Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 4646 4646

Mandag og tirsdag: 10 - 13
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10 - 18
Fredag: 10 - 12

Sendes til kommunen

Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 4646 4646

Sagsidentifikation

Ansøgning om udvidet
helbredstillæg til fodbehandling
Lov om social pension, § 14a, stk. 4
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension mv., § 18, stk. 4

Ansøger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnumer

Samlivsforhold

Enlig

Samlevende med
ægtefælle

Samlevende med
en anden person

Samboende med slægtning, som
jeg ikke kan indgå ægteskab med

Ægtefælle/Samlevers navn

Personnummer

Gruppe

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”
Modtager du helbredstillæg
Lider du af diabetes

Nej
Nej

Nej

Ja

Ja

Modtager du personlig pleje
fra hjemmeplejen

Nej

Ja

Ja

Er der behov for
hjemmebehandling

Nej

Ja

Årsag til behov for fodbehandling

Jeg ønsker fodbehandlingen foretaget af
Fodplejers/fodterapeuts navn

Fodplejers/fodterapeuts adresse

Formue mv. (Her opgøres den aktuelle formue på ansøgningstidspunktet)
Oversigt(er) fra pengeinstitut er vedlagt

Ansøger

Ægtefælle/samlever

Kr.

Kr.

Indestående i pengeinstitutter mv.
Obligationer (angiv kursværdi)
Pantebreve i depot (angiv kursværdi)
Aktier (deponerede og børsnoterede)
og investeringsbeviser (angiv kursværdi)
Nedsparingslån/-kredit
Kontantbeholdning inkl. bankboks
Andre værdipapirer – angiv art
fx værdipapirer i udlandet (angiv kursværdi)
Art

Fradrag i formuen – anfør lov
fx for visse erstatninger og godtgørelser
Lov

Aktuel likvid formue i alt
Husk underskrift på side 2
NetBlanket Serviceblanket

÷

÷

Kr.

Kr.

0,00

0,00
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Erklæring og underskrift
Efter retssikkerhedslovens § 11 har du pligt til at medvirke ved sagens
oplysning. Du har også pligt til straks at give pensionskontoret underretning
om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold, som kan
medføre ændring af tillægget, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 2.
Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling,
jf. pensionslovens § 42 eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension mv., § 42.

Kommunen kan til sagsbehandling og kontrolformål via edb indhente
oplysninger om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder
samt fra arbejdsløshedskasser. Herved får kommunen oplysninger fra
skattemyndigheder og fra arbejdsgivere, jf. retssikkerhedslovens § 11a,
stk. 2. Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver
oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der
har lovmæssigt krav på oplysningerne.
Du har efter persondataloven ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig,
som kommunen behandler. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
Dato og underskrift - Ægtefælle/samlever

Dato og underskrift - ansøger

Ansøgningen sendes til kommunen sammen med erklæring og overslag fra fodplejer/fodterapeut.
Der skal ansøges, inden behandlingen påbegyndes!

Lov om social pension, § 14a, samt
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., § 18.
Stk. 1-3. (Udeladt).
Stk 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens
egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til
85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå
prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling,

og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den
eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold
til den faktiske pris på den nødvendige udgift.
Stk. 5-6. (Udeladt).

Uddrag af bek. 1043 af 30. juni 2016 om social pension (førtidspension og folkepension)
(for førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne før 2003 henvises tilreglerne i
bekendtgørelse nr. 1199 af 12. november 2014, §§ 30 og 31)
§ 28. Kommunen yder helbredstillæg efter lovens § 14a, stk. 4, til
dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling. Tilskuddet ydes til behandling i form af almindelig fodpleje og egentlig
fodbehandling, som pensionisten ikke selv kan varetage, og som ikke
er omfattet af sundhedsloven eller anden lovgivning.
§ 29. Ved ansøgning om helbredstillæg efter lovens § 14a, stk. 4, til
dækning af udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, skal kommunen foretage en vurdering af, om udgiften er nødvendig. Afgørelsen
skal træffes på et fagligt grundlag, hvor der er dokumentation for, at
udgiften er nødvendig.
§ 30. Ved indgåelsen af de prisaftaler, der kan lægges til grund for
beregning af helbredstillæg, bør kommunen sikre sig, at aftalen indeholder den nødvendige kapacitet og geografiske nærhed og de nødvendige valgmuligheder.

Formuegrænse
Helbredstillægget kan ikke udbetales, hvis din og en eventuel ægtefælle/samlevers likvide formue er større end kr. 84.300 (år 2017). Det
er den aktuelle formue på ansøgningstidspunktet, der anvendes som
vurderingsgrundlag
Fradrag i formuen
Ved opgørelsen af formuen ses bort fra:
• visse erstatninger for tab af erhvervsevne som følge af personskade
• godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade
• godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt skadede med Isd-behandling.

Oplysningspligt mv. - uddrag af retssikkerhedsloven
§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får
hjælp, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at
afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og
2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation
og behandling som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer,
der kan have betydning for hjælpen.
§ 11a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der
søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder,
uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede
sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar,
arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der
udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også
oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018,
hvis oplysningerne ikke videregives.
Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen
af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger
om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige
myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan
samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre
myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt,
herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl
eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne kan
indhentes,selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i
den kommune, som indhenter oplysningerne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov
om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles
med øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som kommunen er
i besiddelse af med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i
forbindelse med udbetaling af social pension.
Stk. 4. Adgang til oplysninger efter stk. 2, som vedrører optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og
udbetalinger af feriepenge, og som er registreret i Feriekonto, skal ske
via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.
Stk. 5. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et
indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2
findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne
herfra, jf. dog stk. 4.
Stk. 6. Ved klage til Ankestyrelsen kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 11a, stk. 1, indhentes ved, at borgeren i den skriftlige
bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på,
hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får
en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette. Tilsvarende gælder
ved Udbetaling Danmarks behandling af sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension m.v. for personer med bopæl i udlandet.
§ 11b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger,
jf. § 11a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det
foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden
samtykke, jf. § 11a, stk. 2, og § 11c.
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Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 4646 4646
Sendes til kommunen

Mandag og tirsdag: 10 - 13
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10 - 18
Fredag: 10 - 12
Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 4646 4646

Sagsidentifikation

Erklæring fra fodplejer/fodterapeut
Bilag til ansøgning om udvidet helbredstillæg
til fodbehandling

Ansøger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Har ansøger behov for vedvarende fodbehandling

Nej

Ja

Nej

Ja

Hvis ja, angiv begrundelse

Kan behandlingen varetages af pensionisten selv
Hvis nej, angiv begrundelse

Er behandlingen omfattet af sundhedsloven

Nej

Ja
Kr.

Evt. pris for behandlingen

Er hjemmebehandling nødvendig

Nej

Ja

Hvis ja, angiv årsag

Behandlende fodplejers/fodterapeuts navn og underskrift
Navn og adresse

Dato og underskrift
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