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Besvarelse af anden 10-dages-forespørgsel fra Venstre vedr. 
Fast Track Ordning på hjælpemiddelområdet 
 
Almaz Mengesha har sendt en opfølgende forespørgsel om muligheden for 
fast track ordning til at omfatte genansøgninger om personlig hjælpemiddel. 
 
1) Er der iværksat en fast track ordning til personer der gensøger om 
personlig hjælpemiddel mhp. at lette deres sagsbehandlingstid og 
samtidig mindske kommunens ressourceforbrug i forbindelse med 
gensagsbehandling? 
 
I forhold til de personlige hjælpemidler er der på næsten samtlige hjælpe-
midler indført løbende bevilling. Det vil sige, at bevillingen gælder indtil kom-
munen evt., indgår en ny indkøbsaftale på det pågældende produkt. Lø-
bende bevillig har været praksis i en lang årrække, og er udvidet til at gælde 
alle de hjælpemidler hvor det er muligt. 
 
De få hjælpemidler som er undtaget, er f.eks. ortopædisk individuelt fremstil-
let fodtøj, hvor bevillingen påføres et tilskudsbeløb, som kan variere fra år til 
år, på grund af krav til fodtøjet som skal tilpasses fødder som ofte ændre sig 
over tid. 
 
På visse hjælpemidler – enkle og ukomplicerede hjælpemidler, f.eks. bryst-
proteser, ortopædiske fodindlæg, diabetes udstyr samt stomi – er der indført 
straksvisitation. Disse ansøgninger indeholder oplysninger, der er nødven-
dige for afgørelsen og det betyder, at der kan træffes afgørelse alene på 
baggrund af den modtagne ansøgning. Straksvisitation blev indført 1. no-
vember 2018.  
 
2) I bekræftende fald, bedes Rådmanden redegøre for indenfor de lov-
områder denne praksis er iværksat. 
 
Tilskud til kropsbårne hjælpemidler, som bevilges i henhold til servicelovens 
§112. 
 
3) Såfremt det modsatte er tilfældet, bedes rådmanden redegøre for, 
hvad der ligger til grund for, at man ikke har iværksat tilbud om fast 
track ordning for personlige hjælpemidler, jf. forligsteksten. 
 
Se punkt 1 om f.eks. individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj. Endvidere har 
Aarhus Kommune ikke indkøbsaftale på arm- og benproteser, som bliver 
konkurrenceudsat i forbindelse med sagsbehandlingen. Der søges oftest om 
genbevilling af benproteser hvert fjerde til sjette år. Idet proteser også er 
hjælpemidler, varierer i type og tilskud kræver dette område også fornyet 
sagsbehandling ved hver ansøgning. 
 
For genansøgning om kropsbårne hjælpemidler er der for langt de fleste bor-
gere tale om, at der er truffet beslutning om bevilling, og den fornyede hen-
vendelse kræver alene en beregning af det pågældende tilskud. 
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4) Rådmanden bedes sluttelig beskrive, hvordan forskellen på udleve-
ring af hjælpemiddel ser ud, efter at rådmanden har indført fast track 
ordningen. Hvordan adskiller den nye ordning sig fra den gamle? 
 
Inden vi indførte løbende bevilling, blev alle borgere udsat for samme grun-
dige sagsbehandling. Nu skal langt størstedelen af borgerne ikke henvende 
sig til kommunen – de henvender sig blot til den pågældende leverandør for 
at få udleveret det hjælpemiddel, som bevillingen lyder på. 
 
Sundhed og Omsorg står meget gerne til rådighed for uddybning.  
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