Center for Sundhed og Pleje

reparation/udskiftning. Hvis du vælger et hjælpemiddel, der kræver
ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer, skal du selv betale
udgifterne hertil.
Returnering
Du skal levere hjælpemidlet retur til Greve Kommune, når du ikke
længere har brug for det. Hvis du returnerer det inden 4 år, kan du
i særlige tilfælde få tilbagebetalt en andel af din egenbetaling. Det
vil i så fald fremgå af din bevillingsskrivelse.
Lovhjemmel
Reglerne om frit valg findes i Lov om Social Service § 112 stk. 3 og
4 samt bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og
forbrugsgoder efter serviceloven.
Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at benytte frit valg eller har spørgsmål vedrørende
frit valg, skal du kontakte Greve Kommune på tlf. 43979797 og bede om at tale med Hjælpemiddelafsnittet.
Du kan også kontakte den ergoterapeut eller hjælpemiddelrådgiver, du normalt er i kontakt med.

Greve Kommune

Telefontider

Åbningstider

Rådhuset

Mandag til onsdag

Mandag til onsdag fra 10.00-14.00

Rådhusholmen 10

fra 9.00-13.00

Torsdag fra 10.00-18.00

2670 Greve

Torsdag fra 9.00-17.00

Fredag Lukket

Fredag 9.00-12.00
Telefon 43 97 97 97
Telefax 43 97 90 90
raadhus@greve.dk

Frit valg af hjælpemiddel

Frit valg af hjælpemiddel
Der er frit valg på hjælpemidler bevilget efter § 112 i Serviceloven.
Når du får bevilget et hjælpemiddel, har du derfor to muligheder:
1.

2.

Du kan vælge at benytte Greve Kommunes tilbud og
modtage vores valg af hjælpemiddel.

Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe
hjælpemidlet.

Ønsker du at gøre brug af frit valg af hjælpemiddel, er det vigtigt, at du læser nedenstående betingelser.
Hjælpemidler omfattet af frit valg
Frit valg gælder alle de hjælpemidler, der skal anvendes af dig
personligt.
Frit valg gælder ikke, hvis Greve Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det, du har valgt. Hjælpemidler, der fungerer som arbejdsredskaber for plejepersonale, er heller
ikke omfattet af frit valg.

Indkøb ved frit valg
Der skal altid foreligge en bevilling med en kravspecifikation inden
hjælpemidlet indkøbes. Tilskudsbeløbet oplyses af Hjælpemiddelafsnittet, hvis du ønsker at benytte frit valg. Du skal selv afholde
merudgiften til indkøb af et dyrere hjælpemiddel. Hvis du indkøber
et billigere hjælpemiddel, udgør tilskuddet købsprisen. Du er selv

ansvarlig for indkøb af dit hjælpemiddel.
Leverandøren skal dele regningen, og du skal betale din del af regningen først. Herefter skal leverandøren sende faktura til Hjælpemiddelafsnittet svarende til tilskudsbeløbet.
Krav til hjælpemidlet - kravspecifikation
Det er dit ansvar at sikre, at det hjælpemiddel, du vælger, lever op
til kravspecifikationen fra Greve Kommune. Kravspecifikationen
sendes til dig, hvis du ønsker at benytte frit valg. Kravspecifikationen sikrer, at hjælpemidlet er egnet til dig.
Du skal selv skaffe og fremsende dokumentation for, at det valgte
hjælpemiddel opfylder den kravspecifikation Hjælpemiddelafsnittet
har fremsendt. Du skal sende dokumentationen til Greve Kommune, Hjælpemiddelafsnittet, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.
Greve Kommune kan ikke dække udgifter, som er forbundet med
fremskaffelsen af oplysninger om hjælpemidlet. Hvis du vælger et
hjælpemiddel, som ikke lever op til kravspecifikationen, kan der ikke ydes tilskud.
Ejendomsret
Ved frit valg, opnår du ikke ejendomsret til hjælpemidlet.
Hjælpemidlet ejes fortsat af Greve Kommune og bevilges som udlån.
Reparation og udskiftning
Greve Kommune yder i de fleste tilfælde hjælp til reparation og udskiftning af dit hjælpemiddel efter behov. Du skal altid ansøge om
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