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Personlig hygiejne 

Bleer 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At kompensere for gener i forbindelse med varig inkontinens, 

således, at du ikke får urin og/eller afføring på dit tøj. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Bleer. 

• Bleer til børn mellem 5 og 18 år, hvor behovet er hele 

døgnet og forventes at være længerevarende. 

• Fikseringstrusser til herrebind og større bleer. 

• Vaginaltampon. 

• Analprop. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Inkontinenshjælpemidler, når du er under et udrednings-, 

behandlings- og/eller træningsforløb. 

• Inkontinenshjælpemidler ved et midlertidigt behov. 

• Ved mindre indgribende inkontinens, hvor problemet kan 

afhjælpes med hygiejnebind/trusseindlæg, eller behovet 

kan dækkes med 3 små bind om dagen med sugeevne 

under 150 ml. 

• Bleer til børn under 5 år. 

• Bleer til børn mellem 5 og 18 år, hvor behovet forventes 

ophørt inden for 2-3 år (der henvises til 

merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social Service §41, 

hos Familieafdelingen). 

• Fikseringstrusser, der erstatter almindelige trusser. 

• Handsker, vaskeklude, affaldsposer, håndsprit. 

• Kolbe. 

• Bækken. 

• Underlagen/stiklagner.  

Der kan være særlige tilfælde, hvor disse bevilges. 

Eksempler på særlige tilfælde: 

o Når selv den mest sugende ble ikke holder tæt. 

o Borgere, der ikke får sat bleen rigtigt, efter at have 

været oppe om natten, og bleen derved bliver 

utæt. 

o Det kan være særlige situationer, hvor et stiklagen 

erstatter en ble. 
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Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har et dagligt inkontinensproblem af væsentlig og varig 

karakter, som ikke kan afhjælpes gennem et behandlings- 

og/eller træningsforløb. 

Principafgørelser C-25-04 – bleer som basisinventar på institution. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/2016745d-af65-45b4-ba4f-c5553ed97606 

44-18 – plastre, cremer, engangshandsker og –vaskeklude, gaze-, 

våd- og spritservietter, håndsprit mm. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84 

Bemærkning Det betragtes som normalt, at børn ind til 4 årsalderen benytter 

bleer i forbindelse med afføring. 

Det betragtes som normalt, at børn ind til 5 årsalderen benytter 

bleer i forbindelse med vandladninger. 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/2016745d-af65-45b4-ba4f-c5553ed97606
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/2016745d-af65-45b4-ba4f-c5553ed97606
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
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Personlig hygiejne 

Kateter 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at tømme blæren. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Blærekateter til permanent brug. 

• Engangsblærekateter. 

• Topkateter. 

• Nefrostomikateter. 

• Kateterventil. 

• Uridomer. 

• Urinposer. 

• Nefrostomiposer. 

• Urinposeholder til ben eller seng. 

• Fastgørelsesmaterialer. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Kateterisationssæt (der henvises til hjemmesygeplejen). 

• Handsker, vaskeklude, affaldsposer, håndsprit. 

• Gaze-/hudservietter. 

• Underlagen/stiklagner. 

• Almindelig vedligeholdelse som fx skyllevæske; Nacl, 

Urotainer og Polyhexanid. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har et dagligt problem med at tømme blæren af 

væsentlig og varig karakter, som ikke kan afhjælpes 

gennem et behandlingsforløb. 

Principafgørelser 44-18 – plastre, cremer, engangshandsker og –vaskeklude, gaze-, 

våd- og spritservietter, håndsprit mm. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84 

Bemærkning  

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
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Personlig hygiejne 

Stomihjælpemidler 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 14. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At kompensere for gener i forbindelse med varig stomi, således, 

at du ikke får urin og/eller afføring på dit tøj. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Stomiplader. 

• Stomiposer. 

• Klæbefjerner. 

• Hudbeskyttelsesfilm. 

• Barrierecreme. 

• Tætningsmateriale. 

• Prop til stomi. 

• Analprop. 

• Gaze-/hudservietter ved ileo- og urostomi. 

• Stomibælte. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Stomihjælpemidler til en midlertidig anlagt stomi (der 

henvises til sygehuset). 

• Handsker, vaskeklude, affaldsposer, håndsprit. 

• Gaze-/hudservietter ved colostomi. 

• Underlagen/stiklagner. 

• Vatpinde. 

• Sakse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

I Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 14 fremgår, at der kan ydes 

hjælp ved varigt behov for stomihjælpemidler efter følgende 

operationer: 

• Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen). 

• Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen). 

• Urostomi (kunstig udføring af urinvejen). 

Principafgørelser 44-18 – plastre, cremer, engangshandsker og –vaskeklude, gaze-, 

våd- og spritservietter, håndsprit mm. 
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https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84 

Bemærkning  

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
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Diabetes 

Type 1 og 2 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 9. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at kontrollere og regulere din diabetes 

samt håndtere din insulin- eller kombinationsbehandling. 

Hvad kan jeg få? 

 

Ved insulinbehandlet type 1 og kombinationsdiabetes (type 2, 

der behandles med både insulin og tabletter) bevilges: 

• Sprøjter. 

• Kanyler. 

• Insulinpen. 

• Fingerprikker. 

• Lancetter. 

• Teststrimler. 

• Ketonstrimler (ved lægeligt dokumenteret behov). 

• Blodsukkermåleapparat (50 % af udgiften). 

• Taleenhed til blodsukkermåleapparatet for 

synshandicappede. 

 

Ved tabletbehandlet type 2 diabetes bevilges årligt: 

• 1 stk. fingerprikker. 

• Op til 150 stk. teststrimler. 

• Op til 150 stk. lancetter. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Blodsukkermåleapparat, hvis du har tabletbehandlet type 

2 diabetes. 

• Insulin, tabletter eller anden medicin (der henvises til 

lægen/sygehuset). 

• Insulinpumpe (der henvises til sygehuset). 

• Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat (kan blandt 

andet købes hos ReaMed). 

• Kanyleboks (kan blandt andet købes på apoteket). 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 
De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på: 
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• Du har tabletbehandlet diabetes, hvor lægen har 

vurderet, at du har jævnligt behov for blodsukkermåling. 

• Du har kombineret tabletbehandlet og insulinkrævende 

diabetes. 

• Du har insulinkrævende diabetes. 

Principafgørelser 115-13 – ketonstrimler. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/7ec56f93-2971-4d09-a224-18e7d698dc7c 

44-18 – plastre, cremer, engangshandsker og –vaskeklude, gaze-, 

våd- og spritservietter, håndsprit mm. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84 

Bemærkning Det er generelt for diabetikere nødvendigt at tilrettelægge sin 

dagligdag i forhold til sin sygdom. Diabetesforeningen anbefaler, 

at medarbejdere med diabetes tager en snak med sin leder og 

nærmeste kollegaer om, hvad det betyder at have diabetes, og 

hvordan det kan påvirke én. Diabetesforeningen anbefaler dette, 

da det kan være din leder eller dine kollegaer, der skal hjælpe 

dig, hvis du viser tegn på, at du er ved at gå i insulinchok. 

I Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 9 fremgår følgende kriterier: 

”Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer til 

insulinkrævende diabetikere og til diabetikere, som er i 

kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet 

godkendt injektionspræparat. Der kan ydes støtte til inhalator 

til administration af insulin, når injektion medfører meget 

svære lokalreaktioner som komplikation. Hjælpen til 

blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede 

udgift.” 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/7ec56f93-2971-4d09-a224-18e7d698dc7c
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/7ec56f93-2971-4d09-a224-18e7d698dc7c
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
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Diabetes 

Glukosemålingssystem 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 9. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at kontrollere og regulere din diabetes 

samt håndtere din insulin- eller kombinationsbehandling uden 

hjælper. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Blodsukkermåleapparat/scanner til aflæsning af sensor 

(hjælp til halvdelen af udgiften). 

