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Information kun til sundhedspersonale. Ingen rigtige patient data, billeder er kun til illustrativt form.
1. Fingerpriktest er påkrævet, hvis glukoseaflæsninger [og alarmer for FreeStyle Libre 2-sensorbrugere] ikke svarer til symptomer eller forventninger
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Serviceloven
Serviceloven, der er omdrejningspunktet for hjælpemiddelområdet, har til formål at:
1. at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende
sigte,
3. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer.
(Serviceloven §1)

Hjælpemiddelområdet
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Du slipper for hele tiden
at skulle prikke dig I
fingrene for at kontrollere
glukoseindholdet.1,2,3

(Serviceloven §112)

Fritvalgsordningen / Frit leverandørvalg
Formålet med fritvalgsordningen er at give borgere med nedsat funktionsevne adgang
til frit valg af hjælpemidler. Hermed ønskes det at forbedre vilkårene for denne gruppe
borgere gennem øgede og bedre valgmuligheder for den enkelte.
Brugeren kan mod betaling af prisdifferencen vælge et dyrere hjælpemiddel end det,
som kommunalbestyrelsen vil yde støtte til. Det forudsættes her, at det valgte
hjælpemiddel stadig kompenserer for den nedsatte funktionsevne.
(Vejledning nr. 6 til serviceloven: Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.)

1. Fingerpriktest er påkrævet, hvis glukoseaflæsninger [og alarmer for FreeStyle Libre 2-sensorbrugere] ikke svarer til symptomer eller forventninger 2. Brugere skal altid tjekke deres nuværende
app-version og den tilsvarende brugermanual. Brugermanualen kan findes via appen. 3. Brugere skal altid tjekke deres nuværende aflæser-version og den tilsvarende brugermanual.
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Abbott’s Fritvalgsordning
• Tilbud om sensorbaseret glukosemåling til diabeteshåndtering
for borgere, der har fået afslag på deres ansøgning om
FreeStyle Libre-systemet hos deres kommune
• Brug af fritvalgsbevilling fra kommunen med tilhørende støtte
til køb af sensorer
• Fuld sensordækning – 28 sensorer om året, fordelt på syv
forsendelser af fire sensorer

Du slipper for hele tiden
at skulle prikke dig I
fingrene for at kontrollere
glukoseindholdet.1,2,3

• Fritvalgsstøtten bliver ligeligt fordelt på de 7 forsendelser
• FreeStyle Libre-systemet er kompatibel med smartphone
• Ved behov for aflæser til FreeStyle Libre, vil der være 100%
egenbetaling

1. Fingerpriktest er påkrævet, hvis glukoseaflæsninger [og alarmer for FreeStyle Libre 2-sensorbrugere] ikke svarer til symptomer eller forventninger 2. Brugere skal altid tjekke deres nuværende
app-version og den tilsvarende brugermanual. Brugermanualen kan findes via appen. 3. Brugere skal altid tjekke deres nuværende aflæser-version og den tilsvarende brugermanual.
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Trinvis guide til patienterne
1: Indhent
Fritvalgsbevilling

2: Fremsend
bevilling

•Hvis du har fået afslag på din
ansøgning om FreeStyle Libresystemet hos din kommune, oplyser
kommunen om muligheden for frit
leverandørvalg
• Har du allerede fået afslag, kan du
kontakte din kommune og anmode
om brug af fritvalgsordningen. Du vil
herefter få tilsendt en fritvalgsbevilling

• Når du har modtaget din
fritvalgsbevilling fra din kommune,
kan du sende den til os via vores
hjemmeside

3: Pristilbud
• Når vi har modtaget din
fritvalgsbevilling, sender vi dig et
pristilbud. Her kan du se din evt.
egenbetaling på årsbasis og fordelt
per forsendelse. Du kan også vælge
imellem FreeStyle Libre og FreeStyle
Libre 2-systemet

4: Modtag
automatisk
sensorer
• Når vi har modtaget din accept af
pristilbuddet, sender vi første
forsendelse med 4 sensorer
• Når du har betalt din regning og det
er tid til næste forsendelse, vil du
automatisk modtage en SMS eller
email til at bekræfte ordren

