Kan du få tilskud?
Ortopædiske sko og fodindlæg
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Ved svære foddeformiteter, kan du få tilskud til ortopædiske sko og indlæg. Din læge kan henvise dig til
fysioterapi med tilskud, hvis din læge vurderer, at du vil have gavn af behandlingen.
Har du leddegigt og svære fod- og/eller håndmisdannelser, kan du få tilskud til fodterapi.
Du har mulighed for at søge om støtte til ortopædiske fodindlæg og ortopædiske sko hos
kommunen, hvis du har varige og svære fodmisdannelser, og hvis generne af fodmisdannelserne kan afhjælpes.
Man behandler ansøgninger om støtte til ortopædiske fodindlæg og ortopædiske sko i kommunernes hjælpemiddelafdeling.
INDIKATIONER FOR HJÆLP TIL ORTOPÆDISKE SKO OG FODINDLÆG
1. Leddegigt med svært forfodsfald og tåmisdannelser (indlæg eventuelt suppleret med
gængesål)
2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen
med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svære
problemer med blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
3. Svært forfodsfald samtidigt med dårligt
blodomløb, f.eks. klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger
(coalitio), svære fejlstillinger efter brud på
fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser
eller leddegigt
5. Platfod udviklet pga. alder
6. Aflastning af varigt smertende ar i fod-sålen
7. Andre fodmisdannelser af tilsvarende
sværhedsgrad efter særlig begrundelse,
f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af
ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan
altså ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn
BEVILLING
Efter ortopædiske sko er bevilget første gang,
kan der gives hjæp et til et par sko mere efter tre
måneder. Herefter kan der normalt ydes hjælp til
nye sko hver 18. måned.
Du kan få nye indlæg med 12 måneders interval.
BETALING
Du skal selv betale en andel af ortopædiske sko.
I 2015 er egenbetalingen for voksne 830,00 kr og
for børn og unge under 18 år 460,00 kr. Beløbet
udover egenbetalingen afregner ortopædskomageren direkte med kommunen.
Der er ingen egenbetaling ved ortopædiske indlæg.

LEVERING
Ortopædiske indlæg og sko er omfattet af frit
leverandørvalg. Det betyder, at du kan vælge
en anden leverandør end det firma, som kommunen har indgået en aftale med. Hvis produktet
er dyrere, hvor du vælger at købe det, i forhold til
kommunens leverandør, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale merprisen.
Har du yderligere spørgsmål eller opståen tvivl
så besøg www.Gigtforeningen.dk eller kontakt
egen kommune.

KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at
ringe til os.
Hellerup: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899
Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00
info@capio.dk
www.capio.dk
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