Værd at vide om frit valg af kropsbårne/personlige
Hjælpemidler
Når du får bevilget et kropsbårnt hjælpemiddel, har du to muligheder:
1. Du kan vælge at benytte Gladsaxe Kommunes tilbud og modtage dit hjælpemiddel fra
kommunens leverandør, såfremt kommunen har indgået prisaftaler på det bevilgede
hjælpemiddel. Leverandør- oversigten i denne pjece vise r, på hvilke hjælpemidler kommunen har indgået prisaftaler eller prisindhentning.
2. Du kan benytte dig af retten til frit valg og selv købe hjælpemidlet. Du kan til hver en
tid vælge en anden leverandør, end dem på oversigten, og dit frie leverandørvalg gælder i hele Danmark.

Gladsaxe Kommunes tilbud
Vælger du at benytte kommunens tilbud, skal du kontakte kommunens leverandør. Du har ingen udgifter, når du vælger kommunens leverandør. På ortopædisk fodtøj er der dog altid en
egenbetaling, som årligt reguleres, og som vil fremgå af din bevilling.

Frit valg
Vælger du at benytte dig af retten til frit valg, skal du selv indhente et specificeret tilbud fra
den leverandør, som du ønsker at benytte. Hvis dit hjælpemiddel er dyrere, end det, som kommunen tilbyder dig, skal du selv betale prisdifferencen.
Den støtte, som du kan få til hjælpemidlet, er fastsat ud fra kommunens gældende leverandøraftale. Du anbefales derfor at undersøge prisen hos leverandøren, inden du køber hjælpemidlet.
Du skal selv indkøbe og afprøve hjælpemidlet, når du vælger frit valg. Hjælpemidlet skal dække
dit behov og opfylde eventuelle krav til egnethed.
Du skal bede din leverandør sende en faktura til kommunen, på det beløb, som kommunen
giver tilskud til. Det skal fremgå af fakturaen, at din eventuelle egenb etaling er fratrukket.
Hvis du vælger en leverandør, hvor prisen er lavere end den fastsatte tilskudspris, dækker
kommunen kun den faktiske anskaffelsespris.
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Hvad skal du være opmærksom på?
Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på:
•
•
•
•
•
•

At du kan få ekstra udgifter
At det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til de krav, som kommunen har stillet
At du kan miste tidskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever
op til kommunens krav
At det ved fejl og mangler er dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret jf.
købeloven
At du ikke kan få hjælp til dækning af udgifter, som følger af almindelig drift og
vedligeholdelse
At du kan få hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men for nogle
hjælpemidler gælder særlige udskiftningsintervaller

Lovgrundlag
Reglerne om frit valg af hjælpemidler, finder du i servicelovens § 112.

Har du spørgsmål?
Ønsker du flere oplysninger om frit valg, er du velkommen til at kontakte
Hjælpemiddelgruppen på hjaelpemidler@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 55 82 mellem kl. 914.

Oversigt over leverandører uden egenbetaling
Bleer
SCA Hygiejne Products A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød

Tlf. 48 16 81 11

Brystproteser
Tlf. 70 11 07 11

Sahva, Borgervænget 5, 2100 København Ø
Sahva, Østerbrogade 80, 2100 København Ø
Sahva, Huginsvej 1, 3400 Hillerød

Diabeteshjælpemidler (injektions- og testmaterialer)
Mediq Danmark, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby

Tlf. 36 37 91 30

Katetre mv.
Abena, Egelund 35, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 31 18 18

Kompressionsstrømper, armstrømper og kompressionshandsker
Rundstrik - Bandagist.dk
Toftegårds Allé 10, 2500 Valby
Hovedvejen 106, 2600 Glostrup
Helse & Idrætsklinikken (efter aftale)
Ulrikkenborg plads 10 E, 2800 Lyngby

Tlf. 43 96 90 80

Fladstrik - Specialbandager
Bindeledet 10, 2880 Bagsværd

Tlf. 44 44 88 50
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Ortopædiske fodindlæg/ortopædisk fodtøj
Sahva, Borgervænget 5, 2100 København Ø
Sahva, Lyngby Hovedgade 86A, 2800 Kgs. Lyngby
Sahva, Huginsvej 1, 3400 Hillerød

Tlf. 70 11 07 11

Parykker
Svaneklinikken, Lyngby Hovedgade 27,2, 2800 Kgs.
Lyngby

Tlf. 45 87 01 10

Stomihjælpemidler
OneMed, P.O.Pedersens Vej 16, 8200 Aarhus N
Tlf. 86 10 91 09
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