Vejledning om frit valg
Genbrugs‐hjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112
Hvad er indholdet i
frit valgsordningen?

Hvad gør jeg, hvis
jeg ønsker frit
valgsordningen?
Hvornår gælder frit
valgsordningen
ikke?

Hvem indkøber
hjælpemidlet?

Hvad kan jeg få i
støtte og hvordan
udmøntes støtten?

Efter Serviceloven § 112 har du mulighed for:
• selv at vælge leverandør
• at få støtte til indkøb af et andet og evt. dyrere produkt, end det bevilgede,
mod at du som borger betaler merprisen.
Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg skal du orientere din sagsbehandlende
terapeut om dette.
Du har ikke frit leverandørvalg og mulighed for køb af et dyrere produkt hvis:
• hjælpemidlet er til brug for personalet og omfattet af arbejdsmiljøloven
• det er til brug for flere personer i et botilbud, daginstitution,
en klub eller døgninstitution.
Du kan ikke selv vælge leverandør
• hvis Silkeborg kommune har et identisk på lager (magen til men kan have
anden farve og alder).
Du skal selv indkøbe hjælpemidlet. Inden indkøbet skal du sikre dig, at
hjælpemidlet kompenserer for din nedsatte funktionsevne og opfylder de krav som
terapeuten har opstillet til hjælpemidlet. Dette kan du gøre ved at rådføre dig med
din terapeut.
Hvis kommunen har leverandøraftale kan du højst få støtte svarende til den pris
kommunen skulle have givet for hjælpemidlet ved sin leverandør.
Har kommunen ingen leverandøraftale vil du højest få støtte svarende til prisen på
det billigst egnede produkt.

Ejer jeg
hjælpemidlet?

Kan jeg få
refunderet
prisdifferencen, når
jeg har afleveret
hjælpemidlet?

Ydes der hjælp til
reparation?

Der ydes ingen støtte hvis kravene til produktet ikke er opfyldt.
Nej, du ikke har ejendomsret over hjælpemidlet, selvom du selv har indkøbt det og
måske har betalt en prisdifference. Hjælpemidler som kommunen har ydet støtte
til under frit valgsordningen betragtes som et udlån. Hjælpemidlet skal derfor
afleveres til Silkeborg Kommunes depot, når du ikke længere har brug for det.
Hvis du har købt et dyrere produkt kan du få refunderet merprisen ved
tilbagelevering hvis nedenstående er gældende:
•
•
•

Produktet har en generel forøget anvendelighed
Du har haft en egenbetaling på over 2.500 kr.
Du har haft hjælpemidlet mindre end 4 år

Er du refusionsberettiget trækkes først 2.500 kr. fra den merpris du har givet og
herefter nedskrives prisen med 1/48 pr. måned siden kvittering forelå.
Ja, kommunen yder støtte til reparation af hjælpemidlet efter behov.
Vedligeholdelse og driftsudgifter skal du selv afholde. I sjældne tilfælde skal du dog
selv betale, hvis dit valg af hjælpemiddel gør, at der er ekstraordinære dyre eller
hyppige reparationer. Ved frit valg kan det tage længere tid at få repareret
hjælpemidlet, da kommunen ikke har reservedele på lager til frit valg produkter.

