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Vejledning om muligheden for frit valg af
hjælpemidler efter servicelovens § 112

Vejledning om muligheden for frit valg af hjælpemidler efter
servicelovens § 112
Hjælpemidler bevilges af kommunen efter § 112 i Lov om social service.
Kommunen bevilger det hjælpemiddel, som findes bedst egnet og billigst i forhold til
din funktionsnedsættelse.
Hvis du er bevilget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om social service § 112, har
du to muligheder:

Du kan få dit hjælpemiddel igennem kommunen
Vælger du at få dit hjælpemiddel fra kommunen, tager kommunen hånd om det hele
for dig. Vi udlåner og leverer hjælpemidlet til dig og vi står for eventuelle reparationer.

Du kan selv købe hjælpemidlet (retten til frit valg)
Vælger du at benytte dig af retten til frit valg og selv købe hjælpemidlet, skal du selv
stå for bestilling og vedligeholdelse, reparationer m.m.
Hvis du ønsker at benytte muligheden for selv at vælge et andet hjælpemiddel, skal
du være opmærksom på følgende forhold:
• Du skal have en skriftlig bevilling af kommunen, hvoraf det vil fremgå hvilke
faglige specifikationer og krav til egnethed hjælpemidlet skal opfylde. Prisen
på det hjælpemiddel, som Billund Kommune kunne have stillet til rådighed, vil
desuden fremgå af bevillingen.
• Det er dit ansvar at undersøge markedet for alternativer til det bevilgede hjælpemiddel. Du bør være opmærksom på, at det firma, du vælger, også er i stand
til at levere reservedele til dit hjælpemiddel.
• Du er ligeledes selv ansvarlig for indkøb og tilpasning af det hjælpemiddel du
har valgt.
• Det hjælpemiddel du selv vælger, skal opfylde de krav, der er opstillet i kommunens bevilling. Det er dit ansvar at sikre dette.
• Du skal selv afholde de udgifter, som du evt. får i forbindelse med det frie valg
f.eks. transport til afprøvning.
• Er der lang leveringstid på det hjælpemiddel du vælger at købe, kompenserer
kommunen ikke med et andet hjælpemiddel i ventetiden.
• Ved køb af et hjælpemiddel skal du sørge for, at din leverandør sender faktura
på hjælpemidlet – fratrukket din egenbetaling – direkte til Billund Kommune.
Du hæfter selv for egenbetalingen og betaler direkte til leverandør.

• Egenbetaling og andre udgifter i forbindelse med frit valg af hjælpemidler er
ikke en nødvendig merudgift og kan ikke dækkes i henhold til serviceloven.
• Hvis du returnerer hjælpemidlet inden 4 år fra købstidspunktet, kan du evt. få
refunderet en del af din egenbetaling. Billund Kommune vil ved returneringen
vurdere, om hjælpemidlet har en generelt forøget anvendelighed som følge af
dit merkøb, og vi vil da kunne refundere en del af din egenbetaling.
o Egenbetaling på op til 2.500 kr. refunderes ikke.
o Din egenbetaling nedskrives med 1/48 for hver måned, der er gået siden,
hjælpemidlet er indkøbt.
Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det
hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe, bortfalder retten til frit leverandørvalg.
Hvem skal du kontakte?
Du skal inden 5 hverdage beslutte, om du vil have et hjælpemiddel fra kommunen,
eller om du selv vil købe hjælpemidlet. Din sagsbehandler vil vurdere om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.
Uanset hvad du beslutter dig for, bedes du venligst ringe og fortælle, hvad du har
valgt.
Ejerforhold
Hjælpemidlet er kommunens ejendom, selv om du har benyttet dig af frit valg og har
haft en egenbetaling. Du skal levere hjælpemidlet tilbage til Billund Kommune, når
du ikke længere har brug for det.
Reparation og vedligeholdelse
Du har ansvaret for at vedligeholde hjælpemidlet. Du skal søge om hjælp til reparation af hjælpemidlet, inden reparationen udføres. Har du tilkøbt en særlig funktion
til hjælpemidlet, skal du selv afholde udgiften til reparation af denne. Hvis det frie
valg medføre ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppige udskiftninger, skal udgiften afholdes af dig selv.
Rådgivning og vejledning
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til din sagsbehandler i Team
Hjælpemidler, Bil og Bolig, Billund Kommune.
Kommunen yder ikke udvidet vejledning i de tilfælde, hvor borgeren har benyttet
muligheden for frit valg og købt et hjælpemiddel med funktioner, der rækker ud over
de, som findes bedst egnet og billigst.

Kontakt
Team Hjælpemidler, Bil og Bolig
Voksenafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf.: 7972 7200

