
 

 

Lovgrundlag for ydelse: Lov om social service § 112 og § 113, bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november, 

2017 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder: 

 

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt ned-

sat 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 nødvendige for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

 

Hvem kan få ydelsen?: Borgere med en varig nedsat fysisk funktionsevne, og der lægeligt kan dokumente-

res et varigt behov for dagligt at benytte et korset. 

 

Der skal være tale om svære varige ryglidelser:  

 Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen. 

 Degeneratio disci intervertebralis. Degeneration af båndskive (discus) i 
rygsøjlens lændedel. Lidelsen medfører risiko for tryk på nerverødder og 
udvikling af slidgigt. Lidelsen er normalt ikke tilgængelig for operativ be-
handling. 

 Scoliosis. Skævhed af rygsøjle med rotation og krumning til siden. 

 Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom). Udtalt kronisk betændel-
se i leddene mellem korsben og hofteben eventuelt med forkalkninger og 
forsnævringer af båndskiver og ledbånd i rygsøjlen. 

 Spondylolisthesis. Fremadglidning af ryghvirvel i forhold til hvirvlen neden-
for, hvor kirurgisk behandling ikke har givet tilfredsstillende resultat eller 
ikke kan gennemføres. 

 Osteoporose. Knogleskørhed. 

 Muskeldystrofi. Svind af rygmuskulatur. 

 

Hvad indeholder ydelsen?: 

 

 

 

 

 Støttekorset 

 Reparation/udskiftning 

Egedal kommune yder hjælp til anskaffelse af det bedst, billigst egnet hjælpemid-

del.  

 

Der bevilges som udgangspunkt ét stofstøttekorset om året + ét til skiftebrug om 

året eller ét formstøbt korset. Er der behov for udskiftning eller reparation af form-

støbt korset, skal du ansøge kommunen igen. 
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Levering og returnering: 

Hjælpemidlet udleveres af leverandøren. 

 

Drift, vedligehold og reparation: 

Der ydes reparationer af enkelte hjælpemidler, når reparationen er nødvendig, og 

bevilling er givet inden reparationen udføres.  

Borger er selv forpligtet til og ansvarlig for vedligeholdelse af det bevilgede hjæl-

pemiddel. 

 

Råd og vejledning: 

Trænings- og hjælpemiddelvisitationen yder råd og vejledning om kriterierne og 

mulighederne for bevilling af hjælpemidler. 

 

Afgrænsning: 

 

 

 

 

Ydelser efter § 112 og § 113 må ikke kunne ydes efter anden lovgivning.  

 

Borger skal selv henvende sig til Trænings- og hjælpemiddelvisitationen for bevilling 

af reparationer. 

 

Hjælpemidler anskaffet før der er givet bevilling: 

Der kan som hovedregel ikke bevilliges hjælp til hjælpemidler, som er anskaffet 

førend, der er givet en bevilling. 

 

Hjælpemidler til træning eller i forbindelse med behandling: 

Der bevilliges ikke hjælpemidler som skal understøtte træning eller behandling, 

men dette skal ansøges ved træning eller behandlingssted.     

 

Egenbetaling: 

 

 

 

 

Hjælpemidlet er som udgangspunkt gratis for borger. 

 

Ved benyttelse af mulighederne i Frit-valgs reglerne kan der dog blive tale om en 

egenbetaling, såfremt borger vælger et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen 

peger på. 

 

Udgifterne til almindelig vedligeholdelse afholdes af borger selv. 

 

Leverandør af ydelsen: 

 

Der indhentes to tilbud. Der gives bevilling til bedst egnet billigste produkt. 

 

Opfølgning:  

Visitations- og bevillingskompe-

tence: 

 

Center for Myndighed og Social service, Trænings- og Hjælpemiddelvisitationen  

 

Sagsbehandlingsfrister: 

 

Der henvises til sagsbehandlingsfrister på www.egekom.dk 

 

http://www.egekom.dk/

