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Genoptagelse af sager om støtte til ortopædiske sko  

og ortopædiske fodindlæg  
 

 

Ankestyrelsen har ændret praksis i sager om støtte til ortopædiske sko og 

ortopædiske fodindlæg. Det betyder, at borgere, som har fået afslag på 

støtte til ortopædiske sko og ortopædiske fodindlæg, måske kan få 

genoptaget deres sag. 

 

Ankestyrelsens nye principafgørelse 43-18 betyder en ændring af den 

hidtidige administrative praksis, der har været praktiseret i kommuner og 

sociale nævn siden maj måned 2008.  

 

I bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2017 om hjælp til anskaffelse af 

hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven blev der i bilaget til 

bekendtgørelsen indføjet en ny indikation for ortopædisk fodtøj og 

ortopædiske fodindlæg: ”Erhvervet platfod som følge af degeneration”.  

 
I en mail fra maj måned 2008 har det daværende Velfærdsministerium til en 

kommune på forespørgsel om den nye indikation oplyst, at der skal være 

ruptur af tibialis posterior senen (for at der kan være tale om erhvervet 

platfod som følge af degeneration). Dette var baggrunden for den hidtidige 

praksis på området. 

 

I udtalelse af 10. januar 2018 har Sundheds- og Ældreministeriet anført, at 

der kan være mange årsager til erhvervet platfod som følge af degeneration 

uden at der er tale om ruptur af tibialis posterior senen.  

  

Ankestyrelsen har på dette grundlag ændret sin praksis med udsendelse af 

Principafgørelse 43-18. 

 

Vejle Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage 

sager, hvor der tidligere er meddelt afslag på støtte til ortopædiske sko og 

ortopædiske fodindlæg. 

Vejle Kommune har ikke mulighed for i journalsystemet at identificere de 

sager, der kan genoptages. Derfor informeres hermed om muligheden for 

genoptagelse af de nævnte sager. 
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Hvis du har en sag, hvor der er meddelt afslag på støtte til ortopædiske sko og ortopædiske 

fodindlæg, som du ønsker genoptaget, kan du kontakte Vejle Kommune på telefonnummer  

76 81 80 80 eller finde ansøgningsskema på Vejle Kommunes hjemmeside under 

www.vejle.dk/Hjaelpemidler. 

 

 

Det bemærkes, at Vejle Kommune ved behandlingen af en sag om genoptagelse skal tage 

stilling til spørgsmålet om forældelse.  

Hvis tidspunktet, hvor borgeren kunne kræve betaling af støtte til ortopædiske sko og 

ortopædiske fodindlæg, ligger mere end 3 år forud for offentliggørelse af den nye praksis, er 

kravet som udgangspunkt forældet. 

 

Venlig hilsen 

 

Dennis Jensen 

Afdelingsleder 
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