Yderligere baggrund til støtte af patienterne
1: Indhent Fritvalgsbevilling

2: Fremsend bevilling

3: Pristilbud

4: Modtag automatisk sensorer

•

•

•
•

•

•

•

For ansøgninger om FreeStyle Libre som
hjælpemiddel, foretages dette via borger.dk.
I tilfælde af afslag, vil der i afgørelsen være
beskrevet, at man kan vende tilbage med
ønske om at benytte sig af frit leverandørvalg.
Både afslag og efterfølgende fritvalgsbevilling
vil typisk blive fremsendt til patientens e-Boks

•

•

Tilmelding til Abbotts fritvalgsordning
foregår via vores hjemmeside.
Tilmeldingsformularen indeholder felter til
indsamling af kontaktinformation og
vedhæftning af den fritvalgsbevilling,
patienten har modtaget
Bruger patienten ikke e-Boks, kan vores
kundeservice kontaktes

•
•

Pristilbuddet fremsendes på email.
FreeStyle Libre 2-systemet tilbydes til brug med
til brug med FreeStyle LibreLink App1. FreeStyle
Libre kan tilbydes med aflæser. Ved behov for
aflæser, vil der være 100% egenbetaling
Både fritvalgsstøtte, priser og evt. egenbetaling
er pålagt moms
Man er først tilmeldt Abbotts fritvalgsordning,
når man har accepteret pristilbuddet

1. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden for mere information om mobilenheds
kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink-appen skal den registreres hos LibreView.
For flere spørgsmål og mere information, se vores hjemmeside, https://www.freestyle.abbott/ eller kontakt vores kundeservice på telefon 39 77 01 90 (hverdage,
08:00-16:00) eller via email, diabetescare@abbott.dk.

•
•

Når patientens fritvalgsbevilling er aktiveret,
har de adgang til abonnementsordning med
automatisk SMS eller email til bekræftelse af
næste forsendelse
Regningen fremsendes som fysisk brev, og skal
indledningsvist betales med bankoverførsel
Forsendelse af 4 sensorer, i stedet for 7 for
almindelige bevillinger, er for at begrænse den
evt. egenbetaling ved hver forsendelse
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Ofte stillede spørgsmål
Abbott’s Fritvalgsordning
Hvad tilbyder I?
Vi tilbyder FreeStyle Libre 2-systemet til brug med FreeStyle LibreLink App1 og FreeStyle Libre-systemet med
mulighed for aflæser. Vi tilbyder én ordning med automatisk fremsendelse af 28 sensorer om året, fordelt på 7
forsendelser spredt udover året.
Hvad koster det?
Den evt. egenbetaling vil afhænge af den fritvalgsstøtte, patienten får fra sin kommune. Når vi har modtaget
fritvalgsbevillingen, fremsender vi et pristilbud, der viser præcist hvor meget, patienten vil skulle betale per
forsendelse, inden de tilmelder sig.
Hvordan melder man sig til?
Man melder sig til via Abbotts hjemmeside ved fremsendelse af sin fritvalgsbevilling. Man er først tilmeldt, når
man har bekræftet det efterfølgende pristilbud.

1. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden for mere information om mobilenheds
kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink-appen skal den registreres hos LibreView.
For flere spørgsmål og mere information, se vores hjemmeside, https://www.freestyle.abbott/ eller kontakt vores kundeservice på telefon 39 77 01 90 (hverdage,
08:00-16:00) eller via email, diabetescare@abbott.dk.
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Ofte stillede spørgsmål
Abbott’s Fritvalgsordning
Hvordan betaler brugeren?
Den evt. egenbetaling bliver faktureret efter hver forsendelse, hvor brugeren vil få tilsendt en regning.
Hvordan afregnes kommunens fritvalgsstøtte?
For hver levering afregner Abbott fritvalgsstøtten direkte med kommunen, baseret på deres relative andel.
Er der muligt at vælge FreeStyle Libre 2-systemet?
Ja, der er mulighed for at vælge imellem FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2-systemerne
Hvordan fungerer Abbotts Fritvalgsordning sammenlignet med en ordinering af behandlingsredskab?

