Kommunikationscentret
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om frit valg af
hjælpemidler
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Værd at vide om frit valg af hjælpemidler
Bliver du bevilget et hjælpemiddel af din kommune har du mulighed for at:


Benytte kommunens tilbud og modtage
hjælpemidlet via Kommunikationscentret
enten ved at Kommunikationscentret indkøber hjælpemidlet eller ved at genanvende hjælpemidler der forefindes på Kommunikationscentrets genbrugslager.



Vælge at benytte frit valg og købe hjælpemidlet hos en anden leverandør med mindre det hjælpemiddel du ønsker at indkøbe
allerede forefindes på Kommunikationscentrets genbrugslager.

Jvf:
1096 af 21/9-2010 Lov om Social Service § 112 stk. 3,
samt 1078 af 14/9-2010 Bekendtgørelse om hjælp
til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder §
4 stk. 2, § 6 og § 7.
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Når du vælger kommunens tilbud med
levering via Kommunikationscentret
Valg af leverandør
Kommunikationscentret vælger leverandør af
hjælpemidlet.

reparationer og udskiftninger af dit hjælpemiddel. Kommunen vurderer dit behov for dette.
Ejendomsretten
Hjælpemidlet er et udlån, og du har ikke ejendomsret til hjælpemidlet.

Hvem indkøber dit hjælpemiddel
Kommunikationscentret indkøber hjælpemidlet
og udlåner det til dig.

Tilbagelevering
Du skal levere hjælpemidlet tilbage til kommunen eller Kommunikationscentret, når du ikke
længere har behov for det.

Hvem betaler dit hjælpemiddel
Du har ingen udgifter, kommunen betaler og
Kommunikationscentret leverer hjælpemidlet
uden omkostninger for dig.

Ønsker du at modtage kommunens hjælpemiddel
via Kommunikationscentret, skal du ikke gøre
yderligere.

Hvem har ansvaret
Kommunikationscentret sikrer på kommunens
vegne, at hjælpemidlet fungerer og opfylder de
behov, du har.

Obs:

Instruktion
Kommunikationscentret sørger for, at du lærer at
bruge hjælpemidlet.

Husk, at du først kan vælge anden
leverandør, når du har modtaget en
bevillingsskrivelse fra din kommune.

Reparation og udskiftninger
Er hjælpemidlet udleveret fra Kommunikationscentret, skal du kontakte Kommunikationscentret
ved behov for nødvendig reparation eller udskiftning.
Kommunen yder normalt hjælp til nødvendige
5

Du har ikke ret til frit valg, hvis
kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med
det, som du har valgt hos en anden leverandør.
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Når du vælger
frit valg

nens og din andel
skal fremgå af regningen.

Valg af leverandør
Du kan frit vælge at
indkøbe hjælpemidlet
hos
en
selvvalgt
momsregistreret leverandør.

Hvem har ansvaret
Det er dit ansvar at
sikre, at det hjælpemiddel, du køber, opfylder de faglige specifikationer og krav til
egnethed, som kommunen har oplyst.

Hvem indkøber dit hjælpemiddel
Du vil modtage en bevillingsskrivelse fra kommunen, hvor hjælpemidlets faglige specifikationer
og krav til egnethed fremgår.
Du indkøber selv dit hjælpemiddel.
Det er dit ansvar at kunne dokumentere, at det
hjælpemiddel, som du køber opfylder de faglige
specifikationer og krav til egnethed.
Kommunen skal godkende det hjælpemiddel,
som du ønsker at købe, inden de giver tilskud til
dit køb.
Hvem betaler dit hjælpemiddel
Kommunen betaler det beløb, som svarer til den
pris, de kan skaffe hjælpemidlet til.
Køber du et hjælpemiddel, som er dyrere end det
bevilgede, hæfter du selv for merprisen – egenbetalingen og afregner selv direkte med leverandøren.
Leverandøren skal sende en specificeret regning
på hjælpemidlet direkte til kommunen. Kommu7

Reparation og udskiftninger
Kommunen/Kommunikationscentret yder normalt hjælp til reparation og nødvendig udskiftning. Viser det sig, at der er et behov for dyre reparationer og hyppige udskiftninger, vil kommunen tage stilling til, om udgifterne til reparation
og udskiftning skal afholdes af dig.
Ejendomsretten
Hjælpemidler, som er købt med støtte fra kommunen, er kommunens ejendom og skal leveres
tilbage til kommunen. Det gælder også, selvom
du har købt et dyrere hjælpemiddel.
Tilbagelevering
Du skal levere hjælpemidlet tilbage til kommunen, når du ikke har brug for det længere.
Hvis din egenbetaling overstiger 2500 kr. (inkl.
moms), og hjælpemidlet leveres tilbage inden 4
år fra købstidspunktet, skal der tages stilling til
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en eventuel refusion af det nedskrevne beløb,
som ligger ud over de 2500 kr. Du kan få oplyst
de præcise detaljer ved henvendelse til kommunen.
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