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Indledning 
Visionen – Livet skal leves sundt hele livet 
Vores hjælp og støtte tager udgangspunkt i, at livet skal leves sundt hele livet. Visionen i Sundhed, Pleje & Omsorg 
er med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behand-
ling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgernes 
ressourcer, og formålet er et at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder. 

Formålet 
Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er: 

 At borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt. 

 At gøre borgere uafhængige af andres bistand i dagligdagen i videst muligt omfang. 

Kropsbårne hjælpemidler og forbrugsgoder (serviceloven §§ 112-113) skal medvirke til, at borgeren får mulighed 
for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bi-
stand i dagligdagen. 

Kvalitetsstandarden fungerer som et middel til at: 

 Afstemme forventninger til kommunens tilbud om kropsbårne hjælpemidler. 

 Informere om, hvad tilbuddene indeholder. 

Lovgrundlag 
Nedenfor følger uddrag af lovgivning i forhold til kropsbårne hjælpemidler. Lovgivning er tilgængelig i fuld længde 
via Retsinformation. Du finder links i afsnittet ’Hjemmesider og links’. (yderligere oplysninger og attester, hvis det er 
relevant for ansøgning/sag). 

Serviceloven 

§ 1. Formålet med denne lov er 

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare 
sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar 
for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på 
baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde 
med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 

§ 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. 

§ 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.  
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Kropsbårne hjælpemidler 
 

Hjælpemidler (§ 112) er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse. Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så 
normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bi-
stand i dagligdagen. 

Forbrugsgoder (§ 113) omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug 
med den almindelige befolkning som målgruppe. 

Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men 
kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som borgere med nedsat funktionsevne har behov for. 

Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kroner, og hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt stan-
dardprodukt af den pågældende art. 

Til forskel fra egentlige hjælpemidler vil et forbrugsgode, der bevilges med henblik på at kompensere for en nedsat 
funktionsevne, normalt også indebære en lettelse i dagligdagen på samme måde som for borgere uden nedsat 
funktionsevne. Egenbetalingen på 50 % har således baggrund i, at der ville være tale om overkompensation, hvis 
borgeren fik de fulde anskaffelsesudgifter dækket. 

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i 
sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. 

I enkelte tilfælde kan forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. Dette vil være i tilfælde, hvor 
forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel for borgeren, og når der ikke er en egentlig forbrugsgode-
værdi. 

Overordnede bevillingskriterier 
De helbredsmæssige betingelser for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven fastslår, 
at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet/for-
brugsgodet: 

 I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 

 I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 

 Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

De grundlæggende bevillingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er: 

Varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. 

Med varighed forstås, at der ikke er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold inden for en overskuelig 
fremtid, hvorfor der i lang tid fremover er behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Hvis lidel-
sen ikke er varig, vil der ofte være tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, som skal udleveres af sygehus-
væsenet. 

Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funk-
tionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Det kan også være, at hjælpemidlet er nødven-
digt for, at ansøgeren kan være i erhverv. 

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjæl-
pen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. 
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Der kan gøre sig særlige hensyn gældende for enkelte handicapgruppers vedkommende. For eksempel må der 
ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst 
mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med hjælpemidler. 

Vurdering af borgerens behov 
Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at 
borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har til hensigt, at afdække det 
man kalder borgerens funktionsevne. 

Begrebet funktionsevne beskriver, hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund. 

Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om bor-
gerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket om-
fang, funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. 

Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan borge-
ren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin tilværelse for at leve så almindeligt og 
selvstændigt som muligt. 

Ansøgning 
Der skal ansøges digitalt om kropsbårne hjælpemidler, samt ved genansøgning. 

Ansøgning skal ske digitalt (jf. servicelovens § 112a). Det betyder, at du skal sende en ansøgning via en computer, 
mobiltelefon eller tablet. Digitale ansøgninger om hjælpemidler til Albertslund Kommune kan foretages online via 
borger.dk eller Albertslund Kommunes hjemmeside. Du finder links i afsnittet ’Hjemmesider og links’. 

Hvis du har behov for hjælp til at ansøge om et hjælpemiddel, kan der bestilles tid hos Borgerservice på Albert-
slunds kommunes bibliotek. 

Sagsbehandlingsfrister 
Frister for behandling af ansøgninger i kommunen er politisk fastsat. 

Indsats Lovgrundlag Behandlingsfrist 

Kropsbårne hjælpemidler Serviceloven §§ 112-113 4 uger 

Klagemuligheder 
Du kan klage mundtligt eller skriftligt over kommunen afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen. Ønsker du at kla-
ge over afgørelsen, skal klagen sendes til Hjælpemidler senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hjæl-
pemidler vil derefter se på din sag igen. 

