Kvalitetsstandard for særligt personlige hjælpemidler

Ortopædisk fodtøj

Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

Lov om social service § 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til
hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte
funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Bekendtgørelse 1674 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og
forbrugsgoder efter serviceloven, bilag 1, § 11.

Hvilket behov dækker
ydelsen ?

At kompensere for invaliderende funktionsnedsættelse i fod / fødder, hvis
følgerne af funktionsnedsættelsen kan afhjælpes.

Hvad er formålet med
ydelsen?

At borgeren bevarer en aktiv og selvstændig hverdag
At kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til at
borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i
videst muligt omfang kan varetage sine dagligdags funktioner.

Hvad indgår i ydelsen?







Individuelt fremstillet fodtøj
Semiortopædisk fodtøj
Fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj
Ortose fodtøj
Reparation af tidligere bevilget fodtøj

Ved førstegangsbevillinger kan reservefodtøj først bevilges og anskaffes efter
3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer.
Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 18.
måned efter individuel konkret vurdering.
Udskiftningsintervallet er vejledende og er betinget af, at det fodtøj, der ønskes
udskiftet, ikke er funktionelt.
Det fodtøj, der er bevilget udskiftning af, betragtes som kasseret og kan ikke
efterfølgende repareres med tilskud fra Odder kommune.
Borgeren anbefales i sit valg af fodtøj at tage højde for at kunne dække flere
formål og årstider med samme fodtøj.
Fodtøj til børn udskiftes efter behov og årstid.

Hvad indgår ikke i
ydelsen?
/afgrænsning
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MBT fodtøj
Jf. bekendtgørelsens § 2 ydes normalt ikke støtte til hjælpemidler, som
ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.
Fodtøj til børn med bløde platfødder (fri drejebevægelighed)
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Hvem kan modtage
ydelsen?

Fodtøj, der udelukkende benyttes til fritid, f.eks. løbesko.

Borgere med varige og svære foddeformiteter, jf. indikationer i bilag 1, hvis
generne af foddeformiteten kan afhælpes, og funktionsnedsættelsen ikke kan
kompenseres med indlæg og/eller tilretning af eget fodtøj.
Der vil kunne ydes hjælp til personer, der er overfølsomme over for f.eks.
limstoffer og stoffer i forbindelse med garvningsprocesser i almindeligt fodtøj

Hvilke kriterier indgår for
tildeling af ydelsen?

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet.
Der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
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.
Bilag 1 til bekendtgørelse 1674:
1) Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter.
2) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som
følge af sukkersyge, kroniske 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 (coalito), 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 sværhedsgrad efter særlig
begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og
ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta)

Er der valgmulighed
mht. leverandør?

Der er mulighed for frit leverandørvalg efter Servicelovens §112 stk. 3 og 4.

Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj afholder
ansøgeren selv et beløb, der udgør kr. 780,- (priser i 2011) pr. par for personer
over 18 år og kr. 410,- (priser i 2011) pr. par for børn og unge under 18 år.
Ved valg af anden leverandør end den kommunen har leverandøraftale med,
kan der være en egenbetaling, såfremt hjælpemidlet er dyrere hos anden
leverandør.

Hvad er kommunens
kvalitetsmål?

Sagen påbegyndes indenfor 3 uger. Sagsbehandlingstiden er afhængig af tid
til indhentelse af nødvendig dokumentation. Der tilstræbes en samlet
sagsbehandlingstid på 6 uger.

Hvordan følges op på

Ved hver ny ansøgning eller hvis der fremkommer nye oplysninger.
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ydelsen?

Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for
bevillingen.

Klagemulighed

Der er mulighed for at klage over afgørelsen.
Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til
Visitationsteamet. Kommunen skal herefter revurdere sagen. Hvis afslaget
fastholdes, sendes klagen til Det Sociale Nævn.

Afgrænsning til anden
lovgivning

I henhold til § 113 stk.1, i Lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde
hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk.1 er opfyldt.
Hjælp til anskaffelse af almindeligt fodtøj ydes til personer, som på grund af en
størrelsesforskel på fødderne på mindst 2 hele skonumre er nødt til at anskaffe
2 par sko. Hjælpen ydes med halvdelen af den samlede udgift, dog højst med
et beløb på kr. 1270,- (priser i 2011).
Der ydes ikke hjælp til reparation af almindeligt fodtøj efter denne
bestemmelse, medmindre der er tale om nødvendig tilretning på grund af en
deformitet, jf. § 12.
Ortopædisk værnefodtøj hvor der søges til en konkret arbejdsplads til en
konkret arbejdsopgave, skal der ansøges via Jobcentret vedr. Lov om aktiv
beskæftigelse.
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