Vejledning om frit valg af hjælpemidler
Hvor skal du henvende dig?
Hjælpemidler bevilges af kommunen efter servicelovens § 112. Kommunen
vurderer hvilket hjælpemiddel, der er det bedst egnede og billigste hjælpemiddel
i forhold til din funktionsnedsættelse.
Når du har fået bevilget et hjælpemiddel fra din kommune har du 2 muligheder:
1. Du kan vælge at benytte kommunens valg af hjælpemiddel.
2. Du kan benytte dig af retten til frit valg.
Frit valg giver dig mulighed for at vælge leverandør af hjælpemidlet og mulighed
for at indkøbe et dyrere hjælpemiddel mod, at du selv betaler prisdifferencen.
Undtagelse
Det frie valg gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed,
som er identisk med det hjælpemiddel, du ønsker at anskaffe dig.

Du skal give kommunen besked hvis du ønsker at benytte dig af frit valg.
Hvis du ikke ønsker at benytte dig af frit valg, behøver du ikke gøre noget. Hvis
du får bevilget hjælpemidlet vil kommunen sørge for du får det leveret.
Hvis du benytter dig af frit valg, skal du selv finde frem til det produkt og den
leverandør, du ønsker at benytte. Det er dit ansvar, at hjælpemidlet opfylder de
faglige specifikationer og krav, som kommunen angiver i din bevilling.
Opfylder hjælpemidlet kommunens krav, afregner du din eventuelle egenbetaling
med leverandøren. Leverandøren skal sende kommunens andel som en
elektronisk faktura til kommunen. Du skal altså ikke lægge penge ud for
kommunens andel, ligesom kommunen ikke skal lægge penge ud for din
egenbetaling.
Hvis hjælpemidlet ikke opfylder kommunens krav, bortfalder retten til tilskud.

Hvad gør kommunen?
Kommunen vurderer, hvilket hjælpemiddel du er berettiget til. Hvis du benytter
dig af retten til frit valg, modtager du en bevilling med oplysninger om hvilke
faglige specifikationer og krav til egnethed, hjælpemidlet skal opfylde.
Kommunen oplyser desuden om, hvor stort det økonomiske tilskud til
hjælpemidlet er.
Kommunen kan vejlede og rådgive dig om, hvordan du benytter dig af frit valg,
men kan ikke hjælpe dig med at vælge en anden leverandør eller et andet
hjælpemiddel.
Når du har anskaffet hjælpemidlet, skal kommunen vejlede og instruere dig i
brugen, hvis du har behov for det. Denne regel gælder kun, hvis du køber et
produkt, som er kendt af kommunen. Hvis du køber et hjælpemiddel med
særlige funktioner, som kommunen ikke har bevilget, skal du henvende dig til
leverandøren for at få instruktion.

Vær opmærksom på


at det er kommunen der ejer hjælpemidlet, uanset hvor mange penge du
selv har betalt.



at kommunen ikke er forpligtet til at stille et hjælpemiddel til rådighed, hvis
leverandøren har lang leveringstid.



at der kan være længere leveringstid på reservedele på de hjælpemidler
kommunen ikke i forvejen har på depot. Der kan derfor være længere
ventetid ved reparationer af hjælpemidlet. Kommunen stiller ikke et
hjælpemiddel til rådighed ved eventuelle ventetider.



at hvis dit valg af hjælpemiddel medfører ekstraordinært dyre eller hyppige
reparationer, skal du selv betale udgifterne.

Når du vælger kommunens
tilbud

Når du ønsker at benytte frit valg

Valg af
leverandør

Kommunen vælger leverandør af
hjælpemiddel

Du kan selv vælge anden leverandør af
hjælpemidlet, medmindre kommunen
kan stille et hjælpemiddel til rådighed
som er identisk med det du ønsker

Hvem køber
hjælpemidlet

Kommunen køber eller udlåner et
hjælpemiddel til dig

Du køber selv hjælpemidlet ud fra
kommunens krav og specifikationer

Hvilke udgifter
har du

Du har ingen udgifter, udover
almindelig vedligeholdelse af
hjælpemidlet.
Kommunen betaler dit hjælpemiddel

Kommunen betaler et beløb svarende til
den pris, kommunen selv kan skaffe
hjælpemidlet til.
Du betaler en evt. merpris
Er der omkostninger til transport,
levering, afprøvning eller instruktion,
betaler du selv udgiften

Leveringstid

Efter bevilling kan hjælpemidlet
leveres indenfor max 10 dage

Leveringstiden afhænger af din
leverandør.
Kommunen kompenserer ikke med andet
hjælpemiddel i ventetiden

Hvem har
ansvaret

Kommunen har ansvar for, at
hjælpemidlet kompenserer for din
funktionsnedsættelse i dagligdagen

Du har ansvar for, at hjælpemidlet
opfylder de kravspecifikationer som
kommunen har opstillet i bevillingen

Reparation og
udskiftning

Kommunen yder som udgangspunkt
hjælp til reparationer og udskiftning
efter behov

Kommunen yder som udgangspunkt
hjælp til reparationer og udskiftning efter
behov.
Hvis hjælpemidlet har særligt udstyr,
som kommunen ikke har bevilget,
betaler du selv udgifterne

Hvem tilhører
hjælpemidlet

Kommunen ejer hjælpemidlet og
hjælpen ydes som udlån.
Hjælpemidlet skal leveres tilbage til
kommunen

Kommunen ejer hjælpemidlet og
hjælpen ydes som udlån.
Hjælpemidlet skal leveres tilbage til
kommunen.
Du opnår ikke ejendomsretten til
hjælpemidlet selvom du køber et dyrere
hjælpemiddel
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