• Op til 28 glukosesensorer med kanyle til montering på 

huden om året. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Insulin, tabletter eller anden medicin (der henvises til 

lægen/sygehuset). 

• Insulinpumpe (der henvises til sygehuset). 

• Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat. 

• Kanyleboks. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 
De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Hvilken type diabetes du har, og hvordan den behandles. 

• Din gennemsnitlige blodsukkermåling pr. dag. 

• Du har andre sygdomme, der kan påvirke din 

funktionsevne i forhold til at måle dit blodsukker. 

• Din diabetes er dys- eller velreguleret 

Udover, at din diabetes er dys- eller velreguleret, tager vi 

som regel udgangspunkt i dit gennemsnitlige 

blodsukkerniveau (Hb1Ac), da blodsukkermålingerne i 

løbet af dagen kan svinge, selvom din diabetes er 

velreguleret. 

• Du har behov for instruktion og assistance fra 

sundhedsfagligt personale for at kunne anvende 

glukosemålingssystemet. 

• At glukosemålingssystemet giver en væsentlig yderligere 

afhjælpning af følgerne af din diabetes end sædvanlige 

injektions- og testmaterialer. 
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• Du har bivirkninger ved brug af de sædvanlige injektions- 

og testmaterialer; fx særlige fysiske gener, herunder 

nedsat følelse i fingerspidserne, nedsat kraft i 

fingre/hænder eller svær gigt i fingre/hænder. 

• Du har et særligt behov for mange daglige 

blodsukkermålinger. 

Nedenstående forhold alene giver ikke anledning til bevilling af 

glukosemålingssystem, hvis: 

• det er, fordi det er nemmere og mere bekvemt/trygt at 

bruge end sædvanlige injektions- og testmaterialer. 

• du ikke bryder dig om at skulle stikke dig offentligt. 

• du har skiftende arbejdssteder. 

• du er under 18 år (der henvises til sygehuset). 

• du har svært ved at nå at måle dit blodsukker, når du er 

på arbejdet. 

Glukosemålingssystemet betragtes som behandlingsredskab, 

hvis: 

• det skal anvendes, som et led i din (diabetes)behandling. 

• det skal anvendes i stedet for anden behandling. 

• det skal anvendes for at hindre/undgå flere kontroller fx 

på sygehuset. 

Der henvises til sygehuset ved behandlingsredskaber. 

Principafgørelser 30-17 – Glukosemålingssystem. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/d2b73de2-ad80-4050-9641-83503fc779bb 

Bemærkning Et glukosemålingssystem kan ikke stå alene, og du skal derfor 

være opmærksom på, at du ikke permanent undgår at skulle 

stikke dig i fingrene for at måle dit blodsukker på traditionel vis. 

Du vil derfor fortsat have behov for de sædvanlige 

diabeteshjælpemidler, fx ved hurtige ændringer i 

glukoseniveauet, lavt eller højt blodsukker, eller hvis dine 

symptomer ikke stemmer overens med glukosemålingssystemets 

målinger. 

Det er generelt for diabetikere nødvendigt at tilrettelægge sin 

dagligdag i forhold til sin sygdom. Diabetesforeningen anbefaler, 

at medarbejdere med diabetes tager en snak med sin leder og 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/d2b73de2-ad80-4050-9641-83503fc779bb
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/d2b73de2-ad80-4050-9641-83503fc779bb
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nærmeste kollegaer om, hvad det betyder at have diabetes, og 

hvordan det kan påvirke én. Diabetesforeningen anbefaler dette, 

da det kan være din leder eller dine kollegaer, der skal hjælpe 

dig, hvis du viser tegn på, at du er ved at gå i insulinchok. 

I Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 9 fremgår følgende kriterier: 

”Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer til 

insulinkrævende diabetikere og til diabetikere, som er i 

kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet 

godkendt injektionspræparat. Der kan ydes støtte til inhalator 

til administration af insulin, når injektion medfører meget 

svære lokalreaktioner som komplikation. Hjælpen til 

blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede 

udgift.” 
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Kompressionshjælpemidler 

Kompressionsstrømper, -ærmer, -handsker, -veste mm. 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

At du bliver i stand til at varetage daglige funktioner uden 

hjælper, idet dine ødemer forbliver reduceret efter endt 

behandling. 

At du bliver i stand til aktivt at deltage i personlig pleje og 

forflytninger, idet dine ødemer forbliver reduceret efter endt 

behandling. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Kompressionsstrømper til arme, hænder og ben. 

• Kompressionsvest, -maske, -BH. 

• Strømpepåtager, såfremt du bliver i stand til at tage 

kompressionsstrømperne på uden hjælper. 

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet samt 

hvor mange, du har behov for. Hjælp til udskiftning ydes efter 

behov.  

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Kompressionsstrømper: 

o med let kompression (oftest klasse 1). 

o som er et led i behandlingen. 

o til et midlertidigt behov (fx graviditet). 

o specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

o til inaktivitetsudløst venøs insufficiens med 

ødemer. 

• Støttestrømper og antiembolistrømper til lettere 

benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at 

forebygge venelidelser. 

• Flystrømper. 

• Påtagningshandsker. 

• Reparation. 
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Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en svær varig kredsløbslidelse. 

• Du har svære grader af åreknuder (varicer) som ikke 

svinder efter fornøden behandling. 

• Du har varige følger efter blodpropper i ben eller arme. 

• Du har varige hævelser på grund af følger efter 

strålebehandling. 

• Du har kronisk ødem (væske) i benene på grund af en 

varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende 

lymfekar. 

• At kompressionsstrømperne medvirker til at opretholde 

eller øge dit aktivitetsniveau. 

Principafgørelser 63-11 – kompressionsstrømper i forbindelse med et arbejde. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/c8192885-ae2a-4327-8d61-dd3c09f63f3d 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

20-22 afgrænsning hjælpemiddel/behandlingsredskab. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/44ce18d9-14ed-4b6d-949b-37ba605b1bd4 

Bemærkning Der kan ikke bevilges kompressionshjælpemidler i de tilfælde, 

hvor du ikke er/eller kan blive aktiv i et eller andet omfang. Det 

vurderes som regel at være et behandlingsredskab i disse 

tilfælde. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/c8192885-ae2a-4327-8d61-dd3c09f63f3d
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/c8192885-ae2a-4327-8d61-dd3c09f63f3d
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/44ce18d9-14ed-4b6d-949b-37ba605b1bd4
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/44ce18d9-14ed-4b6d-949b-37ba605b1bd4
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Kompressionshjælpemidler 

Kompressionsapparat, elektrisk kompressor 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at varetage daglige funktioner uden 

hjælper, idet dine ødemer forbliver reduceret efter endt 

behandling. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Pulserende kompressionssystem/-pumpe. 

• Tilhørende manchetter til arm eller ben. 

• Udskiftning af manchetter efter anvisning fra 

producenten. 

• Deep Oscillation. 

• Serviceeftersyn af kompressionssystem/-pumpe efter 

aftale med Hjælpemiddelteamet. 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Hjælp til udskiftning ydes efter behov.  

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Almindelig vedligeholdelse som fx rengøring. 

• Drift. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

Ud over det, ses på: 

• Du har en svær varig kredsløbslidelse. 

• Du har være grader af åreknuder (varicer) som ikke 

svinder efter fornøden behandling. 

• Du har varige følger efter blodpropper i ben eller arme. 

• Du har varige hævelser på grund af følger efter 

strålebehandling. 

• Du har kronisk ødem (væske) i benene på grund af en 

varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende 

lymfekar. 

• Du kan ikke afhjælpes tilstrækkeligt med almindelige 

kompressionsmaterialer, såsom kompressionsstrømper, -

ærmer, -handsker og/eller –veste. 

