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Lovgrundlag: 

Ortopædisk fodtøj bevilges efter Lov om Social Service 

§ 112. 

Bevillingsgrundlag: 

Der kræves lægelig dokumentation fra speciallæge 

inden for ortopædisk kirurgi. 

Ortopædisk fodtøj kan bevilges ved en af følgende 

varige lidelser/foddeformiteter: 

1. Leddegigt med svært forfodsfald og 

tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med 

gængesål) 

2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kronisk 

nervelidelser eller ved svær kompromittering af 

blodomløbet (kredsløbsinsufficiens). 

3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, 

fx. klostillede tæer, hammertæer, deforme 

ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger 

(coalitio), svære fejlstillinger efter brud på 

fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller 

leddegigt. 

5. Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 

7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværheds-

grad efter særlig begrundelse, f.eks. svært 

fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og 

ledkapsler ved medfødt knogleskørhed 

(osteogenesis inperfecta). Der kan således ikke 

ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller 

blød platfod hos børn. 

Der kan ikke ydes hjælp til ortopædisk fodtøj, som du 

selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 
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Hvad kan bevilges: 

Første gangs bevilling ortopædisk fodtøj: 

 1 par fodtøj samt 1 par reservefodtøj efter 3 

måneder. Grundpris for et par ortopædiske sko 

- Pris kr. 8.300,00 incl. moms (år 2010 priser) 

 Diverse tilretninger i henhold vedlagte liste, 

hvor priserne er eksklusive moms. 

Første gangs bevilling fabriksfremstillet fodtøj: 

 1 par fodtøj samt 1 par reservefodtøj efter 3 

måneder.  

o Grundpris for et par fabriksfremstillet 

fodtøj - Sko - Pris kr. 1.293,75 incl. 

moms (år 2010 priser) 

o Grundpris for et par fabriksfremstillet 

fodtøj - Sandaler - Pris kr. 990,00 incl. 

moms (år 2010 priser) 

o Grundpris for et par fabriksfremstillet 

fodtøj - Støvler - Pris kr. 1.495,00 incl. 

moms (år 2010 priser) 

 Diverse tilretninger i henhold til vedlagte liste, 

hvor priserne er eksklusive moms. 

Første gangs bevilling semiortopædisk fodtøj: 

 1 par fodtøj samt 1 par reservefodtøj efter 3 

måneder. 

o Grundpris for et par semiortopædisk 

fodtøj - Sko - Pris kr. 5.436,25 incl. 

moms (år 2010 priser) 

o Grundpris for et par semiortopædisk 

fodtøj - Sandaler - Pris kr. 5.203,75 

incl. moms (år 2010 priser) 

o Grundpris for et par semiortopædisk 

fodtøj - Støvler - Pris kr. 5.518,75 incl. 

moms (år 2010 priser) 
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 Diverse tilretninger i henhold til vedlagte liste, 

hvor priserne er eksklusive moms. 

Generelt: 

Du skal ved valg af skotype være opmærksom på at 

vælge et par "allround" fodtøj, der kan anvendes hele 

året/på alle årstider. Når det første par er afprøvet og 

det er vurderet at de passer, kan der søges om 1 par 

til skiftebrug efter ca. 3 måneder.  

Det anbefales, at man skal være opmærksom på, 

hvilken årstid man ønsker dækket med hensyn til type 

af fodtøj, af hensyn til udskiftningsintervallet. 

Der kan kun ydes hjælp til anskaffelse af det bedst 

egnede og billigste fodtøj. 

Der kan ikke ydes hjælp til fodtøj, som du selv har 

anskaffet, inden bevilling er givet. 

Egenbetaling: 

Du skal selv betale kr. 420,00 pr. par. (Beløbet 

reguleres en gang årligt) 

Ved valg af anden leverandør end kommunens, kan 

der være yderligere egenbetaling. 

Udskiftning/genansøgning: 

Der skal søges hver gang. 

Ved genansøgning vil der ske revurdering, hvilket 

eventuelt indebærer fornyet lægelig dokumentation. 

Der kan efter individuel konkret vurdering ydes hjælp 

til udskiftning ved ændring i størrelsen af fodtøjet. 

Særlige forhold (for eksempel særlige lidelser) kan 

bevirke større eller særlig slidtage, der gør hyppigere 
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udskiftninger nødvendige - efter individuel konkret 

vurdering. 

Hvis der er behov for ortopædisk fodtøj til forskellige 

årstider og formål, skal det kunne dokumenteres, at 

personen har et behov herfor, og at brugen ikke er 

meget begrænset. 

Der kan, hvis der efter individuel konkret vurdering, 

ydes hjælp til max 3 par fodtøj årligt. Det kan typisk 

være 1 par all-round fodtøj, 1 par sandaler, 1 par 

støvler, hvis der skønnes at være et behov for disse 

typer fodtøj. Fodtøj til indendørs brug skal dækkes 

inden for de 3 par. 

Der kan ikke ydes hjælp til ydelser, som du selv har 

anskaffet, inden bevilling er givet. 

Reparation: 

Der kan ydes støtte til forsåling og udbedring af 

fodtøjet. 

Hvad kan ikke bevilges: 

Der kan ikke bevilges mere end 3 par årligt - fodtøj til 

indendørs brug er inkluderet i de 3 par årligt. 

Leverandøraftale: 

Ikast-Brande Kommune har indgået leverandøraftale. 
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