Kan ortopædisk fodtøj være smart og farverigt?
Kan jeg selv bestemme hvor jeg får lavet mit
fodtøj, og hvordan det skal se ud?

JA!

Få styr på tilskudsregler og fritvalgsordningen…
Det praktiske:

Det juridiske:

Hvis du har behov for ortopædisk fodtøj, søger du tilskuddet på
Borger.dk.
Det er vigtigt at du søger bevillingen inden du køber, ellers er det
ikke sikkert at du opnår støtten.
Kommunen, du bor i, som er dem der yder støtten, har i de fleste
tilfælde indgået en prisaftale med en fast leverandør, og det er
deres priser, tilskuddet bliver beregnet ud fra.

Hvornår ydes der tilskud:
I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat
funktionsevne, når hjælpemidlet

Kommunen vil derfor med stor sandsynlighed nævne dette firma,
som det eneste - måske fordi de ikke kender andre, når du har
fået din bevilling og skal ud og købe sko. Servicelovens §112 siger
dog, at på personlige hjælpemidler, som ortopædisk fodtøj går ind
under, er der frit leverandørvalg. Det betyder, at du selv kan
vælge hvilken leverandør, du ønsker, skal lave dine sko eller
støvler.
Dog vil tilskuddet ikke kunne blive højere end det ville have
været, hvis den leverandør kommunen har prisaftale med, var
blevet valgt. Det betyder at den egen-andel, altså den del du selv
skal betale, (ved brug af kommunens fasteleverandør, er det pr
1/1 2018, 880kr for voksne og 490kr for børn og unge under 18
år.) kan blive højere, hvis du vælger en dyrere sko, end den,
kommunen kunne have skaffet dig, gennem deres faste leverandør.
WPS er godkendt til at levere ortopædisk fodtøj med bevilget
støtte fra kommunen. Vi er meget konkurrencedygtige med
priserne på vores ortopædiske fodtøj, og det er på trods af, at du
design- og farvemæssigt har flere valgmuligheder, end hos de
fleste andre ortopædiske skomagere.
Hos WPS synes vi, det er vigtigt at man stadig kan glæde sig over
sine flotte sko, på trods af, de indeholder nogle specielle fødder.

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.
Der kan ydes støtte til:
ortopædisk fodtøj til personer med varige og svære fod-deformiteter,
og følgende er sikre årsager til tilskud:
1) Leddegigt med svært forfodsfald og tå-deformiteter (indlæg
eventuelt suppleret med gængesål).
2) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser
som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær
kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
3) Svært forfodsfald ved samtidigt 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) Erhvervet platfod som følge af degeneration.
6) Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
7) Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig
begrundelse, f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd
og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfec
ta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig
platfod eller blød platfod hos børn.
Derudover ydes støtte på op til 1450kr hvis forskellen på højre og
venstre fod er mindst 2 skonumre.
Læs hele Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven her:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194640

Sådan søger du bevillingen:
For at kunne opnå tilskuddet, skal du sende en ansøgning til
den kommune, du bor i. Det gør du ved at:
Gå på Borger.dk, vælg:
Handicap
Hjælp i hverdagen
Hjælpemidler og forbrugsgoder
Tilskud til ortopædisk fodtøj
Start

Det sjove:
Når du har fået godkendt ansøgningen om tilskud fra din
kommune, kan du vælge at få lavet dine sko eller støvler
hos WPS
Hvis du gør det, kontakter du os og laver en aftale så vi
kan mødes.
Dine fødder skal måles, så vi kan lave en læst der passer
perfekt til dine fødder. Læsten er den skabelon, som dine
sko eller støvler laves på.
Samtidig skal vi i fællesskab finde ud af, hvordan skoen
eller støvlen skal se ud. Næsten alt kan lade sig gøre,
eneste betingelse er, at de sidder godt på din fod, og de
hjælper dig på den måde, dine fødder skal hjælpes.
Hvis du ikke selv helt ved hvordan, du vil have dine sko
eller støvler til at se ud, kan vi hjælpe dig, eller du kan få
inspiration af nogle af alle de sko vi har lavet tidligere,
både ortopædiske og standard sko.
Prisen afhænger af snitmønster og materialevalg. Tilskuddet fra kommunen er fastsat i bevillingen, så det vil være
egen-andelen, som bliver større, hvis dine valg af materialer gør at den endelige pris bliver højere end den, kommunen har fastsat. Men hvis du ønsker det, kan vi guide dig
til at vælge materialer og design, så prisen ligger så tæt
på kommunens tilskud som muligt.

-

Log på med NemID og Accepter vilkår – klik Næste
Udfyld med de relevante oplysninger
Udfyld til sidst en samtykkeerklæring
Hvis kommunen vurdere at din funktionsnedsættelse er i en
sådan grad, at du kan få tilskud, vil kommunen sende dig en
henvisning til en speciallæge (attest LÆ131), som skal undersø
ge dig, og som udfylder en specifik helbredsattest (LÆ135).
Attesten returneres til kommunen, som så sætter bevillingen i
gang.
- En alternativ vej er, at du går direkte til din egen læge og bede
om en henvisning til en speciallæge i ortopædi. Hos speciallæ
gen vil du blive undersøgt, og lægen vil udfylde en specifik
helbredsattest (LÆ135), som du kan bruge som bilag på din
digitale ansøgning på www.borger.dk. Dette skulle være doku
mentation for bevillingen af dit tilskud.
- Ordinationen afleveres hos den pågældende hjemkommune
- Kommunen behandler sagen og udsteder bevilling

Det bagved:
WPS er en virksomhed, som startede i 2007, med egen fabrik i Kina. I dag er der otte medarbejdere på fabrikken, som hedder Women
Power Factory, og styres af kvinder. Blandt de ansatte er der en ortopædskomager, syersker, læstemagere, indkøbere og andre specialister. Skomagerne på fabrikken er dygtige og stolte håndværkere.
Den kombination – kinesisk flid, ærekærhed og stolthed og dansk design og stædighed – er med til at gøre WomenPower Factory og
vores sko WomanPower Shoes til et helt fantastisk projekt, der ikke bare handler om sko, men om respekt for kvinder, håndværk – og
for, at kvinder og mænd altid skal have retten til at bestemme deres stil – også selvom de har ondt i fødderne.
I 2011 blev det første par ortopædiske sko produceret i samarbejde med Ulla Hentze (ejer og designer) og danske og kinesiske
ortopæder, og siden er der lavet rigtig mange.
Udover ortopædiske sko, laver vi også skræddersyede sko i standard størrelser.