• At kompressionsapparatet medvirker til at opretholde 

eller øge dit aktivitetsniveau. 
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Nedenstående forhold giver ikke anledning til bevilling af et 

kompressionsapparat: 

• Hvis du ikke er/bliver aktiv i et eller andet omfang. Det 

vurderes som regel at være et behandlingsredskab i disse 

tilfælde. 

Principafgørelser 135-10 – kompressionsmaskine. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/d0126ef3-6add-48d1-adc6-7d03a3925e99 

Bemærkning Hvis kompressionsapparatet, den elektriske kompressor, 

anvendes som led i behandling eller som forebyggende 

behandling ved operation, og/eller hvis pumpen har til formål at 

lette blod- eller lymfeafløb i dine arme og ben, betegnes 

kompressionsapparatet som et behandlingsredskab som udlånes 

af sygehuset. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/d0126ef3-6add-48d1-adc6-7d03a3925e99
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/d0126ef3-6add-48d1-adc6-7d03a3925e99
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Proteser 

Arm- og benproteser 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

At du bliver i stand til at inddrage din arm/hånd i hverdagens 

aktiviteter. 

At du bliver i stand til at opretholde din daglige normale 

livsførelse uden sociale og fysiske hindringer (kosmetisk 

protese). 

Hvad kan jeg få? 

 

• Arm-, hånd-, finger-, ben-, fod- og tåprotese. 

• Silikoneliner. 

• Sleeve. 

• Indermanchet. 

• Creme specifikt til protesebrug. 

• Stumpstrømper. 

• Tilretning og reparation efter aftale med 

Hjælpemiddelteamet. 

Hjælp til udskiftning ydes efter behov. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Proteser specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social 

Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du mangler noget af eller hele din/dit arm/ben, fx 

medfødt eller som følge af en operation. 

• Egnethedserklæringen fra din terapeut under 

genoptræningen. 

• Din krop og dit helbred er i stand til at klare de krav og 

forventninger, som brugen af en arm- eller benprotese 

medfører. 

Principafgørelser C-24-02 – Æstetisk (kosmetisk) protese. 
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https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/ec31f592-68d8-462f-8d2f-d62695bfa5b2 

133-10 – Proteser til både arbejds- og hverdagsbrug. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/ad57a87c-8973-4427-82c6-896aa4557832 

44-18 – Plaster til brug ved protese. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning Når du benytter en arm-/benprotese, skal du være opmærksom 

på, at der altid vil være behov for (vedligeholdende) træning for 

at opretholde et funktionsniveau, der kan klare en arm- eller 

benprotese. 

Ved ansøgning om tilretning og reparation vil vi vurdere, om du 

fortsat har den type protese, der er bedst egnet til dig. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/ec31f592-68d8-462f-8d2f-d62695bfa5b2
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/ec31f592-68d8-462f-8d2f-d62695bfa5b2
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/ad57a87c-8973-4427-82c6-896aa4557832
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/ad57a87c-8973-4427-82c6-896aa4557832
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400


Side 20 af 58 
 

Proteser 

Brystproteser 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at opretholde din daglige normale 

livsførelse uden sociale og fysiske hindringer. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Helprotese. 

• Delprotese. 

• Skifteprotese ved første ansøgning. 

Hjælp til udskiftning ydes efter behov. Der vil blive foretaget en 

individuel vurdering af behovet. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Strips til fastholdelse af brystprotese. 

• Særlige protese-BH’er. 

• Særlige badedragter. 

• Indopereret brystprotese (der henvises til sygehuset). 

• Ekstra brystprotese til brug ved sports- og 

fritidsaktiviteter. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

For særlige protese-BH’er og badedragter samt brystproteser 

ved sports- og fritidsaktiviteter henvises der til 

merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social Service §§ 41 

(børn) og 100 (voksne). 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du mangler noget af eller hele dit/dine bryst(er), fx 

medfødt eller som følge af en operation. 

Principafgørelser U-9-99 – Brystproteser er et hjælpemiddel. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/81448a55-23ec-4f0f-a2c8-9c7edc6983cc 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/81448a55-23ec-4f0f-a2c8-9c7edc6983cc
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/81448a55-23ec-4f0f-a2c8-9c7edc6983cc
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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Bemærkning Hvis du skal opstarte rekonstruktion af dit/dine bryst(er) inden 

for en kortere periode svarende til omkring tre måneder, kan 

der ikke bevilges brystprotese i ventetiden. 
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Ortopædisk fodtøj og fodindlæg 

Ortopædiske fodindlæg 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 12 og bilag 1. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 
• Specialfremstillet ortopædiske fodindlæg. 

Hjælp til udskiftning ydes efter behov. Der vil blive foretaget en 

individuel vurdering af behovet. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Fodindlæg til udligning af benlængdeforskel på mindre 

end to cm. 

• Almindelige fodindlæg. 

• Fodindlæg til almindelig platfod eller blød platfod hos 

børn. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en varig og svær foddeformitet, fx 

o Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter 

(indlæg eventuelt suppleret med gængesål). 

o Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller ved svær kompromittering af 

blodomløbet (kredsløbsinsufficiens). 

o Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb 

og klostillede tæer eller hammertæer eller 

deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

o Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger 

(coalitio), svære fejlstillinger efter brud på 

fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller 

leddegigt. 

o Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

o Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 

o Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad 

efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, 
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svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt 

knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). 

• Uden brug af ortopædiske fodindlæg vil du have behov for 

at benytte ortopædisk fodtøj. 

• Du har et væsentligt behov for ortopædiske fodindlæg, 

selvom du ikke har en foddeformitet i svær grad. 

• Du har et væsentligt behov for fodindlæg til begge 

fødder, selvom det kun er den ene fod, der har en 

foddeformitet. Fx hvis din benlængdeforskel øges 

yderligere på grund af fodindlægget. 

Principafgørelser 43-18 – ortopædisk fodtøj, fodindlæg og tilretning af almindeligt 

fodtøj. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3 

Bemærkning  

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
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Ortopædisk fodtøj og fodindlæg 

Særligt fabriksfremstillet sko 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 11 og bilag 1. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 
• Særligt fabriksfremstillet sko med ortopædiske 

tilretninger. 

• Tilretning og reparation efter aftale med 

Hjælpemiddelteamet. 

Du kan som udgangspunkt blive bevilget sko til tre sæsoner 

(vinter, sommer, forår/efterår). Hjælp til udskiftning ydes efter 

behov. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet.  

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Sko uden ortopædiske tilretninger. 

• Sko til børn med bløde platfødder (fri 

drejebevægelighed). 

• Sko specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der henvises 

til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social Service §§ 

41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Handicap- og ældrevenligt fodtøj, fx bløde sko med 

velcroremme. 

• MBT-sko. 

• Sikkerhedssko (der henvises til arbejdsgiver og/eller 

jobcenter). 

Vi gør opmærksom på, at fabriksfremstillede sko, der ikke skal 

tilpasses af en bandagist/skomager, kan købes i almindelig 

handel. Disse sko fremstilles og forhandles bredt med henblik på 

sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Denne type 

sko kan således ikke sidestilles med ortopædisk fodtøj, og er 

dermed ikke et hjælpemiddel i Lov om Social Services forstand. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en varig og svær foddeformitet, fx 
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o Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter 

(indlæg eventuelt suppleret med gængesål). 

o Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller ved svær kompromittering af 

blodomløbet (kredsløbsinsufficiens). 

o Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb 

og klostillede tæer eller hammertæer eller 

deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

o Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger 

(coalitio), svære fejlstillinger efter brud på 

fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller 

leddegigt. 

o Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

o Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 

o Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad 

efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, 

svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt 

knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). 

