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FORORD
Denne kvalitetsstandard beskriver de mest almindelige ydelser, som Glostrup Kommune tilbyder på
området vedr. særligt personlige hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som der er
politisk ønske om på områderne for:
•

Særligt personlige (kropsbårne) hjælpemidler efter lov om social service § 112.

Særligt personlige hjælpemidler er produkter, der bæres på kroppen, og som er fremstillet med henblik på
at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er hjælpemidler, der ikke kan genbruges.
Kvalitetsstandarden henvender sig til både dig som borger i kommunen, ansatte i kommunens visitation
samt kommunale eller private leverandører af hjælpemidler og forbrugsgoder.
Kvalitetsstandarden kan give dig eller dine pårørende et overblik over, hvilke ydelser Glostrup Kommune
tilbyder, og hvordan du kan få dem tildelt. Du kan bruge kvalitetsstandarden som en kilde til information
om, hvordan du søger om særligt personlige hjælpemidler. Ved at give svar på disse spørgsmål, giver
kvalitetsstandarden et overblik over kommunens tilbud og praksis på området.
Ansatte i kommunen kan bruge kvalitetsstandarden som retningslinje for det serviceniveau, der er politisk
vedtaget i kommunen.
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GENERELT
Hvem kan få hjælp – og til hvad?
Varigt nedsat funktionsevne
Du kan få støtte til hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den
daglige tilværelse.
Det indebærer, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de
helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den
nedsatte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet.
Væsentlig lettelse i dagligdagen
Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig
grad lette den daglige tilværelse i hjemmet.
Det betyder, at hjælpemidlet skal medvirke til, at du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig
tilværelse som mulig, og i størst mulig grad gøre dig uafhængig af andres bistand i dagligdagen.
Udøvelse af erhverv
Bevilling af et hjælpemiddel kan være nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.
Det vurderes, om hjælpemidlet er nødvendigt, for at du kan være i erhverv og bevare tilknytningen til
arbejdsmarkedet.
Hjælpemidler, der er nødvendige for at du kan bestride en konkret arbejdsproces, ydes efter aktivlovens §
78. Her skal du kontakte jobcentret i kommunen.

Ansøgning
Ansøgning om særligt personlige hjælpemidler skal som udgangspunkt foregå digitalt. Du kan gå ind på
kommunes hjemmeside Glostrup.dk eller på Borger.dk. Her kan findes ansøgningsskema til ”Hjælpemidler,
forbrugsgoder og boligindretning”.
Du kan også kontakte Hjælpemiddelteamet i Glostrup Kommune.

Sagsbehandlingstid
Kommunalbestyrelsen har fastlagt en frist for, hvornår der senest skal være truffet en afgørelse. For
hastesager er tidsfristen 10 hverdage, og for øvrige sager er den fastsat til 3 måneder.
Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal du have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.
Når ansøgningen er modtaget i Hjælpemiddelteamet, vurderes det, om vi allerede har de nødvendige
oplysninger i sagen og kan behandle din ansøgning indenfor kort tid.
Det er ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra læge, hospital eller speciallæge for at
behandle sagen. Hvis vi ikke kan få de nødvendige lægelige oplysninger, kan det være nødvendigt, at du
skal undersøges af en læge eller speciallæge.

Bevilling
Kommunen bevilger det billigste og bedst egnede hjælpemiddel, der kompenserer for din
funktionsnedsættelse.
Du kan få hjælp til udskiftning af hjælpemidlet efter fastlagte intervaller eller efter behov efter en konkret
og individuel vurdering.
Du kan få hjælp til et ekstra hjælpemiddel til at skifte med, hvis hjælpemidlet f.eks. skal vaskes.
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Der kan gives løbende bevilling på enkelte hjælpemidler, og ellers skal der ansøges fra gang til gang.
Du er selv ansvarlig for almindelig vedligeholdelse.
Der ydes ikke hjælp til driftsudgifter, der følger af brug af hjælpemidlet.
Der kan normalt ikke ydes hjælp til hjælpemidler og forbrugsgoder, der er anskaffet, inden bevilling er
givet.

