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Bilag 

 

Baggrund 

Borgerservice har frem til slutningen af 2019 haft den praksis, at borgerene kun skulle søge om udvidet helbredstillæg én gang. Såfremt de opfyldte 

betingelserne og havde en kronisk og vedvarende lidelse, fik de bevilget et antal behandlinger årligt – typisk 9, svarende til 1 behandling hver 6. uge. Der var 

tale om en løbende bevilling, som ikke blev taget op til revurdering. Det beregnede beløb blev automatisk udbetalt sammen med pensionen hver måned - 

uanset om man fik foretaget behandlingerne. Der blev udført en årlig kontrol af, om betingelserne i forhold til formuegrænsen stadig var opfyldt.  

 

I forbindelse med overgang til nyt midlertidigt pensionssystem var det ikke længere en mulighed, at udbetale via pensionssystemet.  

 

Da vi første gang bad borgerne om at søge på ny i starten af 2020, modtog vi en del ansøgninger, hvor det viste sig, at borgeren var diabetiker.  

Som diabetiker kan man ikke søge om udvidet helbredstillæg. I disse tilfælde dækkes udgiften via almindeligt helbredstillæg, hvor Sygesikringen refunderer en 

del af udgiften. Betingelsen for at dette kan ske er, at fodterapeuten har indgået overenskomst med Regionen og har et ydernummer. 

 

Vejledning 

I vejledning til ansøgning om udvidet helbredstillæg fremgår det at:  

 Borger kan få udvidet helbredstillæg til tænder, briller og fødder hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.  

 det er et krav, at det drejer sig om fodbehandling, der ikke ydes tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15. 

 fodbehandlingen må ikke kunne dækkes efter servicelovens § 83 om personlig pleje.  

 

Administration kan bedst vurdere om disse betingelser er opfyldt, hvis der laves en ansøgning om helbredstillæg til almindelig fodbehandling (den del af 

ansøgningen som fodterapeuten også underskriver). 

 

Det er begrundelsen for, at bede borgeren om at udfylde et ansøgningsskema om udvidet helbredstillæg hvert år. Med ansøgningen giver borgeren samtidig 

accept til, at vi kan hente oplysninger om formuen fra UDK og det er også her vi vurderer om udgiften er nødvendig. 

 

Ansøgningsskema: 

Ansøgningsskemaerne er standardskemaer fra KL, som anses for at være forholdsvis simple at udfylde. Der skal oplyses: 

 Navn, cpr. nr. og tlf. nr. 

 Samlivsforhold: Enlig, gift samlevende, gift, men ikke samlevende 

 Oplysning om ægtefælle, navn, cpr.nr. 

 Hvad søges der til 3 muligheder; tandprotese, briller eller fodbehandling 

 Aktuel formue: Kommunen henter oplysninger fra Udbetaling Danmark 

 Er du medlem af sygeforsikringen Danmark Ja/Nej 

 Samtykke til at kommunen kan kontakte behandler Ja/Nej 

 Dato og underskrift 
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Med ansøgningen følger en vejledning (2 sider), samt et formueskema fra Udbetaling Danmark (UDK), som skal udfyldes. Hertil kommer en vejledning fra UDK (3 

siders). 

 

 

 

Hvilken praksis er der i vore nabokommuner? 

 

Stevns kommune: 

Borgeren udfylder en ansøgning og fodterapeuten skriver under. Hvis lidelsen er en varig funktionsnedsættelse skal der kun søges én gang. Der bevilges ikke et 

bestemt antal behandlinger, men refunderes efter behov.  

 

Køge kommune: 

Borgeren udfylder en ansøgning og fodterapeuten skriver under. Hvis lidelsen er permanent, skal der kun søges én gang. Der bevilges ikke et bestemt antal 

behandlinger, men refunderes efter behov. Borgeren sender regninger ind og hvis de er betalt refunderes de. 

Hvis der derimod er tale om en midlertidig lidelse, så gives der en midlertidig bevilling. 

 

Ringsted kommune: 

Borgeren skal søge en gang om året. Der skal indsendes formueoplysninger og dokumentation for formue. Borgeren udfylder en ansøgning og fodterapeuten 

skriver under. Der bevilges det antal behandlinger, som vurderes at være nødvendige. 

 

Næstved kommune: 

Borgeren udfylder en ansøgning og fodterapeuten skriver under. Hvis lidelsen er permanent skal der kun søges én gang. Der bevilges ikke et bestemt antal 

behandlinger, men refunderes efter behov. Regninger refunderes som hovedregel til borgeren, men kan også udbetales til fodterapeuten, hvis det ønskes. 

Der bevilges ikke noget, hvis der er tale om en midlertidig lidelse. Det skal være kronisk. 

 