• Du har et væsentligt behov for særligt fabriksfremstillet 

sko, selvom du ikke har en foddeformitet i svær grad. 

• Du har et væsentligt behov for særligt fabriksfremstillet 

sko, selvom du ikke er gående (fx hvis du er 

kørestolsbruger og er meget aktiv udendørs). 

Der ydes ikke hjælp til særligt fabriksfremstillet sko, når: 

• Generne af din foddeformitet kan afhjælpes ved tilretning 

af dine egne sko og/eller med et ortopædisk fodindlæg. 

Principafgørelser C-28-00 – Udskiftning efter behov og til forskellige formål. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/0f776e8a-18c3-40e7-9169-6f06458cb2c8 

43-18 – ortopædisk fodtøj, fodindlæg og tilretning af almindeligt 

fodtøj. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/0f776e8a-18c3-40e7-9169-6f06458cb2c8
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/0f776e8a-18c3-40e7-9169-6f06458cb2c8
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
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https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning En særligt frembriksfremstillet sko, er en sko, der er fremstillet 

på fabrik over en standardlæst i serieproduktion med standard 

overlæder. Der skal være behov for ortopædiske tilretninger, 

såsom ekstra polstring, udvendig forhøjelse, gænger mm. 

Du gøres opmærksom på, at der altid vil være en egenbetaling, 

når der bevilges et par sko. Både til børn og voksne. 

Egenbetalingen er fastsat af Social- og Ældreministeriet, og 

reguleres én gang årligt. Kontakt Hjælpemiddelteamet for den 

akutelle sats.  

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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Ortopædisk fodtøj og fodindlæg 

Ortopædiske sko (håndsyet) 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 11 og bilag 1. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Ortopædisk håndsyet fodtøj. 

• Tilretning og reparation hos bandagist/skomager. 

Du kan som udgangspunkt blive bevilget sko til tre sæsoner 

(vinter, sommer, forår/efterår). Hjælp til udskiftning ydes efter 

behov. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet.  

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Sko specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der henvises 

til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social Service §§ 

41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Handicap- og ældrevenligt fodtøj, fx bløde sko med 

velcroremme. 

• MBT-sko. 

• Sikkerhedssko (der henvises til arbejdsgiver og/eller 

jobcenter). 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en varig og svær foddeformitet, fx 

o Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter 

(indlæg eventuelt suppleret med gængesål). 

o Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller ved svær kompromittering af 

blodomløbet (kredsløbsinsufficiens). 

o Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb 

og klostillede tæer eller hammertæer eller 

deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

o Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger 

(coalitio), svære fejlstillinger efter brud på 

fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller 

leddegigt. 
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o Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

o Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 

o Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad 

efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, 

svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt 

knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). 

• Du har et væsentligt behov for håndsyede ortopædiske 

sko, selvom du ikke har en foddeformitet i svær grad. 

• Du har et væsentligt behov for håndsyede ortopædiske 

sko, selvom du ikke er gående. Fx hvis du er 

kørestolsbruger og er meget aktiv udendørs. 

Der ydes ikke hjælp til håndsyede ortopædiske sko, når: 

• Generne af din foddeformitet kan afhjælpes ved tilretning 

af dine egne sko, med et ortopædisk fodindlæg og/eller 

særligt fabriksfremstillet sko. 

Principafgørelser C-28-00 – Udskiftning efter behov og til forskellige formål. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/0f776e8a-18c3-40e7-9169-6f06458cb2c8 

43-18 – ortopædisk fodtøj, fodindlæg og tilretning af almindeligt 

fodtøj. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning Ved håndsyet ortopædiske sko forstås: Din fod opmåles og der 

tages belastningsaftryk for at se belastningspunkter og 

fejstillinger på foden. Der fremstilles en individuel læst på 

baggrund af mål, aftryk og evt. gipsafstøbning. Fodtøj og 

grundindlæg fremstilles over læsten, og undervejs foretages 

afprøvninger sammen med dig, for at sikre at læsten og det 

valgte indlæg korrigerer korrekt. På denne måde får fodtøjet en 

unik pasform, konstrueret til en stabil styring af fodens 

knoglestruktur. 

Du gøres opmærksom på, at der altid vil være en egenbetaling, 

når der bevilges et par sko. Både til børn og voksne. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/0f776e8a-18c3-40e7-9169-6f06458cb2c8
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/0f776e8a-18c3-40e7-9169-6f06458cb2c8
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400


Side 29 af 58 
 

Egenbetalingen er fastsat af Social- og Ældreministeriet, og 

reguleres én gang årligt. Kontakt Hjælpemiddelteamet for 

oplysning om den aktuelle sats.  
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Ortopædisk fodtøj og fodindlæg 

Tilretning af almindelige sko 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 12 og bilag 1. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Udvendig hæl- og sålforhøjelse ved en benlængdeforskel 

på mere end to cm. 

• Anden særlig tilretning, fx ved brug af dropfodsskinne. 

• Reparation af den bevilgede tilretning efter aftale med 

Hjælpemiddelteamet. 

Du kan som udgangspunkt blive bevilget tilretning af almindelige 

sko til tre sæsoner (vinter, sommer, forår/efterår). Tilretning af 

sko ydes efter behov. Der vil blive foretaget en individuel 

vurdering af behovet. 

I særlige tilfælde kan der bevilges tilretning af almindeligt 

fodtøj, selvom du ikke opfylder Hjælpemiddelbekendtgørelsens 

indikationer for ortopædisk fodtøj. Det vil være tilfælde, hvor 

du er bevilget et andet hjælpemiddel fx skinne, som bevirker, at 

du ikke længere kan passe dine egne nuværende sko, og det ikke 

er muligt at indkøbe passende fodtøj. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Udvendig hæl- og sålforhøjelse ved en benlængdeforskel 

på mindre end to cm.  

• Reparation, der ikke vedrører den bevilgede tilretning. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Ved en benlængdeforskel på mindre end to cm, har du mulighed 

for at benytte en hælkile eller et fodindlæg, eventuelt 

kombineret med at forhøje hælen på skoen og/eller gøre hælen 

på den anden sko lavere. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en varig og svær foddeformitet, fx 

o Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter 

(indlæg eventuelt suppleret med gængesål). 
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o Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller ved svær kompromittering af 

blodomløbet (kredsløbsinsufficiens). 

o Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb 

og klostillede tæer eller hammertæer eller 

deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

o Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger 

(coalitio), svære fejlstillinger efter brud på 

fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller 

leddegigt. 

o Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

o Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 

o Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad 

efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, 

svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt 

knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). 

• Du har et væsentligt behov for tilretninger af dine sko, 

selvom du ikke har en foddeformitet i svær grad 

• Du har et væsentligt behov for tilretninger af dine sko, 

selvom du ikke er gående. Fx hvis du er kørestolsbruger og 

er meget aktiv udendørs. 

• Du har behov for tilretning af dine sko, fordi du har fået 

bevilget et andet hjælpemiddel, fx en skinne. 

• Uden tilretning af dine sko, vil du have behov for at 

benytte ortopædisk fodtøj. 

Der ydes ikke hjælp til tilretning af dine sko, når: 

• Generne af din foddeformitet kan afhjælpes med et 

ortopædisk fodindlæg og/eller særligt fabriksfremstillet 

sko. 

Principafgørelser 43-18 – ortopædisk fodtøj, fodindlæg og tilretning af almindeligt 

fodtøj. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3 

Bemærkning  

   

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
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Ortopædisk fodtøj og fodindlæg 

Almindelige sko ved forskellige fodstørrelser 

Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 112 og 113. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 19. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Tilskud til køb af almindeligt fodtøj ved forskel i 

fodstørrelser på mindst to hele skonumre. 

• Tilretning af skoene, såfremt du opfylder indikationerne 

herfor (se Tilretning af almindelige sko). 

