Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)
1 - Relevans - Afklarende spørgsmål

1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål.
2. Du skal kunne svare 'Ja' til, at et hjælpemiddel vil kunne hjælpe ansøgeren i en række beskrevne
situationer. Svarer du 'Nej' folder en rød tekst med yderligere information ud.

3. Hvis du svarer 'Ja', får du beskeden 'Dette selvbetjeningsforløb er relevant for dig'.
4. Her finder du et link til lovgivningen på området.
5. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'. Knappen er kun mulig at klikke på, hvis du har svaret 'Ja'
til det afklarende spørgsmål.

2 - Vælg log på med NemID

1. Her skal du vælge, at du vil logge på med NemID. BEMÆRK er du kommet til løsningen fra borger.dk,
og var du her i forvejen logget på med NemID, vil denne mulighed ikke blive vist.
2. Du skal acceptere vilkår, ved at sætte flueben i den lille boks. (Vilkårene kan åbnes og læses ved klik
på 'vilkår')
3. Du starter Log ind med NemID ved at klikke på 'Fortsæt'.

3 - Vælg virksomhed

1.Her skal du vælge virksomhed.

4 - E-mail-adresse

1. Her skal du oplyse den e-mail-adresse, som du ønsker at få sendt en kvittering til.
2. Du kommer videre ved at klikke på 'Forsæt'.

5 - Du er logget på som

1. Her skal du afgive dine personlige oplysninger. Da du er logget ind med NemID, vil de fleste af dem,
automatisk være udfyldt.
2. Er du logget på som virksomhed med NemID medarbejdersignatur, vil virksomhedsnavn og CVRnummer automatisk være udfyldt.
3. Er du logget på som virksomhed, skal du desuden skrive dit navn
4. Telefonnummer og E-mail-adresse vil i de fleste tilfælde automatisk være udfyldt.
5. I højre side kan du få et overblik over din ansøgning og se, hvor meget du har udfyldt.
6. Du kan til hver en tid klikke på de forskellige links under 'Vejledning og Lovstof' og få mere
information.
7. Her ser du dine egne brugeroplysninger. På tredie linje under 'Bruger', kan du klikke på 'Gem til
genoptagelse', hvis du mangler en oplysning eller bare ønsker at færdiggøre udfyldelsen af
ansøgningen på et senere tidspunkt.

6 - Tilknytning

1. Her oplyser du, hvordan du er tilknyttet den person, du søger for.
2. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'

7 - Person, som du søger for

1. Her skriver du ansøgerens navn og CPR-nummer.
2. Her skriver du ansøgerens adresse. Kender du ikke den præcise adresse, kan du også fremsøge
adressen ved hjælp af knappen 'Find adresse'.
3. Her skal du svare på, om ansøgeren tidligere har fået bevilget samme hjælpemiddel. BEMÆRK. Svarer
du 'Ja', bliver der placeret et ekstra trin i løsningen (se 7.1), hvor du skal afgive yderligere oplysninger.
Hvis du svarer 'Ja' og på den næste side oplyser, at der ikke er sket ændringer i dit funktionsniveau, vil du
ikke igen skulle afgive oplysninger om dit helbredsforhold og evt. undersøgelser.

4. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'.

7.1 - Evt. tidligere bevilling

BEMÆRK dette trin i løsningen, bliver kun vist, hvis du på foregående side (se trin 7), har svaret 'Ja' til,
at ansøgeren tidligere har fået bevilget et hjælpemiddel.
1. Her oplyser du datoen for den tidligere bevilling, såfremt du kender den.
Du kan evt. klikke på kalenderikonet til højre for feltet og herfra vælge en dato. Du kan også skrive
datoen i formatet dd.mm.åååå. Dvs d. 14 februar 2013, skal skirves 14.02.2013

2. Her kan du evt. vedhæfte kopi af tidligere bevilling.
3. Her skriver du, hvorfor der ansøges igen.
4. Her oplyser du, om der er sket ændringer i dit funktionsniveau.
Hvis du svarer 'Nej', vil du automatisk blive ledt forbi de trin i løsningen, hvor du normalt vil skulle afgive
oplysninger om ansøgerens helbred og evt. undersøgelser/behandlinger

5. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'

8 - Helbredsforhold

1. Her beskriver du den funktionnedsættelse, der er årsag til ansøgerens behov for et hjælpemiddel.
2. Her vedhæfter du evt. dokumentation for ansøgerens funktionsnedsættelse
3. Her skal du svare på, om ansøgeren er blevet undersøgt eller behandlet for funktionsnedsættelsen.
BEMÆRK. Svarer du 'Ja', bliver der placeret et ekstra trin i løsningen (se 8.1), hvor du skal afgive
yderligere oplysninger.
4. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'.

