Lovgrundlag for ydelse:

Lov om social service § 112:
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:
 I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
 I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Hvem kan få ydelsen?:

Borger med en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse.
Medicinsk – optisk defineret varig øjenlidelse er en lang række af øjensygdomme,
som er oplistet i bekendtgørelsens bilag nr. 2 til Serviceloven.
Skyldes synsnedsættelse alene lang- eller nærsynethed, bygningsfejl eller gråstær,
kan der ikke ydes hjælp.
Målet med ydelsen er, at give borger mulighed for at føre en så normal og
selvstændig tilværelse som muligt, og at gøre borger uafhængig af andres bistand i
dagligdagen. Ligeledes at kompensere for borgers nedsatte eller manglende
synsevne.

Hvad indeholder ydelsen?:

Hjælpemidler:
Briller og kontaktlinser bliver borgers ejendom.
Ved bevilling af kontaktlinse kan der ydes støtte til erstatningsbriller. Hjælpen ydes
til glas og stel samt evt. matglas eller balanceglas.
Råd og vejledning:
Hjælpemiddelvisitationen yder råd og vejledning om mulighederne for bevilling af
briller og kontaktlinser.
Udredning:
I de situationer, hvor Hjælpemiddelvisitationen vurderer, det er nødvendigt for
sagsbehandlingen, kan borger henvises til Kommunikationscentret i Hillerød for en
vurdering, udredning eller afprøvning.
Filter briller/ glas:
Hvis øjensygdommen er ledsaget af blændingsfænomener, vil der kunne bevilliges
filterglas.

Der ydes hjælp til bedst egnet billigste brille eller kontaktlinse. Hjælpen ydes som
kontant ydelse.
Afgrænsning:

Ydelser efter § 112 må ikke kunne ydes efter anden lovgivning.
Reparation og vedligeholdelse:
Da briller og kontaktlinser er borgers ejendom, er disse dækket af borgers
forsikringer. Der ydes derfor ikke hjælp til reparationer, som borgers egen
forsikring skal dække.
Borger forpligtiger sig til, at opbevare og behandle briller og kontaktlinser på
forsvarelig vis. Borger skal selv afholde udgifterne til almindelig vedligeholdelse.
Borger skal selv henvende sig til Hjælpemiddelvisitationen ved behov for
reparationer, som ikke kan dækkes af borgers egen forsikring samt ved ændret
behov.
Reservebriller:
Der ydes ikke reservebriller.
Briller og kontaktlinser anskaffet før der er givet bevilling:
Der kan som hovedregel ikke bevilliges hjælp til briller eller kontaktlinser, som er
anskaffet førend der er givet en bevilling.
Briller og kontaktlinser i forbindelse med behandling:
Udlån af briller og kontaktlinser, der kun skal anvendes i kortere tid som led i
behandling, kan ikke bevilliges.

Egenbetaling:

Briller og kontaktlinser er som udgangspunkt gratis for borger.
Ved udnyttelse af mulighederne i frit leverandørvalg, kan der dog blive tale om en
egenbetaling, såfremt borger vælger et dyrere produkt eller anden leverandør, end
det kommunen peger på, samt til ydelsen på kommunikationscentret, hvis borger
benytter andet kommunikationscenter.

Leverandør af ydelsen:

Frit leverandør valg:
Borger har frit leverandørvalg.
Egedal Kommune har samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød. De
varetager udredninger, afprøvninger og vurderinger i de sager hvor
Hjælpemiddelvisitationen har givet bevilling til dette. Borger har mulighed for at
benytte et andet kommunikationscenter, såfremt borger ønsker det. Benyttes
andet kommunikationscenter skal borger selv afholde den fulde udgift til ydelsen.
Frit valgs ordningen:
Ved indkøb hos leverandøren skal borger bede om, at få faktura sendt til Egedal
kommune på det bevilgede beløb.
Det skal fremgå på fakturaen til Egedal kommune, at borgers egenbetaling er
fratrukket. Moms skal være anført.

Via samarbejdet med Kommunikationscentret i Hillerød har Egedal Kommune en
prisaftale på briller og kontaktlinser, som er indgået mellem
Kommunikationscentret og Optikerforeningen. Købes brillerne gennem en
leverandør, som ikke er tilknyttet denne ordning, betaler borger selv for en
eventuel merudgift.
Egedal kommune benytter bistand fra Kommunikationscentret i Hillerød i de sager,
hvor Hjælpemiddelvisitationen finder det nødvendigt.
Opfølgning:

I de situationer, hvor Hjælpemiddelvisitationen finder det nødvendigt, laves der en
opfølgning

Visitations- og
bevillingskompetence:

Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Hjælpemiddelvisitationen.

Sagsbehandlingsfrister:

Der henvises til sagsbehandlingsfrister på www.egekom.dk

