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Frit valg af hjælpemidler 

Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at 
vælge at få dit hjælpemiddel udleveret fra en anden leverandør 
end den, som Rudersdal kommune benytter. 
 
Du har også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, 
som Rudersdal Kommune har bevilget.  

 
Hvis du benytter dig af adgangen til frit valg, vil du få støtte til dit 
hjælpemiddel fra Rudersdal Kommune med et beløb svarende til, 
hvad Rudersdal Kommune kunne have skaffet det hjælpemiddel 
til, som du er bevilget. 
 
Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis Rudersdal 
Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstæn-
dig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe. 

Reparation og udskiftning 

Rudersdal Kommune yder hjælp til reparation og udskiftning af 
hjælpemidler efter behov. Det gælder også, hvis du vælger at be-
nytte dig af adgangen til frit valg. 
 
Du skal være opmærksom på, at skulle der på grund af dit frie valg 
undtagelsesvis blive tale om ekstraordinære dyre eller hyppige re-
parationer eller udskiftninger, vil du selv skulle afholde udgifterne 
hertil. 
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Tilbagelevering 

Du skal levere dit hjælpemiddel tilbage til Rudersdal Kommune, 
når du ikke længere har brug for det. Det gælder også, hvis du 
vælger at benytte dig af adgangen til frit valg og køber et dyrere 
hjælpemiddel end det, som Rudersdal Kommune har bevilget til 
dig. 
 
Hvis du køber et dyrere hjælpemiddel end det, som Rudersdal 
Kommune har bevilget til dig, og Rudersdal kommune skønner, at 
hjælpemidlet derved har fået en generelt forøget anvendelighed – 
også for andre i kommunen, får du refunderet din egenbetaling fra 
Rudersdal Kommune med en månedlig nedskrivning, når du leve-
rer hjælpemidlet tilbage. Du får dog ikke refunderet din egenbeta-
ling, hvis du leverer hjælpemidlet tilbage senere end 4 år efter 
købstidspunktet. Egenbetaling på op til 2.500 kr. inkl. moms refun-
deres ikke.   

Sådan gør du 

Hvis du beslutter dig for at benytte adgangen til frit valg, skal du 
give Rudersdal Kommune besked. Rudersdal Kommune vil så op-
lyse dig om prisen på det hjælpemiddel, som kommunen kan stille 
til rådighed, og som opfylder de krav til egnethed, som fremgår af 
bevillingen.  
 
Du kan derefter afsøge markedet og finde frem til det hjælpemid-
del, som du ønsker at anskaffe. 

 
Når du har fundet hjælpemidlet, skal du give besked til Rudersdal 
Kommune.  
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Kommunen vil så vurdere, om betingelserne for at yde støtte er 
opfyldt, herunder om Rudersdal Kommune kan stille et fuldstæn-
dig identisk hjælpemiddel til rådighed. 
 
Du skal selv indkøbe hjælpemidlet. Din andel af betalingen for 
hjælpemidlet skal du selv afregne med leverandøren. Rudersdal 
Kommunes andel af betalingen afregnes direkte mellem leveran-
døren og kommunen via elektronisk faktura. 

Yderligere vejledning 

Hvis du ønsker yderligere vejledning om frit valgsordningen, er du 
velkommen til at kontakte de sagsbehandlende terapeuter i Ru-
dersdal Kommune på Tlf. 46 11 51 08. 
 
 

Reglerne om frit valg af hjælpemidler finder du i Lov om social 
Service § 112 stk. 3, samt bekendtgørelse nr. 1078 af 14. septem-
ber 2010 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgo-
der efter serviceloven. 

 

Frit valg af boligindretning 

Når du har fået bevilget en boligindretning har du mulighed for at 
benytte en anden håndværker end den, Rudersdal kommune be-
nytter. Du skal sikre dig, at pågældende håndværker er faglært og 
momsregistreret. 
 
