kommune 

Det offentlige køber personlige hjælpemidler, APV hjæl-
pemidler og velfærdsteknologier for ca. 4 mia. kr. om 
året. Indkøbene er spredt ud på kommunale depoter, 
offentlige og halvoffentlige organisationer samt hospi-
talsenheder.  

Mange steder opbevares hjælpemidler, som i længere 
perioder ikke bruges, fordi det oprindelige behov ikke 
længere er der. Samtidigt efterspørges hjælpemidler an-
dre steder. 

Med Hjælpemiddelportalen får du en platform, hvor de 
ubenyttede hjælpemidler nemt og hurtigt kommer ud til 
de organisationer, der har brug for dem. Hjælpemiddel-
portalen giver også hurtigere reaktionstid ved de akutte 
og forbigående situationer. 

 

Portalen er for alle offentlige organisationer 

Portalen kan ikke anvendes af privatpersoner og private 
virksomheder. Til gengæld er Portalen åben for alle 
offentlige organisationer, fx:  

• Hjælpemiddeldepoter 

• Plejecentre 

• Specialinstitutioner 

• Vuggestuer og børnehaver 

• Rehabiliteringscentre 

• Hospitaler mv. 

Hjælpemiddelportalen giver dig nye værktøjer: 

• Køb og sælg til markedspris og dokumenter handler. 

• Sæt til salg via web eller integration til lagerstyring. 

• Søg på alle  hjælpemidler og find dem der er til salg. 

• Sælge til alle eller kun til egen organisation. 

• Brug struktureret og hurtig dialog– og salgsproces. 

•  Anvend brugerstyring til at tildele adgange. 

 

Håndtering og opbevaring er dyrt 

Det er dyrt at håndtere og opbevare hjælpemidler til se-
nere brug. Det er også samfundsøkonomisk dyrt at opbe-
vare hjælpemidler, som andre kan bruge. Med Portalen 
viser du de hjælpemidler, som ikke umiddelbart skal bru-
ges uden at afskrive dig retten til at bruge dem, hvis be-
hovet opstår. 

 

De akutte situationer kræver hurtig handling 

Akutte og forbigående behov for hjælpemidler opstår alle 
steder i det offentlige, fx når borger skal på ferie eller har 
brug for en midlertidig seng. Med Hjælpemiddelportalen  
får du et søgeværktøj, hvor du hurtigt ser, om andre har 
det hjælpemiddel, som du akut eller forbigående har 
brug for. Det sparer jer en masse tid. 

Arbejd med os om FN Verdensmål 


