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Lovgrundlag: 

Ortopædiske fodindlæg bevilges efter Lov om Social 

Service § 112. 

Bevillingsgrundlag: 

Der kræves lægelig dokumentation fra speciallæge 

inden for ortopædisk kirurgi. 

Fodindlæg kan bevilges ved en af følgende varige 

lidelser/foddeformiteter og uden brug af fodindlæg 

ville skulle bruge ortopædisk fodtøj: 

1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådefor-

miteter (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 skal være permanent/helårlig brug af fodindlæg. 
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Der kan ikke ydes hjælp til fodindlæg, som du selv har 

anskaffet, inden bevilling er givet. 

Hvad kan bevilges: 

 1 stk. aftageligt fodindlæg efter aftryk pr. fod 

årligt (korrigerende og aflastende) Pris kr. 

464,38 incl. moms pr. stk. (år 2011 priser) 

 1 stk. aftageligt fodindlæg efter afstøbning pr. 

fod årligt (ved svære foddeformiteter). 

Bevilges kun efter individuel konkret vurdering 

ud fra oplysninger fra speciallæge i ortopædisk 

kirurgi. Pris kr. 835,63 incl. moms pr. stk. (år 

2011 priser). 

Hvad kan ikke bevilges: 

Der kan ikke bevilges fodindlæg til den fod, hvor der 

ikke er lægelig dokumenteret varig 

lidelse/foddeformitet. 

Genbevilling: 

Der skal søges hver gang. 

Der kan tidligst søges om nyt fodindlæg efter 1 år. Der 

vil ske individuel vurdering. 

Der skal være permanent / helårligt brug af fodindlæg. 

Ved genansøgning vil der ske revurdering, hvilket 

eventuelt indebærer fornyet lægelig dokumentation. 

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

anskaffet, inden bevilling er givet. 

Leverandøraftale: 

Ikast-Brande kommune har indgået leverandøraftale. 

Ved valg af andre leverandører kan der være en 

egenbetaling. 
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