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Ansøgning om hjælpemiddel/
forbrugsgode/boligindretning
efter lov om social service §§ 112/113/116

1. Ansøger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

2. Hjælpemidler
Hvilket hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning ansøges der om

100% tilskud til penne og kanyler
100% tilskud til testmaterialer, herunder blod-ketonstrimler
50% tilskud til blodsukker-apperat
50% tilskud til keton-apperat (Freestyle Precision fra Abbott)
I-port
Har De tidligere fået bevilget samme
hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Hvis ja, dato

✔

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfor søges hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning igen

3. Helbredsforhold
Hvilken funktionsnedsættelse er årsag til ansøgningen

Nyopdaget Diabetes type 1 (insulin-krævende) Debut januar 2014

Hvor og hvornår er De undersøgt/behandlet herfor (anfør sygehus/speciallæge, læge)

Børn- og Unge afsnittet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

4. Samtykkeerklæring og underskrift
✔ Jeg giver hermed mit samtykke til, at kommunen kan indhente yderligere oplysninger om mine helbredsforhold og

økonomiske forhold, når dette har betydning for kommunens behandling af min ansøgning. Oplysningerne kan indhentes hos de myndigheder/sygehuse/læger, der er anført ovenfor under punkt 3 samt hos egen praktiserende
læge.
Jeg ønsker ikke at give kommunen mit samtykke til at indhente yderligere oplysninger. Jeg er indforstået med, at min
ansøgning dermed behandles på basis af de her foreliggende oplysninger.
Jeg er vidende om mine pligter og rettigheder med hensyn til oplysningspligt mv., som angivet i afsnittet om persondataloven på side 2.
Dato og underskrift
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Ifølge persondataloven har kommunen pligt til
at oplyse om følgende
De bedes besvare spørgsmålene på blanketten for
at lette kommunens arbejde, jf. retssikkerhedslovens
§ 11, stk. 1. Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2,
har De pligt til straks at underrette kommunen om
ændringer i de oplyste forhold. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at der rejses krav om
tilbagelevering/tilbagebetaling, jf. servicelovens § 164.
Endvidere kan De - hvis De ved grov uagtsomhed
eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger - idømmes bøde efter retssikkerhedslovens
§ 12b eller tiltales efter straffelovens § 289a.
Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger - bl.a. ved edb-samkøring - om økonomiske for-

hold mv. fra fx arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser
og andre myndigheder, herunder kommuner, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og
videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med
kommunen.
De har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen
har om Dem. De kan kræve forkerte oplysninger
rettet.

Samtykke
Reglerne om samtykke fremgår af persondataloven.
Af persondataloven § 3, nr. 8, fremgår det, at der ved
samtykke forstås enhver frivillig, specifik og informeret
viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende
selv, gøres til genstand for behandling.
De kan tilbagekalde et samtykke til indhentning af
oplysninger, jf. persondatalovens § 38.

Hvis De ikke ønsker at give samtykke til kommunen,
behandler kommunen Deres sag på det foreliggende
grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden
samtykke, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2 og
§ 11b, eller kommunen behandler sagen efter reglerne
i retssikkerhedslovens § 11c. Dette kan have betydning for Deres ret til ydelsen. Det samme gælder, hvis
De tilbagekalder et samtykke.
Et samtykke bortfalder, når sagen er færdigbehandlet.

Uddrag af lov om social service (serviceloven)
Hjælpemidler
§ 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.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et
hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I
forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af
leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.
Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte
en anden leverandør end den, som kommunalbesty-

relsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet
og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et
beløb svarende til den pris, kommunen kunne have
erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har
kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale,
kan ansøgeren vælge leverandør. Ved særligt personlige hjælpemidler forstås kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må
benyttes i hovedparten af dagens timer, ortopædisk
fodtøj, arm- og benproteser, støttekorsetter og bandager m.v., parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og kropsbårne synshjælpemidler til personer med
en varigt nedsat synsfunktion eller medicinskoptisk
definerede, varige øjenlidelser. Kørestole, hvortil der
er ydet støtte efter denne lov, betragtes som udlån og
skal tilbageleveres til kommunen, når brugerne ikke
har brug for dem mere.
Stk. 4. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger
HM 001 (02/2007)

Udarbejdet af KL

Kommuneinformation
Side 2 af 3

Uddrag af lov om social service (serviceloven) (fortsat)
en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen anviser, ydes et tilskud på indtil kr. 5.420
pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næseog halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve,
høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl.
moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der
udleveres fra en godkendt leverandør.
Stk. 5. Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af kvaliteten
af ydelserne hos private høreapparatleverandører,
herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger
ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse.
Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse
fastsætte regler om
1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan
ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del
af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et
hjælpemiddel,
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som
udlån eller udleveres som naturalydelse,
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for
støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden
for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed
som led i et botilbud.
Forbrugsgoder
§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb
af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er
opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over
500 kr.
Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er
dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis
den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1,
de nødvendige merudgifter.
Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer
som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde
anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.
Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse
fastsætte nærmere regler om
1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes
hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og
2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en
del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.
Boligindretning
§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted
for den pågældende.
Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter
stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som
opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp
til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig
til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at
der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den
pågældendes behov.
Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan
ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig
om personer, der har en hjælperordning efter § 96.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp
efter stk. 1 og 2 skal tilbagebetales, herunder i hvilket
omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres
ved pant i ejendommen.

Hjælpemidler, § 112, stk. 4:
Satser i § 112, stk. 4 reguleres årligt ved udsendelse af satscirkulære fra Socialministeriet. De kan få oplyst
aktuelle satser i Deres kommune. Se i øvrigt www.socialministeriet.dk.
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