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Fritvalgsbevis

Navn Personnummer

Adresse Telefonnummer

Modtager af hjælp til personlig pleje

Jeg erklærer at have læst og accepteret vilkår  
for levering af hjælp til personlig pleje

Jeg erklærer at have læst og accepteret vilkår  
for levering af hjælp til personlig pleje

Underskrift modtager af personlig pleje Underskrift leverandør

Virksomhed CVR-nummer

Adresse Telefonnummer

Sikker e-mailadresse

Virksomhed

Ønsket startdato

Startdato
Skemaet sendes til Odsherred Kommune,  
Att. Visitationen i Omsorg og Sundhed, Nyvej 
22, 4573 Højby eller med sikker mail på 
visitationsteam@odsherred.dk

Samlet set

Værdi

 kr.

Timepris Min/dag
Samlet pris pr. dag. Ved ydelser, der ikke 
er daglige, divideres prisen

Personlig pleje dag 574,88 kr.

Personlig pleje aften 541,93 kr. 

Personlig pleje nat 747,41 kr.

Personlig pleje – dag weekend 574,88 kr.

Personlig pleje – aften weekend 541,93 kr.

Ydelser, der er visiteret

Du har modtaget en afgørelse, hvor der mere konkret står beskrevet, hvilken form for hjælp, du er visiteret. 

mailto:visitationsteam@odsherred.dk
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Information om fritvalgsbevis
Målgruppe 
Hvis du på grund af fysisk og/eller psykisk mental 
funktionsnedsættelse ikke selvstændigt kan udføre 
opgaven, og derfor er visiteret til personlig pleje 
af kommunen, har du mulighed for at søge om et 
fritvalgsbevis. 

Fritvalgsbeviset giver dig mulighed for at vælge en 
anden leverandør end kommunens faste leverandør 
af personlig pleje. 

Hvad kræver det af dig  
at få et fritvalgsbevis? 
• Du eller en pårørende skal selv lave en aftale  

med en leverandør, som er indforstået med 
Odsherred Kommunes kriterier for leverandører 
af fritvalgs-bevis jf. kvalitetsstandard for 
personlig pleje. 

• Du eller en pårørende skal selv administrere 
ordningen. Dvs. bestilling og afbestilling til 
leverandøren (fx ved indlæggelse, ferie mm.) 

• Hvis kommunen vurderer, at du eller dine 
pårørende ikke er i stand til at varetage ordningen, 
vil du få afslag på fritvalgsbevis.

Hvad koster det dig at få hjælp til 
personlig pleje via et fritvalgsbevis? 
Det er gratis for dig, ligesom det er gratis at vælge 
kommunens egen leverandør af personlig pleje. 
Leverandøren sender en regning til kommunen på 
dine bestillinger op til fritvalgsbevisets værdi. 

Vær opmærksom på at fritvalgsbeviset kan medføre 
en egenbetaling til dig, hvis du tilvælger ydelser, 
du ikke er visiteret til i forvejen. I så fald, vil 
leverandøren opkræve dig direkte. Du vil ikke kunne 
få refusion efterfølgende for dette.

Hvad kræver det af en leverandør at 
levere personlig pleje via fritvalgsbevis? 
• Virksomheden skal være momsregistreret. 

• Virksomheden skal sende regning direkte til 
Odsherred Kommune. Regningerne skal sendes 
elektronisk månedsvis bagud og skal indeholde 
oplysninger om, hvilken borger regningen 
vedrører, hvilke ydelser der er leveret og hvor 
mange gange.

• Virksomheden har meddelelsespligt. Det betyder, 
at virksomheden har pligt til at meddele Odsherred 
Kommune om ændringer i dit behov for hjælp. 

• Yderligere information til leverandøren fremgår af 
fritvalgsbeviset. 

Har du spørgsmål?
Ring på 59 66 57 50 eller send mail  
på visitationsteam@odsherred.dk

?

https://www.odsherred.dk/sites/default/files/hjemmepleje_aeldre-_og_plejeboliger_daghjem_og_traening.pdf
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/hjemmepleje_aeldre-_og_plejeboliger_daghjem_og_traening.pdf
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/hjemmepleje_aeldre-_og_plejeboliger_daghjem_og_traening.pdf
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