Du kan som udgangspunkt blive bevilget sko til tre sæsoner 

(vinter, sommer, forår/efterår). Der ydes hjælp til op til to par 

sko det første år. Herefter kan der ydes hjælp til et par hver 15. 

måned, medmindre der foreligger ganske særlige forhold, som 

nødvendiggør hyppigere udskiftning. Der vil blive foretaget en 

individuel vurdering af behovet. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Sko specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der henvises 

til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social Service §§ 

41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Reparation. 

Ved en forskel i fodstørrelser på mindre end to hele skonumre, 

har du fx mulighed for at benytte et almindeligt fodindlæg til at 

gøre skoen mindre, så den passer til den mindste fod. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en størrelsesforskel på fødderne på mindst to hele 

skonumre. 

Principafgørelser 8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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Bemærkning Tilskuddet, der bevilges, er på halvdelen af den samlede udgift 

til køb af sko. Dog højest med det beløb, der er fastsat af Social- 

og Ældreministeriet. Dette beløb reguleres én gang årligt. 

Ved førstegangsbevilling ydes der tilskud til op til to par sko. Det 

vil sige, at du kan købe fire par sko, og får refunderet prisen på 

de to af parrene – dog max satsen fra ministeriet. 
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Bandager, bælter, korsetter og skinner 

Bandager og skinner/ortoser 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

• Bandager, skinner og ortoser stabiliserer kroppen, 

således, at du er i stand til at udføre dagligdags 

aktiviteter. 

• At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Bandager/skinner, der skal individuelt tilpasses af 

bandagist, og som hjælper dig til at udføre funktioner i 

din hverdag. 

• Eksempler på hjælpemidler i denne kategori: 

o Skulderbandage. 

o Håndledsbandage/-skinne. 

o Tommelfingerortose. 

o Silversplints. 

o Helbensskinne/-ortose. 

o Knæbandage/-skinne. 

o Underbensskinne. 

o Ankelbandage/-skinne. 

o Fodkapsel. 

• Reparation af bandager/skinner/ortoser efter aftale med 

Hjælpemiddelteamet. 

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet for 

antal skinner samt udskiftning.  

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Bandager/skinner/ortoser, der: 

o ikke skal individuelt tilpasses af bandagist. 

o er til forebyggelse af fx fejlstillinger eller 

midlertidigt brug, fx i forbindelse med behandling. 

o er specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

o udelukkende anvendes for at forhindre 

kontrakturer og ikke for at muliggøre aktivitet. 

• Almindelig vedligeholdelse. 
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Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har en medfødt lidelse i form af abnormt løse 

knæskaller. 

• Du har korsbåndsskader, hvis der er behov for permanent 

brug af fx hyperekstensions hindrerne bandage (forhindrer 

overstrækning af knæet). 

• At alle kirurgiske og ortopædiske behandlingsmuligheder 

er udtømte. 

• Du er velmedicineret. 

• Du har nedsat muskelkraft, som ikke kan trænes op ved 

specifikt træningsforløb. 

• At bandagen/skinnen har en korrigerende, aflastende 

eller støttende funktion. 

• Du bliver i stand til at udføre (flere) aktiviteter. 

Principafgørelser C-30-02 – oppustelig tommelortose. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/7fd574f1-1283-4bb2-af23-4c74919f9e9a 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning Af hygiejniske årsager kan der bevilges en bandage til skiftebrug, 

hvis det ikke er muligt for dig at vaske og tørre hjælpemidlet, så 

det er klar til næste dags brug. 

Ved behov for en skinne til skiftebrug, skal du ansøge 

Hjælpemiddelteamet herom. 

Du har mulighed for at søge om udskiftning af dine bandager 

efter behov. Der kan være særlige forhold, som kræver 

hyppigere udskiftning. (Skinner har en anden og længere 

holdbarhed end bandager). 

Vi gør opmærksom på, at de fleste bandager, der ikke skal 

tilpasses af en bandagist, kan købes i almindelig handel. Disse 

bandager fremstilles og forhandles bredt med henblik på 

sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De bliver 

derfor ikke betragtet som hjælpemidler i Lov om Social Service. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/7fd574f1-1283-4bb2-af23-4c74919f9e9a
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/7fd574f1-1283-4bb2-af23-4c74919f9e9a
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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I visse situationer vil det være muligt at få tilskud som 

forbrugsgode, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne i Lov om 

Social Service § 112. Kontakt Hjælpemiddelteamet herom. 

Du har mulighed for at søge om tilretning af dine sko, hvis der 

ikke er plads til både din fod og skinne i skoene. 

I tilfælde af, at tilretning af dine sko ikke er nok, har du 

mulighed for at søge om særligt fabriksfremstillede sko. 
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Bandager, bælter, korsetter og skinner 

Dropfodsskinner, -stimulator og dictusbånd 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Dropfodsskinne. 

• Dictusbånd. 

• Ekstra elastik til dictusbånd. 

• Dropfodsstimulator. 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Udskiftning efter behov. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Ovenstående hjælpemidler: 

o til midlertidigt brug, fx i forbindelse med 

behandling. 

o specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

o der udelukkende anvendes for at forhindre 

kontrakturer og ikke for at muliggøre aktivitet. 

• Almindelig vedligeholdelse, såsom udskiftning af batterier 

i dropfodsstimulatoren. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• At alle kirurgiske og ortopædiske behandlingsmuligheder 

er udtømte. 

• Du er velmedicineret. 

• Du har nedsat muskelkraft i foden/benet, som ikke kan 

trænes op ved specifikt træningsforløb. 

• At hjælpemidlet har en korrigerende, aflastende eller 

støttende funktion. 

• Du bliver i stand til at udføre (flere) aktiviteter. 

Principafgørelser 63-14 – Udgifter til dropfodsfodsstimulator. 
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https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/e3b8e242-76a9-44aa-a6a8-06a4df37bde7 

43-18 – Ortopædisk fodindlæg sammen med dropfodsskinne. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3 

8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning I særlige tilfælde er en dropfodsskinne eller dictusbånd ikke 

tilstrækkelig. Her kan der bevilges en dropfodsstimulator. 

Du kan få dækket udgifterne til din dropfodsstimulators 

elektroder, men du skal selv købe og udskifte batterierne. 

Du har mulighed for at søge om tilretning af dine sko, hvis der 

ikke er plads til skinnen i skoene. 

I tilfælde af, at tilretning af dine sko ikke er nok, har du 

mulighed for at søge om særligt fabriksfremstillede sko. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/e3b8e242-76a9-44aa-a6a8-06a4df37bde7
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/e3b8e242-76a9-44aa-a6a8-06a4df37bde7
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/6e203a41-dbb0-47d8-8102-0851970393f3
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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Bandager, bælter, korsetter og skinner 

Brokbandager 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

• At sikre, at dit brok bliver holdt på plads. 

• At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Brokbandage. 

• Brokbandage med åbning til stomi. 

• Brokbukser. 

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet samt 

behovet for udskiftning. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Brokbandage specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social 

Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Brokbandage til midlertidigt brug, fx i forbindelse med 

behandling. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• At alle behandlingsmuligheder er udtømte, herunder 

målrettet træning for eventuelt delte mavemuskler. 

• Dit brok er til stor gene for dig for, at du kan udføre 

daglige aktiviteter. 

Principafgørelser 8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning  

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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Bandager, bælter, korsetter og skinner 

Lændebælter og støttekorsetter 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Vejledning Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder punkt 

97; Støttekorsetter. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

• At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

• Lændebælter og støttekorsetter stabiliserer og støtter 

ryggen, således, at du er i stand til at udføre dagligdags 

aktiviteter. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Støttekorset med tilpasning af bandagist. 

• Lændebælte med afstivere, eventuelt med tilpasning af 

bandagist. 