8.1 Undersøgelser og behandlinger

BEMÆRK dette trin i løsningen, bliver kun vist, hvis du på siden 'Helbredsforhold' (se trin 8), har svaret
'Ja' til, at ansøgeren er blevet undersøgt/behandlet for den funktionsnedsættelse, der er årsag til
behovet for et hjælpemiddel.
1. Her oplyser du, hvor ansøgeren er blevet behandlet.
2. Her skriver du navn og adresse på det behandlingssted, hvor ansøgeren er blevet
undersøgt/behandlet.
Du kan også vælge at fremsøge behandlingsstedet ved at klikke på 'FInd behandlingssted'

3. Her skal du oplyse, hvornår ansøgeren blev undersøgt/behandlet.
Kender du det præcise tidspunkt for undersøgelsen/behandlingen, klikker du i den øverste cirkel, hvorefter
det bliver muligt at skrive i felterne 'Fra dato' og 'Til dato'.
Kender du ikke det præcise tidsrum klikker du i den nederste cirkel, hvorefter du i det nederste felt kan
beskrive tidspunktet så præcist som muligt.

4. Er ansøgeren blevet behandlet flere steder, kan du klikke på 'Tilføj' og afgive de samme oplysninger
for et andet behandlingssted.
5. Her vedhæfter du evt. dokumentation for undersøgelser/behandlinger.
6. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'.

9 - Hvad søges der om

1. Ved klik på 'Vælg hjælpemiddel' åbner mulighed for at vælge hjælpemiddel vha. tre rullelister. Fold ud
for at læse mere.

A. Ved klik på den øverste pil åbner en liste, hvor du skal vælge hvilken kategori af hjælpemiddel, der
søges om.

B. Når du har valgt kategori (i eksemplet 'Kompressionsbeklædning') åbner du ved klik på den midterste
pil, en liste med underkategorier til den valgte kategori.

C. Når du har valgt underkategori (i eksemplet 'Strømper') åbner du ved klik på den nederste pil en liste,
hvorfra du skal vælge det hjælpemiddel, der søges om.

D. Når du har valgt hjælpemiddel fra listen og herefter klikker på 'Vælg hjælpemiddel' lukker boksen, og dit
valg overføres til den underliggende side.

2. Du kan også skrive hvilket hjælpemiddel, der ansøges om her.
3. Hvis du vil ansøge om flere hjælpemidler samtidig, skal du klikke på 'Tilføj', hvorefter flere felter bliver
synlige.
4. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'.

10 - Tilbud

1.Vedhæft fil med tilbud som der søges om
2.Du kommer videre ved at klikke næste

11 - Fuldmagt

1.Fuldmagt behøver ikke at blive vedhæftet, skal dog påvises ved forlangende
2. Du kommer videre ved at klikke næste

12 - Samtykkeerklæring

1. Ved at klikke og sætte prik i det øverste runde felt, giver ansøgeren med sin underskrift samtykke til,
at kommunen må gå ud og indhente oplysninger om hans/hendes helbred og økonomi, hvis det er
nødvendigt for behandlingen af ansøgningen. Du skal klikke og sætte prik i det nederste felt, hvis
ansøgeren ikke vil give kommunen samtykke til at indhente yderligere oplysninger.
2. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'

13 - Sammendrag

1. På denne side får du et sammendrag af de oplysninger, du har afgivet.
Vil du rette noget, eller er der et rødt kryds ud for et indtastningsfelt, kan du gå tilbage og rette ved at
klikke på den understregede overskrift, som feltet findes under.

2. Du kommer videre ved at klikke på 'Næste'.

14 - Erklæring - Trediepart

1. Her skal du rent juridisk binde dig til de oplysninger, du har afgivet.
Så snart du sætter flueben i det lille felt ved at klikke på det, får du mulighed for at vælge, hvordan du vil
signere erklæringen (Se næste side).

15 - Vælg signeringsmetode

Så snart du afgiver erklæring ved at sætte flueben i det lille firkantede felt, åbner en ny sektion på siden,
hvor du skal vælge, hvordan du vil signere ansøgningen.
1. Som virksomhed skal du vælge Digital Signatur.

16 - NemID signering - Bruger-id og adgangskode

Så snart du vælger NemID signering med nøglekort åbner yderligere en sektion på siden.
1. Øverst ser du en opsummering af de oplysninger, du har afgivet og nu er ved at underskrive.
2. Her skriver du dit bruger-id
Dit brugernavn er enten det brugernavn du selv valgte, da du aktiverede din NemID. Du kan også altid skrive dit
CPR-nummer
3. Her skriver du din adgangskode
Adgangskoden valgte du, da du aktiverede din NemID. Det er den samme adgangskode, som du evt. bruger til
netbank, og det er den samme, der skal bruges hver gang.

4. For at komme videre skal du klikke på 'Næste'

17 - NemID signering - Nummer fra nøglekort

1. Her skriver du det seks-cifrede nummer, som du finder på dit nøglekort ud for de fire cifre, som bliver
vist på skærmen.
2. Du kommer videre ved at klikke på 'Godkend'

18 - Kvittering - slut på tredieparts udfyldning

1.Ved at klikke på 'Vis kvittering' åbner en kvittering i PDF format. Fold ud for at se eksempel
A. Øverst under stregkoden står et referencenummer, som kan oplyses ved evt. fremtidig henvendelse
B. Her står kontaktoplysninger på kommunen

På side 2 i kvitteringen ser du den udfyldte Pdf. Se nedenfor.

BEMÆRK. Du modtager også en e-mail på den mailadresse du oplyste i starten. I mailen er der et link til
kvitteringen. fold ud for at se eksempel

.