Når du vælger en anden håndværker og selv får boligindretningen 
udført, kan du få udgifterne hertil dækket, dog højest med et beløb 
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svarende til den pris, kommunen kunne have udført boligindretnin-
gen for. 
 
Hvis du vælger en boligindretning, der inkluderer ændringer, der 
ikke er bevilget hjælp til, vil du i overensstemmelse med, hvad der 
hidtil har været gældende, fortsat selv skulle afholde den ekstra 
udgift. 
 
Du har også mulighed for at vælge andre materialer end dem du 
er bevilget, således at du selv betaler for eventuelt dyrere materia-
ler. 

Retablering 

Hvis der samtidig med bevilling af boligændring er indgået aftale 
om reetablering, og dit valg af andre materialer og løsning medfø-
rer en dyrere retablering end den løsning Rudersdal kommune har 
bevilget, skal du selv afholde den ekstra udgift. 

Sådan gør du 

Hvis du ønsker at vælge en anden håndværker end den Ruders-
dal kommune benytter, skal du gøre opmærksom på dette hurtigst 
muligt inden Rudersdal Kommune igangsætter arbejdet. 
 
Rudersdal kommune vil så oplyse dig om det beløb, som kommu-
nen kunne have fået boligindretningen udført for og hvilke funkti-
onskrav og krav til materialer, der skal være opfyldt ved den løs-
ning, du selv vælger. 
 



 

6 

Hvis du bor i leje eller andelsbolig, skal du sikre dig, at din udlejer 
er indforstået med de ændringer du ønsker at gennemføre og 
træffe aftale om retablering. 
 
Dernæst kan du indgå en aftale med en leverandør, som kan 
fremsende en elektronisk faktura til Rudersdal kommune på et be-
løb svarende til din bevilling. 

Større boligændringer 

Ved større boligændringer vil prisen for den boligindretning kom-
munen yder støtte til fortsat kunne fastsættes via et udbud. 
Det er den boligændring kommunen har ydet støtte til, der danner 
grundlag for krav om sikring ved pant i ejendommen. 

Yderligere vejledning 

Hvis du ønsker yderligere vejledning om frit valgsordningen, er du 
velkommen til at kontakte de sagsbehandlende terapeuter i Ru-
dersdal Kommune på Tlf. 46 11 51 08. 
 
 
 

Reglerne om frit valg af boligindretning finder du i Lov om social 
service § 116 stk. 6, samt bekendtgørelse nr. 1076 af 14. septem-
ber 2010 om adgangen til frit valg af boligindretning efter service-
loven. 
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Frit valg af hjælpemidler og boligindretning 
når du er indlagt 

Du har mulighed for at benytte dig af frit valg, selvom du ikke kan 
nå at tage stilling til det inden din udskrivelse. Du skal være op-
mærksom på, at frit valg kun gælder hjælpemidler til varigt brug. 
 
Hvis du ønsker at benytte frit valg af hjælpemidler, vil du blive ud-
skrevet med de nødvendige hjælpemidler udlånt fra kommunens 
depot, og efterfølgende kan du indkøbe hjælpemidler efter reg-
lerne om frit valg. 
 
Hvis du ønsker at benytte frit valg af boligindretning, og du ikke 
kan nå at rekvirere håndværkere inden din udskrivelse, vil du blive 
udskrevet uden at kommunen foretager de nødvendige boligind-
retninger. Du skal derfor være opmærksom på, at det kan være 
vanskeligt for dig at færdes i din bolig, indtil du selv får foretaget 
de nødvendige boligindretninger. 
 
Hvis du ønsker at benytte dig af retten til frit valg af hjælpemidler 
og / eller boligindretning bedes du efter udskrivelsen fra hospitalet 
henvende sig til de sagsbehandlende terapeuter i Rudersdal Kom-
mune på tlf. 46 11 51 08 eller på mail: aeldre@rudersdal.dk hvor-
efter du vil blive kontaktet af en terapeut fra hjælpemiddelområdet. 
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