
Orientering til borgere om fritvalgsbeviser – personlig pleje og 

praktisk hjælp 

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har besluttet, at det frie valg i 

hjemmeplejen skal tilgodeses med fritvalgsbeviser. Hvis du er bevilget personlig 

pleje, rengøring eller anden praktisk bistand efter servicelovens § 83, har du 

mulighed for at få tildelt et fritvalgsbevis. 

For at kunne få tildelt et fritvalgsbevis skal du være i stand til at varetage den daglige 

ledelsesret. Ved "ledelsesret" forstås den daglige tilrettelæggelse af hjælpens 

udførelse, således at hjælpen lever op til sit formål. 

Med fritvalgsbeviset kan du henvende dig til et privat firma som er CVR-registreret 

som pleje- og/eller rengøringsfirma og lave aftale med dem om at levere den hjælp, 

du er bevilget. Hjælpen skal svare til Langeland Kommunes kvalitetsstandarder og 

serviceniveau.  

Det er uden omkostninger for dig at benytte fritvalgsbeviset. Langeland Kommune 

afregner direkte med den private leverandør efter kommunalt fastlagte takster.  

Sådan gør du, hvis du ønsker at søge et fritvalgsbevis. 

Hvis du ønsker at søge om et fritvalgsbevis, skal du kontakte visitationen på telefon 

6351 6070 mandag, tirsdag og torsdag, fredag mellem kl. 10.00 – 12.00. 

Når du ansøger om fritvalgsbevis, vil en medarbejder fra visitationen drøfte din 

situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ordningen eller har en 

ægtefælle/samlever, der kan administrere ordningen for dig. Vurderes det, at det 

ikke er tilfældet, kan din ansøgning blive afvist. Det kan f.eks. være i forbindelse med 

demens, udtalt svækkelse, de samlede ressourcer i hjemmet m.m. 

Er du bevilliget et fritvalgsbevis og kommunen har vurderet, at du ikke længere er i 

stand til at administrere ordningen efter formålet, så er du ikke længere berettiget til 

at modtage hjælpen efter et fritvalgsbevis. Hjælpen vil i stedet blive leveret af den 

kommunale hjemmepleje. 

Når du tildeles et fritvalgsbevis 

Du får tilsendt fritvalgsbeviset som du skal have den private leverandør til at udfylde. 

Omhandler fritvalgsbeviset kun hjælp til praktiske opgaver som rengøring, så skal du 

selv aftale en opstartsdato med den private leverandør. Har du benyttet 

fritvalgsbeviset til personlig pleje, så aftales opstartsdato mellem dig, den private 

leverandør og kommunen. 



Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal den private leverandør returnere det til Langeland 

Kommune og give dig en kopi. Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før det er returneret til 

kommunen. 

Har du ikke gjort brug af fritvalgsbeviset indenfor 4 uger efter det er udstedt, så 

bortfalder det. 

Hvis du ønsker at skifte leverandør 

Du kan skifte leverandør med varsel på løbende måned + 1 måned.  

Ønsker du at skifte leverandør, skal du kontakte visitationen forinden. Hvis du ønsker 

anden privat leverandør, så skal der udstedes et nyt fritvalgsbevis. 

Hvis du modtager hjælp fra sygeplejen eller træningsafdelingen, så skal du 

være opmærksom på nedenstående 

Sygepleje ydelser 

Der er ikke frit valg på sygepleje i Langeland Kommune. Der kan dog være enkelte 

sygeplejeopgaver som er uddelegeret til hjemmeplejen. Du kan i forbindelse med 

valg af privat hjemmeplejefirma evt. få den private leverandør til at udføre 

sygeplejeopgaver, som den kommunale hjemmepleje ellers udfører for dig. Det kan 

f.eks. være hjælp til medicin administration, kateterpleje mv. Hvis du har et ønske 

om det, så skal du selv kontakte sygeplejen på telefon 6351 6250 for at aftale 

nærmere om opgaveoverdragelse til det firma du har valgt. 

For at opgaverne kan overdrages til den private leverandør, så skal firmaet du 

ønsker at benytte være et hjemmeplejefirma, der har personale som er uddannet i 

eller oplært til at udføre sygeplejeopgaverne herunder også dokumentation for de 

udførte opgaver. 

Træningsydelser 

Der er ikke frit valg på træning i Langeland Kommune. Der er dog enkelte 

træningsopgaver som på nuværende er uddelegeret til hjemmeplejen. Du kan i 

forbindelse med valg af privat hjemmeplejefirma, få den private leverandør til at 

udføre de træningsopgaver, som den kommunale hjemmepleje ellers udfører hos 

dig. Hvis du har et ønske om det, så skal du selv kontakte Træningsafdelingen på 

telefon 63516620 for at aftale nærmere om opgave overdragelse til det firma du har 

valgt.  

For at opgaverne kan overdrages til den private leverandør, så skal firmaet du har 

ønsker om at benytte være et hjemmeplejefirma, der har personale uddannet 

indenfor sundhedsområdet herunder også dokumentation for udførte opgaver.  

Information til den private leverandør 



Du kan henvise leverandøren som du ønsker, til Langeland Kommunes hjemmeside, 

hvor de kan finde informationsmateriale til private leverandører. 

De kan også kontakte visitationen på telefon 6351 6070 mandag, tirsdag og torsdag, 

fredag kl. 10.00-12.00. 


