Så här gör du
när du väljer Fritt val av hjälpmedel

Så här gör du när du ska välja hjälpmedel
i Fritt val av hjälpmedel
Du beställer tid hos en förskrivare,
som oftast är en arbetsterapeut
eller en sjukgymnast
på en vårdcentral,
på en rehabiliteringsenhet
eller habiliteringsenhet
eller inom kommunens verksamhet.
Förskrivaren bestämmer vilket hjälpmedel
du behöver
till exempel en rullstol.
Sedan kan du välja att göra
på två olika sätt.
1. Det vanliga sättet - att låna
Du får låna en rullstol
från hjälpmedelscentralen.
Du lämnar tillbaka rullstolen
när du inte längre behöver den.
2. Fritt val
Du äger hjälpmedlet
Du kommer överens med din förskrivare
om att du vill välja Fritt val av hjälpmedel.
Då får du en rekvisition,
som visar hur mycket pengar
du kan köpa en rullstol för.
Du köper den rullstol du själv vill ha
och lämnar rekvisitionen
till den du köper rullstolen av.
Sedan äger du rullstolen.
Den person som har sålt rullstolen till dig
skickar en räkning till landstinget
eller kommunen på den summa
som står på rekvisitionen.

Hur mycket pengar du får
beror på vilket hjälpmedel du behöver
Hur mycket pengar du får
till ditt hjälpmedel
beror på vilket slags hjälpmedel
du behöver.
Om du väljer ett hjälpmedel
som är dyrare än det du får pengar till
betalar du resten själv.
Om du vill prova ut eller laga ditt
hjälpmedel
Du kommer att få en rekvisition
som du kan använda när du vill
att någon ska laga, prova ut
eller sköta ditt hjälpmedel.
Din förskrivare kan tala om
vad som gäller för ditt hjälpmedel.
Du kan också få information
på ditt landstings webbplats.
Om du vill klaga på hjälpmedlet
Ta ordentligt reda på
att ditt hjälpmedel är så som du vill ha det
innan du köper det.
Ta också reda på vad som gäller
om du vill klaga på hjälpmedlet
och lämna tillbaka det.
Det är viktigt att komma ihåg
att konsumentköplagen gäller
när du köper ditt hjälpmedel
i Fritt val.
Den som säljer eller har gjort hjälpmedlet
har ansvar för att laga fel
under den tid det är garanti på hjälpmedlet.

Mer information om Fritt val av hjälpmedel
www.hi.se/frittval

Om Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett kunskapscentrum
som arbetar för att
personer med funktionsnedsättning
ska kunna leva i samhället som andra.
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting
har ansvar för Hjälpmedelsinstitutet.
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