• Reparation af støttekorset/lændebælte efter aftale med 

Hjælpemiddelteamet. 

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet samt 

behovet for udskiftning. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Lændebælte/støttekorset: 

o som led i behandling, fx til midlertidig korrektion. 

o der kun bruges for at holde varmen på lænden. 

o der udelukkende skal smertelindre. 

o specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Holdningskorrigerende tøj. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har svære slidgigtforandringer i rygsøjlen. 

• Du har degeneratio disci intervertebralis. Degeneration af 

båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel. Lidelsen 

medfører risiko for tryk på nerverødder og udvikling af 

slidgigt. Lidelsen er normalt ikke tilgængelig for operativ 

behandling. 
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o Bemærk: Lidelsen, degeneratio disci 

intervertebralis, må ikke forveksles med 

discusprolaps, som vil kunne diagnosticeres ved 

myelografi/CT-scanning af lænderyggen. 

• Du har scoliosis. Skævhed af rygsøjle med rotation og 

krumning til siden. 

• Du har spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom). 

Udtalt kronisk betændelse i leddene mellem korsben og 

hofteben eventuelt med forkalkninger og forsnævringer af 

båndskiver og ledbånd i rygsøjlen. 

• Du har spondylolisthesis. Fremadglidning af ryghvirvel i 

forhold til hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk behandling 

ikke har givet tilfredsstillende resultat eller ikke kan 

gennemføres. 

• Du har osteoporose. Knogleskørhed. 

• Du har muskeldystrofi. Svind af rygmuskulatur. 

• At alle kirurgiske og ortopædiske behandlingsmuligheder 

er udtømte. 

• Du er velmedicineret. 

• Du har nedsat muskelkraft i lænderyggen/maven, som 

ikke kan trænes op ved specifikt træningsforløb. 

• At støttekorsettet/lændebæltet har en korrigerende, 

aflastende eller støttende funktion. 

• Du bliver i stand til at udføre (flere) aktiviteter. 

Principafgørelser 8-19 – Hjælpemiddel til fritidsaktiviteter. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400 

Bemærkning Det er muligt at få lavet et hul til en stomi eller en ”lomme” til 

insulinindsprøjtninger i korsettet/lændebæltet. 

Vi gør opmærksom på, at de fleste lændebælter, der ikke skal 

tilpasses af en bandagist, kan købes i almindelig handel. Disse 

lændebælter fremstilles og forhandles bredt med henblik på 

sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. De bliver 

derfor ikke betragtet som hjælpemidler i Lov om Social Service. 

I visse situationer vil det være muligt at få tilskud som 

forbrugsgode, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne i Lov om 

Social Service § 112. Kontakt Hjælpemiddelteamet herom. 

 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/34b53ae6-1aed-4897-ac5e-1b3cea792400
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Bandager, bælter, korsetter og skinner 

Halskrave/nakkestøtte 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

At dit hoved bliver stabiliseret, således, at du bliver i stand til at 

udføre aktiviteter som fx at spise, drikke og kommunikere. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Halskrave. 

• Nakkestøtte. 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Udskiftning ved behov. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Halskrave/nakkestøtte som led i behandling, fx til 

midlertidig korrektion. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• At alle kirurgiske og ortopædiske behandlingsmuligheder 

er udtømte. 

• Du er velmedicineret. 

• Du har nedsat muskelkraft i nakke-/halsregionen, som 

ikke kan trænes op ved specifikt træningsforløb. 

• At halskraven/nakkestøtten har en korrigerende, 

aflastende eller støttende funktion. 

• Du bliver i stand til at udføre (flere) aktiviteter, herunder 

fx at spise og drikke samt kommunikere. 

Principafgørelser  

Bemærkning  
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Sensomotoriske dragter 

Lycra-, DMO-, SDO- og Sensotex dragt 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at udføre funktioner, som ikke kan 

udføres på anden vis, og at du bliver mere selvhjulpen i 

funktionen. 

At du får øget kropsbevidsthed og større kontrol over dine 

bevægelser ved såkaldt proprioceptiv og taktil stimulering. 

Hvad kan jeg få? 
• Lycradragt. 

• Dynamic Movement Ortose (DMO-dragt). 

• Sensor Dynamisk ortose (SDO-dragt). 

• Sensotex dragt. 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet samt 

behovet for udskiftning. 

Vi bevilger som udgangspunkt en dragt med korte ærmer og ben. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Sensomotoriske dragter: 

o til forebyggelse af fx fejlstillinger eller midlertidigt 

brug, fx i forbindelse med behandling. 

o specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

o som led i et træningsforløb. 

o der udelukkende anvendes for at forhindre 

kontrakturer, og ikke for at muliggøre aktivitet. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Bandagistens udtalelse i forbindelse med afprøvningen 

over mindst én måned. 

• Du bliver i stand til at udføre (flere) aktiviteter. 

Principafgørelser  
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Bemærkning Af hygiejniske årsager kan der bevilges en dragt til skiftebrug, 

hvis det ikke er muligt for dig at vaske og tørre dragten, så den 

er klar til næste dags brug. 

Hvis du kan opnå øget kropsbevidsthed gennem behandling eller 

træning eller ved at benytte andre sansestimulerende 

hjælpemidler, bevilges ikke sensomotorisk dragt.  

Der afprøves andre sansestimulerende hjælpemidler før 

sensomotoriske dragter, fx kugledyne. 
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Sensomotoriske dragter 

Mollii-dragt 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

At du ved hjælp af mindsket muskelspænding, -afkortning og -

stivhed får bedre kontrol over viljestyrede bevægelser, og 

dermed kan udføre visse aktiviteter selvstændigt. 

Hvad kan jeg få? 
• Mollii-dragt. 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Udskiftning efter behov. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Mollii-dragt: 

o til forebyggelse af fx fejlstillinger eller midlertidigt 

brug, fx i forbindelse med behandling. 

o specifikt til sports- og fritidsaktiviteter (der 

henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

o udelukkende som led i et træningsforløb. 

o der udelukkende anvendes for at forhindre 

kontrakturer og ikke for at muliggøre aktivitet. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har nedsat kropsbevidsthed, fx på grund af medfødt 

eller erhvervet hjerneskade. 

• Du har nedsat eller øget muskelspændinger. 

• Du kan opnå øget kropsbevidsthed og større kontrol over 

viljestyrede bevægelser ved brug af Mollii-dragten, så du 

bliver i stand til at udføre konkrete aktiviteter 

selvstændigt. 

Principafgørelser  
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Bemærkning Af hygiejniske årsager kan der bevilges en dragt til skiftebrug, 

hvis det ikke er muligt for dig at vaske og tørre dragten, så den 

er klar til næste dags brug. 

Der afprøves andre sansestimulerende hjælpemidler før Mollii-

dragten, fx kugledyne. 

Der afprøves ligeledes andre sensomotoriske dragter før Mollii-

dragten. 
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Særlige beklædningsgenstande 

Hagesmække, spisestykker, beskyttelseshjelm 

Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 112 og 113. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 13. 

Vejledning Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder punkt 

112; Særlige beklædningsgenstande. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du sikres hjælp til særlige beklædningsgenstande, som du 

ikke ville have haft behov for, hvis du ikke havde haft en 

funktionsnedsættelse. 

At afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse, fx sikre 

hygiejne i forbindelse med spisning og beskytte dit hoved ved 

fald. 

Hvad kan jeg få? 
Eksempler på særlige beklædningsgenstande: 

• Hage-/savlesmæk. 

• Spisestykker. 

• Beskyttelseshjelm. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Almindeligt tøj, som skal udformes på en særlig måde 

(der henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om 

Social Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)). 

• Ændring/omsyning af almindelig beklædning. 