Hvis Hjælpemidler fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre til behandling i Ankestyrelsen, der vil 
tage stilling til, om Hjælpemidlers afgørelse er korrekt. 

Du har også mulighed for at få rådgivning og vejledning af kommunens Borgerrådgiver, der kan gennemgå dit 
sagsforløb og undersøge om de juridiske regler og principper for sagsbehandling er overholdt. 
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Kontaktoplysninger 

Enhed Kontaktoplysninger 

Hjælpemidler 

 Kropsbårne hjælpemidler 

 Klage over afgørelse 

Telefon: 43 68 65 00 

Træffetider: 

 Mandag – onsdag: 08.30 – 09.30 

 Torsdag: 15.00 – 17.30 

 Fredag: 08.30 – 09.30 

E-mail: hjaelpemidler@albertslund.dk 

Sikker mail kan sendes via Digital Post på borger.dk 
Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Hjælpemidler. 

Almindelig post kan sendes til: 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 
2620 Albertslund 
Att. Hjælpemidler 

Borgerrådgiver 

 Rådgivning og vejledning om 
sagsbehandling og klagemulig-
hed 

Telefon: 43 68 68 40 

Træffetider: 

 Mandag – onsdag: 10.00 – 14.00 

 Torsdag: 10.00 – 17.30 

 Fredag: 09.00 – 13.00 

E-mail: borgerraadgiver@albertslund.dk  

Hjemmesider og links 
Her finder du relevante hjemmesider og links, der kan hjælpe i forhold til ansøgning, information og vejledning. 

 Albertslund Kommune – Ansøgning om hjælpemidler 
https://albertslund.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/ansoegning-om-hjaelpemidler/ 

 Borger.dk – Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning 
https://www.borger.dk/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder 

 Retsinformation – Serviceloven 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287 

 Retsinformation – Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247 

 Social- og Ældreministeriet – Satser vedrørende hjælpemidler og biler for 2021 efter serviceloven 
https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2021/hjaelpemidler/ 

mailto:hjaelpemidler@albertslund.dk
mailto:borgerraadgiver@albertslund.dk
https://albertslund.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/ansoegning-om-hjaelpemidler/
https://www.borger.dk/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247
https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2021/hjaelpemidler/


 

- 7 -

Hjælpemidler 
Her kan du læse om en række af de hjælpemidler, som du kan søge om under kropsbårne hjælpemidler. 

Læsevejledning 
Alle hjælpemidler mv. er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hvert hjæl-
pemiddel, mens højre side beskriver det konkrete lovgrundlag, formål, målgruppe mv. for det enkelte hjælpemiddel. 
Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Ydelsens titel. 

Lovgrundlag Lov og paragraf. 

Behov der dækkes af ydelsen Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? 

Formålet med ydelsen Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? 

Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen Aktiviteter, der ikke ydes inden for denne lovbestemmelse. 

Målgruppe for ydelsen Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. 

Funktionsniveau Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er ud-
gangspunkt for bevilling af ydelsen. 

Leverandør Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydel-
sen. 

Betaling Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter 
der kan indgå. 

Særlige bemærkninger Beskrivelse af særlige forhold, f.eks. om ydelsen kan gives sammen 
med en anden ydelse. 

Afledte forhold at tage hensyn til Beskrivelse af evt. afledte forhold, som borgeren skal være opmærksom 
på. 
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Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. 

Formålet med ydelsen At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst 
mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 
 Teststrimler 

 Lancetter til fingerprikker 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

 Tabletter  

 Blodsukkermåleapparat 

Målgruppe for ydelsen Diabetikere, der er i tabletbehandling. 

Funktionsniveau 

Der skal foreligge lægelig dokumentation, hvor følgende indikationer er 
opfyldt: 

 En risikovurdering af risici for udvikling af senkomplikationer til suk-
kersyge.  

 En vurdering af, hvorvidt patienten har forståelse for og mulighed for 
anvendelse af testmaterialerne.  

 At patienten forstår at vurdere resultaterne og drage konsekvenser-
ne heraf. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja. Ved frit valg kan der forekomme en evt. egenbetaling. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis. 

Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et dyrere produkt 
end bedst egnet og billigste hjælpemiddel. 

Særlige bemærkninger Der kan maksimalt ydes 150 stk. teststrimler og 150 fingerprikker/lancet-
ter årligt gældende fra første leveringsdato. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Diabetesmaterialer til diabetikere i insulinbehandling og til diabetikere i kombinationsbehandling 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Diabetesmaterialer til diabetikere i insulinbehandling og til diabetikere i 
kombinationsbehandling 
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Oplysning Beskrivelse 

Lovgrundlag 
Serviceloven § 112 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 9 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selv kan håndtere sin insulinbehandling og/eller sin kombi-
nationsbehandling. At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. 

