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Værd at vide om frit valg af 
kropsbårne/personlige hjælpemidler



Værd at vide om frit valg af kropsbårne/personlige 
hjælpemidler - bevilget efter servicelovens § 112

Hvis du får bevilget et kropsbå-
rent/personligt hjælpemiddel, 
har du to muligheder:

1. Du kan vælge at benytte kom-
munens tilbud og modtage 
dit hjælpemiddel fra kom-
munens leverandør. Leve-
randøren vil fremgå af bevil-
lingen, såfremt kommunen 
har indgået indkøbsaftale på 
det bevilgede hjælpemiddel. 

2. Du kan selv købe hjælpemid-
let (retten til frit valg).

Kommunens tilbud – hvordan 
gør du?

Vælger du at benytte kommunens 
tilbud, skal du kontakte, den på 
bevillingen anførte leverandør.

Du har ingen udgifter, når du væl-
ger kommunens tilbud. Dog er der 
altid en egenbetaling ved bevil-
ling af fodtøj.

Frit valg – hvordan gør du?

Ønsker du at benytte dig af retten 
til frit valg, skal du selv kontakte 
den leverandør, som du ønsker at 
benytte.



Hvis dit kropsbårne/personlige 
hjælpemiddel er dyrere, end det 
som kommunen tilbyder dig, skal 
du selv betale prisdifferencen.

Du skal bede din leverandør sende 
en faktura til kommunen, på det 
beløb som kommunen har bevil-
get. Det skal fremgå af fakturaen, 
at din eventuelle egenbetaling er 
fratrukket

Undtagelser fra det frie valg

Der er som udgangspunkt ikke ret 
til frit leverandørvalg, hvis kom-
munen bevilger dig et hjælpemid-
del som er fuldstændig identisk 
med det hjælpemiddel, du selv 
har valgt.

Dette gælder dog ikke, hvis der er 
tale om et særligt personligt hjæl-
pemiddel, eksempelvis stomipro-
dukter, kompressionsstrømper, 
fodtøj, paryk, brystprotese m.m.

Hvad skal du være opmærksom 
på?

Når du vælger at benytte dig af frit 
valg, skal du være opmærksom på:

• At du kan få ekstra udgifter.

• At det er dit ansvar, at hjælpe-
midlet lever op til de krav, der 
står i bevillingen.

• At du kan miste tilskuddet fra 
kommunen, hvis det indkøbte 
hjælpemiddel ikke lever op til 
bevillingens krav.

Ønsker du flere oplysninger om 
frit valg er du velkommen til at 
kontakte:

Hjørring Kommune
Myndighed Hjælpemidler 

Tlf. 72 33 50 20 man. - fre. kl. 9-12

myndighed.hjaelpemidler@hjoerring.dk
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