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For at kommunens sagsbehandlere kan henfÄre en lÅgehenvisning under det aktuelle
lovgrundlag, er det nÄdvendigt at henvisningen indeholder de begreber (indikationer),
som kommunen arbejder med, og at henvisningen udtrykkes sÇ fyldestgÄrende som
muligt.
Teksten kan bl.a. findes pÇ borger.dk under HjÅlpemidler/Tilskud til ortopÅdisk fodtÄj.

____________________________________________________________________

Lov om social service Ä 112
Kommunalbestyrelsen skal yde stÄtte til hjÅlpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, nÇr hjÅlpemidlet
1) i vÅsentlig grad kan afhjÅlpe de varige fÄlger af den nedsatte funktionsevne,
2) i vÅsentlig grad kan lette den daglige tilvÅrelse i hjemmet, eller
3) er nÄdvendigt for, at den pÇgÅldende kan udÄve et erhverv.
Ä 11. Der kan ydes stÄtte til ortopÅdisk fodtÇj til personer med varige og svÅre foddeformiteter,
jf. indikationer i Bilag 1, hvis generne af foddeformiteten kan afhjÅlpes.
É 12. Der kan ydes stÄtte til ortopÅdiske fodindlÅg eller tilretning af almindeligt fodtÄj til
personer med en foddeformitet, jf. indikationerne i Bilag 1, hvis generne af foddeformiteten kan
afhjÅlpes, og personen uden brug af indlÅg ville vÅre henvist til at benytte ortopÅdisk fodtÄj.
Bilag 1. Indikationer for hjÅlp til ortopÅdiske sko efter É 11 og ortopÅdiske fodindlÅg efter É 12
1) Leddegigt med svÅrt forfodsfald og tÇdeformiteter
2) SÇrdannelser med risiko for sÇr i fodsÇlen med fÄleforstyrrelser som fÄlge af sukkersyge,
kroniske nervelidelser eller ved svÅr kompromittering af blodomlÄbet (kredslÄbsinsufficiens).
3) SvÅrt forfodsfald ved samtidigt dÇrligt blodomlÄb, fx klostillede tÅer, hammertÅer, deforme
ledhoveder pÇ mellemfodsknoglerne.
4) Stiv fodrod - medfÄdte sammenvoksninger (coalitio), svÅre fejlstillinger efter brud pÇ
fodrodsknogler, kroniske ledbetÅndelser eller leddegigt.
5) Erhvervet platfod som fÄlge af degeneration.
6) Aflastning af varigt smertende ar i fodsÇlen.
7) Andre foddeformiteter af tilsvarende svÅrhedsgrad efter sÅrlig begrundelse, fx svÅrt
fikseret platfod, svÅr slaphed af ledbÇnd og ledkapsler ved medfÄdt knogleskÄrhed (osteogenesis
imperfecta). Der kan sÇledes ikke ydes hjÅlp til indlÅg ved almindelig platfod eller blÄd platfod
hos bÄrn.

