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Hvis du får bevilget et 

genbrugshjælpemiddel, har du to 

muligheder: 
 

1. Du kan vælge at benytte 
kommunens tilbud og modtage 

vores valg af hjælpemiddel 

2. Du kan vælge at benytte retten til 

frit valg 
Du indkøber selv dit hjælpemiddel 

hos den leverandør, som du ønsker 
at benytte. Hvis du indkøber et 

dyrere hjælpemiddel end det 
kommunen kan tilbyde dig, betaler 

du selv prisdifferencen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Undtagelse 
 

Du har IKKE ret til frit valg af 

hjælpemiddel, hvis kommunen kan 
stille et hjælpemiddel til rådighed, som 

er IDENTISK med det hjælpemiddel, 

som du selv har valgt. 

Du kan ikke få frit valg med 
tilbagevirkende kraft. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hvor finder du flere oplysninger om 

frit valg af hjælpemidler? 
 

Du kan få svar på dine spørgsmål om 

frit valg af hjælpemidler ved at 

henvende dig til Hjælpemiddelteamet.  

Reglerne om frit valg af hjælpemidler 
finder du Servicelovens § 112. 

 
 

 

Værd at vide om frit valg af genbrugshjælpemidler 

- bevilget efter Servicelovens § 112 
 

Hvem skal du kontakte? 

Når du modtager din bevilling fra 

kommunen, skal du inden 3 dage 

beslutte, om du vil gøre brug af 

retten til frit valg. 

Hvis du ønsker at gøre brug af frit 

valg, skal du kontakte 

Hjælpemiddelteamet på 44 77 1717 

og trykke 2. 

Hvis du vælger at benytte 

kommunens tilbud, skal du ikke 

kontakte nogen. Du vil automatisk 

modtage dit hjælpemiddel. Det bliver 

leveret fra Hjælpemiddeldepotet. 

Når du vælger ordningen om frit 

valg, skal du være opmærksom på, 

at: 

 du kan få ekstra udgifter  

 det er dit ansvar, at hjælpemidlet 

lever op til de faglige specifikationer 

og krav til egnethed 

 du kan miste tilskud fra kommunen, 

hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke 

lever op til kravsspecifikationerne 

 der kan gå længere tid, før du 

modtager hjælpemidlet 

 du kan ikke søge tilskud til at få 

dækket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjælpemiddelteamet 
Ballerup Kommune  

 

 

 Frit valg genbrugshjælpemidler – hvad er forskellen? 

 
Når du vælger 
kommunen 

Når du vælger frit-valg 

Valg af leverandør Kommunen vælger 
leverandør af hjælpemidlet 

Du kan frit vælge leverandør af 
hjælpemidlet 

Hvem køber 

hjælpemidlet 

Kommunen udlåner fra 

depotet eller indkøber et 
hjælpemiddel   

Du køber selv hjælpemidlet ud fra 

kommunens krav og specifikationer, 
der står på din bevilling 

Hvem betaler 

hjælpemidlet 

Kommunen afholder 
udgifterne til hjælpemidlet 

Kommunen betaler et beløb, som 
maximalt svarer til den pris, 

kommunen selv kan skaffe 
hjælpemidlet til. Du betaler den 

eventuelle ekstra udgift, som 
hjælpemidlet koster. Du betaler din 
andel direkte til leverandøren 

Leveringstid Kommunen lever 
hjælpemidlet hurtigst muligt 

efter bevillingen 

Den valgte leverandør leverer 
hjælpemidlet. Leveringstiden 

afhænger af din leverandør 

Hvem har ansvaret Kommunen har det fulde 

ansvar for at hjælpemidlet 
opfylder behovet 

Det er eget ansvar at sikre, at 

hjælpemidlet oplyser de faglige krav 
til egnethed, som kommunen har 
opstillet.  

Du mister retten til tilskud, hvis 
hjælpemidlet ikke opfylder de 

opstillede krav 

Reparation og 

udskiftning 

Kommunen yder 

almindeligvis hjælp til 
reparationer og udskiftning af 
hjælpemidler efter behov – 

særlige forhold vedr. dæk og 
slanger 

Kommunen yder almindeligvis hjælp 

til reparationer og udskiftning af 
hjælpemidler efter behov – særlige 
forhold vedr. dæk og slanger 

Hvis hjælpemidlet kræver 
ekstraordinære dyre eller hyppige 

reparationer, betaler du selv 
udgifterne  

Ejendomsretten Kommunen ejer hjælpemidlet 
og låner det ud til dig 

Du leverer hjælpemidlet 

tilbage når du ikke har brug 
for det mere 

Du opnår ikke ejendomsretten til 
hjælpemidlet, selv om du betaler for 
det. Det er et udlån. 

Du leverer hjælpemidlet tilbage når 
du ikke har brug for det mere.  

Hvis du leverer hjælpemidlet tilbage 
inden 4 år, kan du evt. få 

tilbagebetalt en andel af din 
egenbetaling. Egenbetaling på op til 
2.500 kr. inklusiv moms refunderes 

ikke 

 