• Holdningskorrigerende tøj. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

• Reparation. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Hagesmæk/spisestykker: Du har en kraftig overproduktion 

af savl og dermed behov for hage-/savlesmækker. 

• Hagesmæk/spisestykker: Du har vanskeligt ved at spise 

uden at spilde på dit tøj. 

• Beskyttelseshjelm: Du har manglende afværgereaktion og 

hyppige fald, og du kan ikke afhjælpes med et 

gangredskab hensigtsmæssigt, fx en rollator. 
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Principafgørelser C-8-04 – Køredragt (flyverdragt) 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/284dfb7c-4d46-4778-ab7f-ed1445d387f2 

C-51-05 – Specialsyede bukser 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/363331e7-e795-449d-95e2-2aed3dd12aca 

Bemærkning Der kan ydes hjælp efter servicelovens § 112, stk. 1, jf. 

hjælpemiddelbekendtgørelsens § 13, til særlige 

beklædningsgenstande, som en borger ikke ville have haft brug 

for, hvis den pågældende ikke havde haft en 

funktionsnedsættelse. Hjælp vil derimod skulle ydes efter 

merudgiftsbestemmelsen til almindeligt tøj, som skal udformes 

på en særlig måde som eksempelvis inkontinensbadetøj. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/284dfb7c-4d46-4778-ab7f-ed1445d387f2
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/284dfb7c-4d46-4778-ab7f-ed1445d387f2
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/363331e7-e795-449d-95e2-2aed3dd12aca
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/363331e7-e795-449d-95e2-2aed3dd12aca
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Parykker 

Parykker, toupéer, Hår For Livet mm. 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At kompensere for hårtab således, at du har lyst til at færdes i 

og uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 

At du bliver i stand til at opretholde din daglige normale 

livsførelse uden sociale og fysiske hindringer trods hårtab. 

Hvad kan jeg få? 
• Paryk. 

• Toupé. 

• Underhue. 

• I særlige tilfælde Hår For Livet, inkl. sætning hver 4.-6. 

uge, og særligt fastgørelsesmateriale, herunder special 

tape. 

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af behovet samt 

behovet for udskiftning.  

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Paryk/toupé ved: 

o midlertidigt hårtab, fx som følge af behandling. 

o almindeligt forekommende hårtab hos mænd og 

kvinder, fx som følge af alderdom. 

o tyndt hår. 

• Hårextensions. 

• Bandana/tørklæde. 

• Parykstativ/-hoved. 

• Almindelig vedligeholdelse, herunder shampoo, balsam, 

olie mm. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har vansirende skaldethed, fx pletskaldethed. 

Hvis dit behov kan afhjælpes ved en kunstfiberparyk/-toupé er 

dette førstevalg. 

Hår For Livet bevilges, når: 
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• Du har et væsentligt og konkret aktivitetsniveau, som i 

høj grad vanskeliggør/umuliggør brugen af almindelig 

paryk eller toupé. 

Principafgørelser C-35-03 – Bedst egnet og billigst 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/a332e0de-3d66-481d-81d6-6e0cc1c7aa6c 

Bemærkning Da toupéer kan tages i brug umiddelbart efter vask, bevilges der 

som udgangspunkt ikke toupé til skiftebrug. 

Ved lægeligt dokumenteret overfølsomhed, kan 

parykken/toupéen fores med bomuld. 

Vi gør opmærksom på, at vansirende skaldethed ikke er 

sammenligneligt med total skaldethed. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a332e0de-3d66-481d-81d6-6e0cc1c7aa6c
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a332e0de-3d66-481d-81d6-6e0cc1c7aa6c
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Tracheostomi og laryngektomi 

Hjælp til vedligeholdelse af tracheostomi og laryngektomi 

Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 112 og 113. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At sikre, at du har frie luftveje. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Stomaplaster. 

• Beskyttelseskraver for stoma. 

• Laryngofoam. 

• Brusebeskytter. 

• Tubeholder. 

• Børste/gåsefjer eller lignende til rensning af kanyle ved 

laryngektomi. 

• Larytube kassetter. 

• Trachi-wipe servietter med klæbefjerner. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Handsker, vaskeklude, affaldsposer, håndsprit. 

• Våd- og spritservietter. 

• Gaze-/hudservietter. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• At din tracheostomi er permanent  

• At din behandling på sygehuset er afsluttet.  

Principafgørelser 44-18 – plastre, cremer, engangshandsker og –vaskeklude, gaze-, 

våd- og spritservietter, håndsprit mm. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84 

Bemærkning Hvis du fortsat er tilknyttet sygehuset, er det dem, der skal 

levere produkterne til dig. 

Hvis din tracheostomi er midlertidig, skal sygehuset levere 

produkterne til dig.  

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/498fa358-86c5-4e58-85b0-8bc4a1c43a84
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Syns- og hørehjælpemidler 

Hørehjælpemidler 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at kommunikere med og orientere dig i 

din omverden trods nedsat hørelse. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Hørehjælpemidler, herunder teleslynger og 

alarmsystemer med blink og vibration. 

• Teknikerbesøg, fx til opsætning/installering. 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Udskiftning efter behov. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Telefoner. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Din hørenedsættelse påvirker din evne til at kommunikere 

med andre, fx i telefon. 

• Din hørenedsættelse påvirker din evne til at orientere dig, 

fx i forhold til at høre ringeklokken. 

• Din hørenedsættelse gør det vanskeligt for dig at høre 

fjernsynet. 

Principafgørelser C-10-03 – MicroLink anlæg er et hørehjælpemiddel. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/bdc7ec2c-bfda-4358-ac89-14a1f62b30a5 

36-22 – sædvanligt indbo, fx smartphones 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/f5b13574-1132-4bc5-a32f-d5e132fd87d2 

 

Bemærkning  

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/bdc7ec2c-bfda-4358-ac89-14a1f62b30a5
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/bdc7ec2c-bfda-4358-ac89-14a1f62b30a5
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/f5b13574-1132-4bc5-a32f-d5e132fd87d2
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/f5b13574-1132-4bc5-a32f-d5e132fd87d2
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Syns- og hørehjælpemidler 

Synshjælpemidler i form af briller og kontaktlinser samt øjenproteser 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 15 og bilag 2. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at kommunikere med og orientere dig i 

din omverden trods nedsat syn. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Briller og kontaktlinser, hvis følgerne af en medicinsk-

optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes, jævnfør 

indikationerne i Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2. 

• Øjenproteser. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, herunder 

lang- og nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk 

styrke på øjnene. 

• Briller og kontaktlinser til personer, som er opereret for 

ensidig eller dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på, om 

du har: 

• Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved 

f.eks. keratokonus, hornhindear m.v. 

• Defekter i regnbuehinden, f.eks. aniridi, kolobom, 

albinisme, samt følger efter f.eks. skader eller operation. 

• Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i 

barnealderen for grå stær (afaki). 

• Smertende øjenlidelser, f.eks. blærer på hornhinden 

(keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. 

• Stærkt skæmmende øjenlidelser. 

• Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ 

korrektion. Der skal minimum være tildelt i alt 7 prismer 

horisontalt eller 2 prismer vertikalt. Prismer kan fordeles 

på begge øjne. 

• Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i 

nethinde eller brydende medier. 
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• Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at 

etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med 

specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Den 

styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas 

eller kontaktlinser er på +/- 16 dioptrier i højst brydende 

snit eller 5 dioptrier i cylinderværdi. 

• Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy 

Centeret. 

• Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling 

fra Kennedy Centeret. 

• Myopi større end eller lig med -7 kombineret med 

kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder. 

• Hængende øjenlåg (ptose). 

• Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 

år. 

• Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af 

tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy 

Centeret. 

Principafgørelser 11-14 – Personkreds. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/43f0d5fe-e2bd-4e23-abe9-9a9a378eaacb 

Bemærkning Det fremgår af Hjælpemiddelbekendtgørelsen §15, at  

”der kan ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis følgerne af 

en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes, 

jf. indikationerne i bilag 2. 