Frit valg af leverandør
Glostrup Kommune har indgået leverandøraftaler på levering af en del af de særligt personlige
hjælpemidler. En leverandøraftale gælder for 3-5 år ad gangen.
Du kan frit vælge, om du vil benytte vores leverandør, eller om du vil benytte dig af retten til frit at vælge
en anden leverandør.
Hvis du ønsker at benytte en anden leverandør, skal du indhente prisoverslag fra leverandøren.
Du får bevilget et beløb, svarende til den pris, vi har indgået aftale om med vores leverandør. Du skal selv
betale en eventuel merpris i forhold hertil.
Leverandøren afregner det bevilgede beløb direkte med Glostrup kommune. Hvis du har en egenbetaling,
skal du afregne den direkte med leverandøren.

Borgerens rettigheder og pligter
•
•
•
•
•
•
•
•

du har ret til at møde med en bisidder ved alle samtaler
du har ret til at give din fuldmagt til en anden til at varetage dine interesser
du skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sag
du har ret til aktindsigt i din sag
du har pligt til at medvirke til at frembringe de oplysninger i sagen, der er nødvendige for at kunne
afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til
du har pligt til at lade dig undersøge eller blive indlagt til observation og behandling
du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den hjælp, du får
du vil blive partshørt i din sag, hvis vi er i besiddelse af oplysninger om sagens faktiske
omstændigheder, som er til ugunst for dig, og disse oplysninger har væsentlig betydning for
afgørelsen.

Afgørelse på ansøgninger om særligt personlige hjælpemidler
Du har krav på en skriftlig afgørelse, der indeholder:
• Begrundelse for afgørelsen, herunder hvilke oplysninger der ligger til grund for afgørelsen, og
hvordan oplysningerne er vægtet.
• Klagevejledning med oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over afgørelsen.

Klage
Hvis du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage mundtligt eller skriftligt. Du skal klage
inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.
Vi vil genvurdere vores afgørelse indenfor 4 uger.
Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, vil din klage blive sendt til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige
akter.
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Lovgivning
Uddrag af lov om social service, § 112, stk. 1
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 hjemme eller
• er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Uddrag af lov om social service, § 113
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1 er opfyldt.
Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
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YDELSESBESKRIVELSER
Diabetesmateriale til type 2 diabetes - tabletbehandling
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At du selv kan kontrollere din diabetes.

Indhold ydelsen

•
•

teststrimler
lancetter til fingerprikker

Ikke omfattet af
ydelsen

•
•

tabletter
blodsukkermåleapparat

Målgruppe

Diabetiker med type 2 diabetes, der har behov for tabletbehandling.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger
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Diabetesmateriale til type 1 diabetes – insulinkrævende
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At du selv kan kontrollere din diabetes og håndtere din insulinbehandling.

Omfattet af ydelsen

•
•
•
•
•
•
•
•

insulinpen
injektionskanyler til éngangsbrug
injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug
teststrimler
lancetter til fingerprikker
50 % af udgiften til blodsukkermåleapparat
taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede
ketonstrimler.

Ikke omfattet af ydelsen
Målgruppe

Insulin, tabletter eller anden medicin.
Diabetikere med type 1 diabetes, der har behov for insulin.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få en løbende bevilling.
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Diabetesmateriale til type 2 diabetes - insulinkrævende
Lovgrundlag

Serviceloven § 112.

Formål

At du selv kan kontrollere din diabetes og håndtere din insulinbehandling
og/eller kombinationsbehandling.

Omfattet af ydelsen

•
•
•
•
•
•
•

insulinpen
injektionskanyler til éngangsbrug
injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug
teststrimler
lancetter til fingerprikker
50 % af udgiften til blodsukkermåleapparat
taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede.