Formålet med ydelsen At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst 
mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

 Insulinpen 

 Injektionskanyler til engangsbrug 

 Teststrimler 

 Lancetter til fingerprikker 

 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat 

 Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede 

 Kanyler 

 Teststrimler, hvis du er insulinpumpebruger 

 10 stk. ketonstrimler pr. kvartal til måling af ketonstoffer i blodet 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

 Insulin 

 Tabletter 

 Spritswaps 

Målgruppe for ydelsen 
Insulinkrævende diabetikere, som selv er i stand til at anvende testmate-
rialet, foretage målingerne, og som følge heraf kan foretage de nødven-
dige korrektioner af injektionerne. 

Funktionsniveau 

Der skal foreligge dokumentation fra læge eller hospital om diagnose, 
varighed og behov. 

Borger skal selv kunne foretage blodsukkermålingen og handle derefter.  

Borger kan også få en pårørende til at foretage blodsukkermålingen og 
handle derefter. Såfremt en pårørende ønsker at foretage målingen, 
skal der foreligge en lægeudtalelse på, at den pårørende vurderes at 
være i stand til at foretage testen og lave evt. konsekvenshandlinger ift. 
testen. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja. Ved frit valg kan der forekomme en evt. egenbetaling. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis. 

Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et dyrere produkt 
end bedst, egnet og billigste hjælpemiddel. 

Særlige bemærkninger Hvis der opstår behov for insulin ved graviditetssukkersyge – midlertidig 
sukkersyge – er det hospitalet, som står for behandlingen. 
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Oplysning Beskrivelse 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Kompressionshjælpemidler 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Kompressionshjælpemidler 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for at borgeren har en svær og varig kredsløbslidelse. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mu-
lig omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

Kompressionsstrømper til:  

 Arme 

 Ben 

 Hænder 

 Et ekstra sæt til at skifte med 

 Kompressionsvest 

 Ansigt 

 Strømpepå-/aftager 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

Borger kan ikke få støtte til kompressionsstrømper og behandlerstrøm-
per (efter operation), som skal bruges ved: 

 Lettere problemer med benene 

 Blodprop (DVT) 

 Irritationer 

 Uro i benene  

 Forebyggelse af venelidelser og mindre åreknuder under graviditet. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med svære og varige kredsløbslidelser. 

Funktionsniveau 

At der er tale om:  

 Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling. 

 Varige følger efter blodprop i arme/ben. 

 Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. 

 Kronisk ødem (væske) på grund af nedsat kredsløbsfunktion. 

 Varige kredsløbslidelser. 

Ved førstegangsansøgninger indhentes dokumentation fra egen læge, 
speciallæge eller hospital om diagnose, varighed og behov. 
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Oplysning Beskrivelse 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Borger har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal væ-
re opmærksom på, at der kan blive en egenbetaling. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis.  

Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et dyrere produkt 
end bedst, egnet og billigste hjælpemiddel. 

Særlige bemærkninger 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 
Der ydes et stk. plus skifte eller et par plus skifte, alt efter hvad borger er 
blevet tildelt. 

Strømpepåtager i tilfælde hvor borger bliver selvhjulpen. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Kompressionsudstyr i forbindelse med nedsat lymfefunktion 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Kompressionsudstyr i forbindelse med nedsat lymfefunktion 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for nedsat lymfefunktion. 

Formålet med ydelsen At borgeren selv kan behandle lymfødem/væskeophobning i arme eller 
ben. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

Pulserende kompressionssystem/pumpe til:  

 Arme 

 Ben 

  Heldragt 

 Manchet til arm eller ben 

 Reparation 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen Ikke relevant. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med kronisk lymfeødem. 

Funktionsniveau Borgeren med en varigt nedsat funktionsevne, hvor lymfødemet er kro-
nisk og hospitalsbehandlingen er afsluttet. 
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Oplysning Beskrivelse 

 Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at sygehusbehandling, 
inkl. ambulant kontrol, er ophørt.  

 Der skal være tale om en varig nedsat funktion af lymfesystemet. 

 Der skal foreligge en beskrivelse af i hvilken udstrækning kompres-
sionspumpen afhjælper en nedsat funktionsevne. 

  Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke områder kompres-
sionspumpen letter den daglige tilværelse. 

Leverandør Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Frit leverandørvalg. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis.  

Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges en anden leveran-
dør end den, kommunen har indgået aftale med. 

Særlige bemærkninger 

Hospitalsbehandlingen skal være ophørt selvom borger forsat går til 
kontrol på hospitalet. 