Stk. 2. Der kan ikke ydes støtte, når behovet for briller eller 

kontaktlinser alene skyldes en optisk synsfejl”. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/43f0d5fe-e2bd-4e23-abe9-9a9a378eaacb
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/43f0d5fe-e2bd-4e23-abe9-9a9a378eaacb
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Syns- og hørehjælpemidler 

Andre synshjælpemidler 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 20, stk. 4. 

Vejledning Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder punkt 

105; Varigt synshandicap (svagsynsoptik). 

Hvad er formålet 

med 

hjælpemidlet? 

At du bliver i stand til at kommunikere med og orientere dig i din 

omverden trods nedsat syn. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Optiske synshjælpemidler, fx særlig belysning, skråplader, 

konceptholder, lupper, mobilitystokke m.m. 

• Computer med standardsoftware (dækkes med den fulde 

anskaffelsespris til det bedst egnede og billigste produkt. 

Hjælpen kan ydes som udlån). 

• Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Lupper og kikkerter, der kan købes i almindelig handel. 

• Kosmetikspejle med lys. 

• Mobil- og fastnettelefoner med store taster. 

• Almindelig vedligeholdelse. 

Hvem kan 

modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være 

opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det bedst 

egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• Du har synsstyrke på 6/18 (0,3) eller derunder. 

• Hvis forskellen (additionen) mellem din afstands- og 

læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som 

lupbrille. 

Principafgørelser 210-09 – DAISY-afspiller/Victor Reader. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/910c9b4a-0a11-4780-9871-5ff250ed44d8 

211-09 – Milestone 311 DAISY diktafon med noteapparat. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/075153e7-f6e9-48e7-9919-598f6b6f2d25 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/910c9b4a-0a11-4780-9871-5ff250ed44d8
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/910c9b4a-0a11-4780-9871-5ff250ed44d8
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/075153e7-f6e9-48e7-9919-598f6b6f2d25
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/075153e7-f6e9-48e7-9919-598f6b6f2d25
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212-09 – Transportabel DAISY-afspiller/Victor Reader. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/fcdf894b-eba0-42ae-a9cd-8d62208d0d78 

67-10 – Synshjælpemidler kan ikke høre under 

merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social Service §§ 41 (børn) 

og 100 (voksne). 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/46f01dba-3c6e-4901-8b84-46d0dc1e2a34 

120-10 – Bordlampe. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/08bad8a0-a741-4669-80c8-4bb5e182febc 

134-10 – Kuvertlampe og elektronisk lup. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/78552d6d-8792-4c14-9dd2-a973bbec1829 

36-22 – Mobiltelefoner og almindelige fastnet telefoner er 

sædvanligt indbo. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-

principafgorelse#/a/f5b13574-1132-4bc5-a32f-d5e132fd87d2 

Bemærkning For brugere af svagsynsoptik vil arbejdsafstanden ved f.eks. 

læsning og skrivning oftest være meget kort, afhængig af linsens 

brændvidde. Dette giver ved længere tids læsning en 

anstrengende arbejdsstilling. Det kan derfor være nødvendigt 

med optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. særlig 

belysning, skråplade, konceptholdere el.lign. CCTV 

(billedforstørrende videosystemer) er et elektron-optisk 

hjælpemiddel, som anvendes af borgere, der ikke på anden måde 

kan opnå et læsesyn med specialoptik. 

 

  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/fcdf894b-eba0-42ae-a9cd-8d62208d0d78
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/fcdf894b-eba0-42ae-a9cd-8d62208d0d78
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/46f01dba-3c6e-4901-8b84-46d0dc1e2a34
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/46f01dba-3c6e-4901-8b84-46d0dc1e2a34
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/08bad8a0-a741-4669-80c8-4bb5e182febc
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/08bad8a0-a741-4669-80c8-4bb5e182febc
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/78552d6d-8792-4c14-9dd2-a973bbec1829
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/78552d6d-8792-4c14-9dd2-a973bbec1829
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/f5b13574-1132-4bc5-a32f-d5e132fd87d2
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/f5b13574-1132-4bc5-a32f-d5e132fd87d2
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Syns- og hørehjælpemidler 

Førerhunde 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 112. 

Hvad er formålet 

med hjælpemidlet? 

At du i højere grad bliver i stand til at færdes uden for dit hjem 

trods nedsat syn. 

Hvad kan jeg få? 

 

• Førerhund. 

I forbindelse med bevilling af en førerhund, medfølger der 

løbende nødvendige udgifter, som kommunen afregner direkte 

med leverandøren. De løbende nødvendige udgifter er fx 

• Udstyr til førerhunden, fx snor, bøjle, vest. 

• Årligt sundhedseftersyn hos dyrlæge. 

• Andre dyrlægebesøg. 

• Receptpligtig medicin. 

• Telefonisk rådgivning og vejledning med leverandøren 

og/eller førerhundeinstruktøren. 

• Pensionsophold af førerhunden hos en 

førerhundeinstruktør, hvis du bliver syg, og hunden ikke 

har mulighed for at blive passet af familie eller venner. 

Hvad kan jeg ikke 

få hjælp til? 
• Foder. 

• Tilskudsfoder, godbidder mm. 

• Ikke-receptpligtig medicin og plejemidler, herunder 

loppemidler på recept. 

• Almindelig vedligeholdelse (fx af udstyret). 

Hvem kan modtage 

hjælpemidlet? 

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal 

være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det 

bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på: 

• At dit syn er så dårligt, at du er praktisk blind (at du ikke 

kan eller har vanskeligt ved at færdes ved hjælp af 

synet). 

• Du er i stand til at tage vare på en hund. 

• Du bliver i stand til at benytte offentlig transport. 

• Du kan ikke udføre dine aktiviteter udelukkende ved 

hjælp af almindelig mobility. 

• Du har selvstændige, formålsbestemte aktiviteter flere 

gange ugentligt, fx job, uddannelse, indkøb, 

foreningsarbejde og lignende. 
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• Hvis du ikke er færdigtrænet i forhold til mobility, eller 

det er længe siden, du har modtaget mobilitytræning, vil 

dette være førstevalg. 

Principafgørelser  

Bemærkning Ved bevilling er det en forudsætning, at du har 

deltaget/deltager i et kursus om førerhunde afholdt af Dansk 

Blindesamfund eller Brugernes Førerhundeordning. 

Den eventuelle leverandør skal vurdere og godkende forholdene 

for førerhundens plads i hjemmet. 

Ved bevilling af førerhund, foretages der som minimum 

opfølgning én gang årligt af leverandøren. Dette for at sikre, at 

førerhunden fortsat kan sine kommandoer. 

Du er forpligtet til at vedligeholde de kommandoer, som 

førerhunden har lært, både inden og efter den blev bevilget til 

dig. 

Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 6-12 måneder, 

inden det fungerer helt optimalt mellem dig og den bevilgede 

førerhund. 

Hvis du bor til leje et sted, hvor der ikke må holdes hund, skal 

du søge om dispensation herfor. Tilladelsen skal foreligge, inden 

der kan laves en bevilling på en førerhund. 

Når hunden ikke længere fungerer som førerhund for dig, kan du 

ikke længere få hjælp fra kommunen til dækning af udgifter 

forbundet med førerhunden. 

Du skal forvente, at det koster i omegnen af 500-700 kr. om 

måneden at have en førerhund. 

Du skal være opmærksom på, at det er et lovkrav at tegne en 

ansvarsforsikring på førerhunden. 

Du skal være opmærksom på, at såfremt du er bevilget andre 

støtteordninger, som fx ledsageordning, kan disse bortfalde, hvis 

du bliver bevilget en førerhund. 

 

 


