Dit lokale plejecenter

Frit valg af hjælpemidler

Oktober 2011

Sundhed &
Omsorg
Esbjerg Kommune

Når du får bevilget et hjælpemiddel
på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du to
muligheder:

Hvis du vælger et hjælpemiddel
efter frit valg, skal du være
opmærksom på, at
• du kan få ekstra udgifter

1.	Du kan vælge at tage imod det
hjælpemiddel, som kommunen
tilbyder dig.

• d
 er kan gå længere tid, før du får
dit hjælpemiddel

2.	Eller du kan benytte din ret til frit
at vælge hjælpemiddel.

• d
 u selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til de faglige
specifikationer og krav til egnethed, som kommunen har stillet
• d
 u kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kravene.
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Forskellen på kommunens tilbud og
frit valg af hjælpemidler
Når du vælger
kommunes tilbud

Når du vælger ”frit valg”

Leverandør

Kommunen vælger leverandør af dit hjælpemiddel.

Du kan frit vælge leverandør
af dit hjælpemiddel.

Hvem indkøber
hjælpemidlet?

Kommunen indkøber et hjæl- Du indkøber selv dit hjælpemiddel.
pemiddel til dig eller låner
dig et fra kommunens
hjælpemiddeldepot.
Købet skal ske ud fra kommunens faglige specifikationer, som du får oplyst, hvis
du ønsker frit valg.

Hvem betaler
hjælpemidlet?

Kommunen betaler dit
hjælpemiddel.

Kommunen betaler et beløb,
som svarer til den pris,
kommunen kan skaffe det tilbudte hjælpemiddel til.
Kommunen betaler den
kommunale andel af udgifterne direkte til leverandøren.
Du betaler den eventuelle
prisforskel, der er mellem
kommunens pris og det
hjælpemiddel, du frit har
valgt.
Du betaler din andel direkte
til leverandøren.

Levering

Kommunen leverer hjælpemidlet til dig.

Leverandøren, som du
vælger, leverer hjælpemidlet
direkte til dig. Du har ansvar
for, at hjælpemidlet pakkes
ud og gøres klar til brug.
Leveringstiden afhænger af
din leverandør. Leveringstiden er dit ansvar.
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Hvem har
ansvaret?

Når du vælger
kommunes tilbud

Når du vælger ”frit valg”

Det er kommunens ansvar, at
hjælpemidlet opfylder de
behov, som du har.

Det er dit ansvar at sikre, at
hjælpemidlet opfylder de
faglige specifikationer og
krav til egnethed, som
kommunen har opstillet.
Du mister retten til tilskud
fra kommunen, hvis hjælpemidlet ikke opfylder de
opstillede krav.

Reparation og
udskiftninger

Kommunen giver hjælp til
reparationer og udskiftning
af dit hjælpemiddel efter
behov.

Kommunen giver i de fleste
tilfælde hjælp til reparationer og udskiftning af dit
hjælpemiddel efter behov.
Hvis dit valgte hjælpemiddel
kræver ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller
hyppige udskiftninger, betaler
du selv udgifterne hertil.

Hvem ejer
hjælpemidlet?

Kommunen ejer hjælpemidKommunen ejer hjælpemidlet. Hjælpemidlet er et udlån. let. Hjælpemidlet er et udlån.

Tilbagelevering

Du skal levere hjælpemidlet
Du skal levere hjælpemidlet
tilbage til kommunen, når du tilbage til kommunen, når du
ikke har brug for det længe- ikke har brug for det længere.
re.
Hvis du leverer hjælpemidlet
tilbage, kan du eventuelt få
tilbagebetalt en del af det
beløb, du selv har betalt for
det. Det kan du, hvis:
• du selv har betalt mere end
2.500 kr. for hjælpemidlet
• hjælpemidlet er mindre
end fire år gammelt
• hjælpemidlet har en
generel forøget anvendelighed – også for andre
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Undtagelser fra frit valg
• Du har ikke ret til frit at vælge
hjælpemiddel, hvis kommunen
kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som
du selv har valgt. Det betyder, at
du får tilbudt et hjælpemiddel fra
kommunens depot, hvis det hjælpemiddel, du ønsker, findes på
depotet i en brugt udgave eller i
en anden farve.
• D
 u har heller ikke ret til frit at
vælge hjælpemiddel, hvis det
hjælpemiddel, kommunen stiller
til rådighed for dig, er en del af
en arbejdspladsindretning i dit
hjem.

Flere oplysninger om frit valg
Reglerne om frit valg af hjælpemidler finder du i:
• Lov om social service § 112
• B
 ekendtgørelse nr. 743 af 27. juni
2011 om hjælp til anskaffelse af
hjælpemidler og forbrugsgoder
efter serviceloven.

Hvis du ønsker
at gøre brug af frit valg
Hvis du ønsker at gøre brug af frit
valg, skal du kontakte dit lokale
plejecenter. En medarbejder derfra
vil hjælpe dig videre.
Du finder adressen, telefonnummeret og mail-adressen på dit lokale
plejecenter på bagsiden af denne
pjece.
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