Ikke omfattet af ydelsen
Målgruppe

Insulin, tabletter eller anden medicin.
Diabetikere med type 2 diabetes, der har behov for behandling med insulin
og/eller kombinationsbehandling.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få en løbende bevilling.
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Glukosemålingssystem til diabetiker
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At du selv kan kontrollere din diabetes og håndtere din insulinbehandling.

Omfattet af ydelsen

Et glukosemålingssystem måler glukoseværdier i vævet ved hjælp af en lille
sensor, som aflæses ved scanning.
• 50 % af udgiften til 1 stk. glukosemålingsapparat
• Glukosesensorer.

Ikke omfattet af ydelsen
Målgruppe

Insulin, tabletter eller anden medicin.
Diabetikere med type 1 diabetes, der ikke kan anvende allerede, bevilgede
injektions- og testmateriale f.eks.
• ved særlige fysiske gener, herunder nedsat følelse i fingerspidser
• hvis du har et ”vådt” erhverv hvor fingerprik kan medføre øget
infektionsrisiko eller
• hvis du har et erhverv, kræver hyppig blodsukkermåling f.eks. hvis du
betjener store maskiner.
Der ydes ikke hjælp til glukosemålingssystem:
• hvis det er et led i behandling
• fordi det er nemmere og mere bekvemt at bruge end sædvanlig
injektions- og testmateriale eller
• hvis du ikke bryder sig om at skulle stikke dig offentlig eller du har
skiftende arbejdssteder.

Leverandør

Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigst bedst egnede produkt.

Bemærkninger

Du kan få løbende bevilling.
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Kompressionsstrømper til ben og arme
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for svære ødemer (hævelse) i arme og ben.
At din mobilitet bliver forbedret, så du i videst muligt omfang kan varetage
dine daglige funktioner.

Omfattet af ydelsen

Kompressionsstrømper klasse 2-3 til:
• arme
• ben
• hænder
• krop
• ansigt mv
• strømpe på- og aftager.

Ikke omfattet af ydelsen

•
•
•

Støttestrømper klasse 1, som anvendes ved irritationer, uro i benene
eller for at forebygge venelidelser
Støttestrømper, der er ordineret i forbindelse med behandling i en
afgrænset periode efter blodprop i benet
Comprelanbind, som led i en behandling.

Målgruppe

Borgere med svære, varige kredsløbslidelser.
• svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling
• varige følger efter blodprop i arme/ben
• varige ødemer på grund af følger efter strålebehandling
• kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af vener.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til skiftestrømpe.
Du kan få hjælp til udskiftning én gang årligt.
Du kan få en løbende bevilling, hvis du vælger kommunens leverandør.
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Kompressionsudstyr
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At du selv kan behandle ødemer og væskeophobning i arme eller ben og
kompensere for nedsat lymfefunktion.

Omfattet af ydelsen

•
•
•
•

pulserende kompressionspumpe
manchetter til arm eller ben
reparation
udskiftning af manchet.

Målgruppe

Borgere med svært kronisk lymfeødem, som ikke kan afhjælpes med
kompresionsstrømper.

Leverandør

Kompressionspumpen kan gives som udlån fra Hjælpemiddelcentret, mens
selve manchetten er et personligt hjælpemiddel.
Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
Der gives hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg.

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigste og bedst egnede
produkt.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til udskiftning efter en individuel konkret vurdering.
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Skinner til ben, skulder, albue, håndled, hånd
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for din nedsatte kraft og bevægelighed, og din mobilitet bliver
forbedret, så du i videst muligt omfang kan varetage dine daglige funktioner.

Omfattet af ydelsen

•
•

funktionsskinner
reparation.

Ikke omfattet af ydelsen

•
•
•

skinner til brug ved sportsudøvelse
skinner til forebyggelse
skinner i forbindelse med behandling.

Målgruppe

Borgere med en varig nedsat funktionsevne og med et dagligt behov for
skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg.

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, vil det være
hensigtsmæssigt at benytte samme leverandør, så det kan tilpasses bedst
muligt.
Du kan få hjælp til udskiftning efter en individuel konkret vurdering.
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Brokbind
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for de gener en brok giver.

