
Kommissorium for Hjælpemiddelbasens Advisory Board 

Baggrund  

Hjælpemiddelbasen indsamler og formidler oplysninger om hjælpemidler på det dan-

ske marked. Oplysningerne formidles på hmi-basen.dk, og data fra Hjælpemiddelba-

sen stilles til rådighed som åbne offentlige data.  

Hjælpemiddelbasen anvendes af borgere, i den kommunale og regionale forvaltning, 

af udviklere, producenter og leverandører. I kommuner og regioner anvendes data fra 

Hjælpemiddelbasen bl.a. ved at være integreret i it-systemer til lagerstyring på hjæl-

pemiddelområdet.  

Formålet med Hjælpemiddelbasen er at  

• understøtte det offentlige hjælpemiddelformidlingssystem, herunder genbrugs- 

og depotfunktioner, sagsbehandling samt offentlige indkøb

• give borgere i Danmark let og gratis adgang til information om hjælpemidler

• stimulere markedsudviklingen og øge gennemsigtigheden på et komplekst

produktområde med store menneskelige og samfundsøkonomiske potentialer.

Socialstyrelsen har det strategiske og økonomiske ansvar for Hjælpemiddelbasen og 

varetager den faglige drift og udvikling af Hjælpemiddelbasen.  

Formål  

Formålet med Hjælpemiddelbasens Advisory Board er, at medlemmerne bidrager med 

erfaringer, viden og rådgivning som sikrer en afbalanceret og hensigtsmæssig udvik-

ling af Hjælpemiddelbasen, så denne fortsat vil være et værdifuldt redskab og en nyt-

tig informationskilde for såvel kommuner, regioner, borgere, hjælpemiddelbranchen og 

andre interessenter.  

Medlemmer og sammensætning  

Hjælpemiddelbasens Advisory Board nedsættes af Socialstyrelsen og sammensættes 

således:  

• 2 repræsentanter fra Socialstyrelsen

• 1 repræsentant fra Børne- og Socialministeriets departement

• 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen

• 1 repræsentant fra Danske Handicaporganisationer

• 1 repræsentant fra Kommunernes Landsforening

• 1 repræsentant fra Danske Regioner

• 2 repræsentanter fra kommuner (kommunerne udpeges af Socialstyrelsen)

• 1 repræsentant fra brancheorganisationen Danish.Care
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Organisationerne udpeger deres egne repræsentanter og har mulighed for at udpege 

en navngiven suppleant.  

Socialstyrelsen sekretariatsbetjener Hjælpemiddelbasens Advisory Board.  

Mødefrekvens  

Hjælpemiddelbasens Advisory Board mødes ordinært 2 gange årligt, hhv. forår og 

efterår. Der er mulighed for at aftale ekstraordinære møder og nedsætte arbejdsgrup-

per, som mødes efter behov. 
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