Vejledning om Frit valg på hjælpemiddelområdet
Serviceloven § 112
Når du er bevilget et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112, har du muligheden for at vælge
at få dit hjælpemiddel udleveret fra en anden leverandør end den, som Næstved Kommune
benytter. Du har også muligheden for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som Næstved
Kommune har bevilget.
Hvis du benytter dig af adgangen til Frit valg, vil du af Næstved Kommune højst kunne få
refunderet det beløb, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin
leverandør.
Støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det hjælpemiddel,
som kommunen har vurderet som bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Du skal være opmærksom på, at din adgang til frit at vælge leverandør ikke gælder, hvis
Næstved Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med
det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe.
Reparation og udskiftning.
Næstved Kommune yder hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler efter behov.
Det gælder også, hvis du vælger at benytte dig af adgangen til Frit valg.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvist skulle
blive tale om ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, vil
du selv skulle afholde udgifterne hertil. Du skal selv afholde udgiften til reparationer og evt.
udskiftning af de tilkøb, du evt. har indkøbt efter Frit valg.
Der ydes normalt ikke hjælp til dækning af udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, f.eks.
til drift, rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse, herunder udskiftning af dæk og
slanger på kørestole.
Returnering af hjælpemidler.
Du skal levere dit hjælpemiddel tilbage til Næstved Kommune, når du ikke længere har brug
for det eller bevillingsgrundlaget bortfalder.
Hjælpemidlet er til udlån.
Dette gælder også, hvis du vælger at benytte dig af adgangen til Frit valg og køber et dyrere
hjælpemiddel end det, som Næstved Kommune har bevilget dig.
Hvis du køber et dyrere hjælpemiddel end det, som Næstved Kommune har bevilget til dig og
hjælpemidlet derved har fået en generelt øget anvendelighed – også for andre, har du
mulighed for at få refunderet en del af din egenbetaling fra Næstved Kommune, når du leverer
hjælpemidlet tilbage.
Du skal være opmærksom på, at du ikke får refunderet din egenbetaling, hvis du leverer
hjælpemidlet tilbage senere end 4 år efter købstidspunktet. Hvis din egenbetaling er mindre
end 2660 kr. inkl. moms (2013 niveau), vil der ikke blive refunderet dig penge. Beløbet bliver
refunderet efter gældende refusionsregler.
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Vælger du at benytte Frit valg vedrørende hjælpemidler.
Hvis du beslutter dig for at benytte adgangen til Frit valg, skal du inden 5 hverdage give
Næstved Kommune, Team Hjælpemidler besked.
Visitator vil herefter udarbejde en tilsagnsskrivelse til dig indeholdende krav til produktet samt
oplysning om prisen på det hjælpemiddel, som Næstved Kommune kan stille til rådighed.
Du skal efter modtagelse af tilsagnsskrivelsen selv afsøge markedet og finde frem til det
hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe.
Når du har fundet hjælpemidlet, skal du give besked til Næstved Kommune, Team
Hjælpemidler.
Hjælpemidlet skal være CE-godkendt.
Næstved Kommune vil så vurdere, om betingelserne for at yde støtte til køb af det valgte
hjælpemiddel er opfyldt, herunder om Næstved Kommune kan stille et fuldstændig identisk
hjælpemiddel til rådighed.
Kan Næstved Kommune det, bortfalder din ret til Frit valg til køb af hjælpemidlet.
Hvis Næstved Kommune ikke kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed, kan
den endelige bevilling udfærdiges.
Du skal selv give leverandøren besked om, at du ønsker at købe det valgte hjælpemiddel.
Næstved Kommunes betaling af det fulde beløb vedrørende det valgte hjælpemiddel, afregnes
direkte mellem leverandøren og Næstved Kommune.
Vælger du at købe et hjælpemiddel, der er dyrere end det bevilgede hjælpemiddel.
Du skal selv indkøbe hjælpemidlet. Din del af betalingen for hjælpemidlet skal du selv afregne
med leverandøren.
Næstved Kommunes andel af betalingen afregnes direkte mellem leverandøren og Næstved
Kommune.
Yderligere vejledning.
Hvis du ønsker yderligere vejledning omkring Frit valg, kan du kontakte Næstved Kommune,
Center for Sundhed, Team Hjælpemidler; dagligt mellem kl. 8-15 på 5588 1000, hvor du vil
blive stillet videre til relevant medarbejder.
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