Omfattet af ydelsen

•
•

almindeligt brokbind
brokbind med hul til stomi.

Ikke omfattet af ydelsen

•

brokbind til midlertidig brug i forbindelse med f.eks. ventetiden til
operation.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med varige gener som følge af brok.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Fri leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til brokbind til at skifte med.
Du kan få hjælp til udskiftning efter en konkret individuel vurdering.
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Lændebælte/støttekorsetter
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for en varig lidelse i din ryg og forbedre din mobilitet, så at du
i videst muligt omfang kan varetage dine daglige funktioner.

Omfattet af ydelsen

•
•
•
•

lændebælte
støttekorset
skifte korset/lændebælte
reparation.

Ikke omfattet af ydelsen

Støttekorsetter, der ydes som led i et behandlingsforløb.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med svære varige ryglidelser.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til udskiftning efter en konkret individuel vurdering.
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Halskrave/nakkestøtte
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for en varigt nedsat funktion i nakke eller hals, så din mobilitet
bliver forbedret, og du kan varetage dine daglige funktioner.

Omfattet af ydelsen

•
•

halskrave
nakkestøtte.

Målgruppe for ydelsen

Borgere, der har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne holde sit
hoved, f.eks. for at kunne spise og drikke.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til udskiftning efter en konkret individuel vurdering.
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Brystprotese
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At erstatte et manglende bryst og give kosmetisk kompensation.

Omfattet af ydelsen

•
•
•

protese
strips til fastholdelse af protese
brystvorte.

Ikke omfattet af ydelsen

•
•
•

BH til at bære brystprotesen
badedragt
brystproteser, der indopereres.

Målgruppe for ydelsen

Alle der har fået bortopereret det ene eller begge bryster.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få en brystprotese til at skifte med.
Du kan få hjælp til udskiftning en gang årligt.
Du kan få en løbende bevilling, hvis du vælger kommunens leverandør.
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Arm og benprotese
Lovgrundlag

Servicelovens § 112

Formål

At erstatte et manglende arm eller ben.
•
•
•
•
•
•
•

Omfattet af ydelsen

silikoneliner
stumpstrømper
armprotese
benprotese
tilretning
reparation
udskiftning.

Ikke omfattet af ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere, der mangler arm, ben, næse eller øre.

Leverandør

Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
Der gives hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigste og bedst egnede
produkt.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til udskiftning efter en konkret individuel vurdering.
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Øjenprotese
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At erstatte et manglende øje, og du får kosmetisk kompensation for tab af øje.
•
•
•

Omfattet af ydelsen

øjenprotese
reparation
udskiftning.

Ikke omfattet af ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere, der har mistet et øje.

Leverandør

Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede produkt.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigste og bedst egnede
produkt.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til udskiftning én gang om året.
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Paryk
Lovgrundlag

Servicelovens § 112

Formål

At kompensere for varigt abnormt hårtab.

Omfattet af ydelsen

Parykker og toupeer, der er fabriksfremstillet/individuelt fremstillet.

Ikke omfattet af ydelsen

Der ydes ikke paryk til:
• ”Hair for Life”
• Midlertidigt hårtab
• Almindelig forekommende hårtab, som hos mænd – f.eks. ”måne”
Borgere med vansirende skaldethed, f.eks. pletskaldethed.

Målgruppe for ydelsen
Leverandør

Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede produkt - dog højst 2500 kr.
ekskl. moms pr. paryk.

Frit leverandør valg

Du vælger selv hvilken leverandør du vil benytte.
Du skal bede den valgte leverandør om at fremsende prisoverslag med pris,
varenavn samt beskrivelse af produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigste og bedst egnede
produkt.

Bemærkninger

Når du får bevilget paryk første gang, får du en maskinfremstillet paryk + 1 til
at skifte med. Herefter kan du få hjælp til 1 paryk hver 12. måned.
Du har mulighed for at benytte tilskuddet fra en maskinfremstillet paryk til
”Hair for Life” eller paryk med ægte hår. Der kan ikke ydes støtte til
egenbetalingen.
Ved midlertidigt hårtab som følge af behandling med f.eks. kemoterapi ydes
paryk af hospitalsvæsenet.
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Ortopædisk fodtøj
Lovgrundlag

Serviceloven § 112.