• Også 28 sensorer som årlig standard
• Også mulighed for automatisk påmindelse på SMS og email, når der skal genbestilles
• 4 sensorer per forsendelse i stedet for 7
• Fremsendelse af faktura efter hver forsendelse

For flere spørgsmål og mere information, se vores hjemmeside, https://www.freestyle.abbott/ eller kontakt
vores kundeservice på telefon 39 77 01 90 (hverdage, 08:00-16:00) eller via email, diabetescare@abbott.dk.
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Ofte stillede spørgsmål
Hjælpemiddelområdet og frivalgsordningen / Frit Leverandørvalg1
Hvor meget kan en borger forvente at få i fritvalgsstøtte?
Anhængig af udgangspunktet for beregning af støtten (anbefalet antal målinger eller historisk forbrug) og den
enkelte kommunes prisaftaler på det konventionelle testmateriale, kan fritvalgsstøtten udgøre alt fra 30-100%
af den årlige behandlingspris på FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2
Hvordan får man adgang til fritvalgsstøtte?
Kommunen giver betalingstilsagn til fritvalgsstøtten via en fritvalgsbevilling.
Hvis en patient søger og får afslag på en hjælpemiddelbevilling, skal kommunen gøre opmærksom på
rettigheder og videre muligheder, herunder retten til at benytte sig af fritvalgsordningen / frit leverandørvalg.
Her kan patienten takke ja til denne rettighed og få tilsendt deres fritvalgsbevilling.
Skal man først ansøge om FreeStyle Libre som hjælpemiddel?
Det er ikke nødvendigt først at (gen)ansøge om FreeStyle Libre-systemet som hjælpemiddel. Det er muligt at
kontakte kommunens hjælpemiddelafdeling direkte med en anmodning om en fritvalgsbevilling.

1. Serviceloven §112
Dette materiale er beregnet til sundhedspersonale og bør ikke gengives eller distribueres.
For flere spørgsmål og mere information, se vores hjemmeside, https://www.freestyle.abbott/ eller kontakt
vores kundeservice på telefon 39 77 01 90 (hverdage, 08:00-16:00) eller via email, diabetescare@abbott.dk.

Ofte stillede spørgsmål
Hjælpemiddelområdet og frivalgsordningen / Frit Leverandørvalg
Hvad er Fritvalgsordningen / Frit Leverandørvalg?
Hjælpemiddellovgivningen1 giver borgere bred ret til selv at vælge leverandør af deres bevilgede hjælpemidler.
Kommunen dækker så den del af udgiften, der ville være forbundet med kommunens eget indkøb. Dette bruges i
mange forskellige produktkategorier, typisk hvis borgeren enten ønsker et lignende alternativ til kommunens
tilbudte produkt, eller hvis borgeren ønsker, mod egenbetaling, at erhverve sig en dyrere løsning. På
diabetesområdet er der begrænset afgang til sensorbaseret glukosemåling som hjælpemiddel. Modsat har alle
borgere med diabetes lovbestemt adgang til konventionelt testmateriale. Det er denne adgang og bevillingen
herpå, der er udgangspunktet for frivalgsordningen / Frit Leverandørvalg
Hvad er fritvalgsstøtten beregnet udfra?
Fritvalgsstøtten er baseret på værdien af den eksisterende bevilling på konventionelt testmateriale(teststrimler
og lancetter).
Nogen kommuner, herunder København og Aarhus, tager udgangspunkt i patientens konkrete målebehov ift god
regulering, typisk som defineret i den indhentede statusattest. Andre kommuner kigger alene på historisk forbrug
af teststrimler og lancetter, uanset om patienten har været velreguleret eller ej.

1. Serviceloven §112
For flere spørgsmål og mere information, se vores hjemmeside, https://www.freestyle.abbott/ eller kontakt
vores kundeservice på telefon 39 77 01 90 (hverdage, 08:00-16:00) eller via email, diabetescare@abbott.dk.
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