Formål

At kompensere for dine gener ved svær og varig foddeformitet, så din
mobilitet bliver forbedret.

Omfattet af ydelsen

•
•
•
•
•
•

fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj
håndsyet fodtøj
gængesål
forsåling/udbedring
forhøjelser
reparation kan ydes efter aftale

Ikke omfattet af ydelsen

•

Der ydes ikke hjælp til fodtøj der kan købes i almindelig handel, fx
MBT-sko og terapisko
Der ydes ikke hjælp til fodtøj til sport
Der ydes ikke hjælp til ortopædisk værnefodtøj (sikkerhedsfodtøj)

•
•

Der henvises her til aktiv beskæftigelsesindsats/ Jobcentret
Målgruppe for ydelsen

Der henvises til bilag 1 i Hjælpemiddelbekendtgørelsen Link til retsinformation
Borgere med svær og varig foddeformitet
• leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter
• følelsesforstyrrelser som følge af sukkersyge eller kronisk nervelidelse
med risiko for sårdannelser
• svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer
eller hammertæer
• stiv forfod - medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger eller
kroniske led betændelser
• erhvervet platfod, som følge af degenerationer
• aflastning til varigt smertende ar i fodsålen
• andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad som svært
fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Egenbetaling

Der er en egenbetaling til ortopædisk fodtøj:
Voksne: 920 kr. (2020)
Børn: 510 kr. (2020)

Bemærkninger

Når du får bevilget fodtøj første gang, skal der gå 3 måneder, før der kan
bevilges reservefodtøj af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer.
Herefter kan du få hjælp til udskiftning hver 18. måned.
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Ortopædisk fodtøj
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov for børn under 18 år.

Ortopædisk fodindlæg
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for dine gener ved svær og varig foddeformitet, så din
mobilitet bliver forbedret.

Omfattet af ydelsen

•
•

fodindlæg - halvfabrikata
fodindlæg efter afstøbning

Ikke omfattet af ydelsen

Fodindlæg, der kan købes i almindelig handel.

Målgruppe for ydelsen

Der henvises til bilag 1 i Hjælpemiddelbekendtgørelsen Link til
retsinformation
Borgere med svær og varig foddeformitet, hvis generne af foddeformiteten
kan afhjælpes, og man uden brug af indlæg ville være henvist til at benytte
ortopædiske sko.
• leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter
• følelsesforstyrrelser som følge af sukkersyge eller kronisk
nervelidelse med risiko for sårdannelser
• svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer
eller hammertæer
• stiv forfod - medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger eller
kroniske led betændelser
• erhvervet platfod, som følge af degenerationer
• aflastning til varigt smertende ar i fodsålen
• andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad som svært
fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler
• der gives ikke hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød
platfod hos børn.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Du kan få hjælp til udskiftning én gang om året.
Du kan få en løbende bevilling, hvis du vælger kommunens leverandør.
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Almindeligt fodtøj
Lovgrundlag

Serviceloves § 112.

Formål

At kompensere for betydelig forskel i føddernes størrelse på mindst to
skonumre.

Omfattet af ydelsen

Der gives hjælp med 50 % af udgiften til køb af to par sko, når det er
nødvendigt at købe to par sko pga. størrelse forskel på mindst 2 skonumre.
Der kan maksimalt gives tilskud på 1.480 kr. (2019 priser).

Ikke omfattet af ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med forskel i skostørrelse på minimum 2 numre.

Leverandør

Købes i almindelig handel.

Bemærkninger

Ved bevilling første gang kan du få hjælp til to par sko.
Herefter ydes hjælp til udskiftning hver 15. måned.
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Forhøjelse / tilretning af eget fodtøj
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At kompensere for invaliderende benlængde-forskel på mindst 2 cm.

Omfattet af ydelsen

Tilretning af eget fodtøj.

Ikke omfattet af ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med invaliderende benlængde-forskel på mindst 2 cm.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til kommunens leverandøraftale.

Bemærkninger

Der kan ydes hjælp til forhøjelse af 2-3 par sko om året efter en konkret og
individuel vurdering.
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Hjælpemidler til hovedbeskyttelse
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At beskytte hovedet ved fald.

Omfattet af ydelsen

•
•
•

Beskyttelseshjelm – fabriksfremstillet
Beskyttelseshjelm – individuel fremstillet
Reparation.

Ikke omfattet af ydelsen
Målgruppe for ydelsen

Almindelig cykelhjelm.
Borgere med udtalt risiko for fald, ved f.eks. epilepsi og dermed risiko for
hovedtraumer.

Leverandør

Glostrup Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
Der ydes hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigst bedst egnede produkt.

Bemærkninger

Der ydes hjælp til udskiftning efter behov.
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Stomi-materiale
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At afhjælpe følgerne efter en stomi-operation.

Omfattet af ydelsen

•
•
•
•
•

stomiplader
stomiposer
stomibælte
stomipasta
engangsbevilling til stomi-saks

Udstyr og tilbehør som er nødvendigt for at kunne anvende et
hjælpemiddel og som er så nært knyttet til hjælpemidlet, at det må anses
for en integreret del at dette - eksempelvis
• klæbefjerner
• hudbeskyttende cremer
• hudbeskyttende ringe
• gaze og gazeservietter
• handsker
Ikke omfattet af ydelsen

•
•
•

vatpinde
normale hudcremer
affaldsposer.

Målgruppe for ydelsen

Borgere, der har fået foretaget én af følgende operationer:
• kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen).
• ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen).
• urostomi (kunstig udføring af urinveje).

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigst bedst egnede produkt.

Bemærkninger

Du kan få en løbende bevilling.
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Urin- og afføringsabsorberende hjælpemidler (bleer mm.)
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At afhjælpe følgerne af urin- og afføringsinkontinens.

Omfattet af ydelsen

Urin- og afføringsabsorberende hjælpemidler
• bleer
• blebukser
• nettrusser til fastgøring af ble
• uridom
• stiklagner/underlag
• beskyttelsesbukser/dragt til badning i svømmehal.

Ikke omfattet af ydelsen

Kolbe – kan købes i almindelig handel.

Målgruppe

•
•
•

borgere der er urin- og afføringsinkontinente, og hvor
behandlingsmulighederne er udtømte
borgere med demens, der ikke er i stand til at reagere, når de skal
på toilettet
borgere med svært nedsat mobilitet, der ikke kan klare toiletbesøg.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ikke ret til at vælge en anden leverandør.

Bemærkninger

Du kan få en løbende bevilling.
Du kan få tilsendt en prøvepakke med bleer for at finde den ble, der passer
bedst til dig.
Træningscentret på Dommervangen har tilbud om træning for inkontinente
borgere.
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Urinafledende hjælpemidler (kateter mm)
Lovgrundlag

Servicelovens § 112.

Formål

At afhjælpe følgerne af manglende evne til at tømme blæren tilstrækkeligt.

Omfattet af ydelsen

Urinafledende hjælpemidler
• engangskateter
• aftapningskateter
• kateterposer
• anordning til fastgørelse af kateterposer.

Ikke omfattet af ydelsen

Der ydes ikke hjælp til
• skyllevæsket og urotainer
• engangskateter til at udvide urinrør.

Målgruppe

Borgere, der har et varigt behov for kateter for at tømme blæren.

Leverandør

Glostrup Kommune har indgået leverandøraftale.

Frit leverandør valg

Du har ret til at vælge en anden leverandør.
Du skal fremsende prisoverslag med pris, varenavn samt beskrivelse af
produktet til kommunen.
Du skal betale en evt. merpris i forhold til det billigst bedst egnede produkt.

Bemærkninger

-
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