Om bevilling:  

 Der bevilges den billigst egnede pumpe til afhjælpning af behovet. 

 Hjælpemidlet er til udlåns og skal leveres tilbage ved endt brug. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Skinner m.m. 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Skinner m.m. 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte kraft og bevægelighed. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

  Helbensskinne/ortose (omfatter knæ, ankel og fodled). 

 Knæskinne/ortose. 

 Underbensskinne/ortose. 

 Ankelskinne/ortose. 

 Dropfodsskinne/dictusbandage. 
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Oplysning Beskrivelse 

 Fodkapsel. 

 Håndledsskinne. 

 Albueskinne. 

 Fingreskinne. 

 Reparation. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen Skinner til brug ved sportsudøvelse og skinner til forebyggelse. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre 
funktioner i dagligdagen. 

Funktionsniveau 
Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnosen og behovet. Ved 
genansøgning skal det altid undersøges om reparation af skinne er til-
strækkeligt. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis. Der kan opstå krav om egenbeta-
ling, hvis der vælges en anden leverandør end den, kommunen har ind-
gået aftale med. 

Særlige bemærkninger 

Hjælpemidlet kan ikke bevilges forud for operation.  

Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det 
vurderes om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet. 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Brokbind 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Brokbind 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen Borgeren kompenseres for de gener, som brok kan give 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mu-
lig omfang kan varetage sine daglige funktioner 



 

- 14 -

Oplysning Beskrivelse 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 
 Almindeligt brokbind og brokbind til at skifte med.  

 Brokbind med hul til stomi og brokbind til at skifte med. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

Brokbind til midlertidig brug i forbindelse med f.eks. ventetiden til opera-
tion. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med varige gener som følge af brok. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, varighed og be-
hov. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis. Der kan opstå krav om egenbeta-
ling, hvis der vælges en anden leverandør end den, kommunen har ind-
gået aftale med. 

Særlige bemærkninger 
Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Korsetter/lændebælte 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Korsetter/lændebælte  

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat funktionsevne i ryggen. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at borgeren i videst mu-
ligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 
 Lændebælte + skifte  

 Støttekorset + skifte  

 Reparation 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

Der ydes ikke hjælp til:  

 Støttekorsetter, der ydes ikke som led i behandling, f.eks. til midlerti-
dig korrektion. 
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Oplysning Beskrivelse 

 Støttekorsetter eller -bælter, der anvendes til behandling af bækken-
løsning, medmindre alle behandlingsmuligheder er udtømt. 

 Hjælp til bandager til sport og fritid. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med en varig nedsat funktionsevne. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.  

Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjæl-
pemiddel, vil der være egenbetaling . 

Særlige bemærkninger 
Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Halskrave/nakkestøtte 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Halskrave/nakkestøtte 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for nedsat nakke/halsfunktion. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at borgeren i videst mu-
ligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 
 Halskrave + skifte 

 Nakkestøtte + skifte 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen Ikke relevant. 

Målgruppe for ydelsen Borgere, der har lægeligt dokumenteret behov for støtte af nakke-/hals-
funktion for at kunne spise og drikke. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
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Oplysning Beskrivelse 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.  

Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjæl-
pemiddel, vil der være egenbetaling. 

Særlige bemærkninger 
Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Brystprotese 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Brystprotese 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan få erstattet et bryst, der er blevet bortopereret som føl-
ge af sygdom. 

Formålet med ydelsen At borgeren kompenseres for manglende bryst. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

 Protese.  

 Strips til fastholdelse af protese. 

 Brystvorter. 

 Delprotese efter en konkret individuel vurdering. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

 Protesebrystholder.  

 Badedragt.  

 Brystproteser der indopereres. 

Målgruppe for ydelsen Kvinder, der har fået bortopereret hel/delvist det ene eller begge bryster. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 
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Oplysning Beskrivelse 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.  

Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjæl-
pemiddel, vil der være egenbetaling. 

Særlige bemærkninger 
Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Arm- og benprotese 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Arm- og benprotese 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren gives en kunstig erstatning for et manglende arm eller ben. 

Formålet med ydelsen 
At borgerens funktionsevne forbedres således, at denne i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

At borgeren kompenseres for at mangle en arm og/eller et ben. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

 Armprotese. 

 Proteser for fingre eller hånd 

 Benprotese, silikoneliner, stumpstrømper.  

 Proteser for fod eller tæer.  

 Reparation, tilretning og udskiftning 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen Sportsproteser. 

Målgruppe for ydelsen Borgere, der har mistet en arm, hånd eller fingre, et ben, fod eller tæer. 

Funktionsniveau 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet, og for at borger er 
proteseegnet. 

Albertslund kommune kan henvise til et genoptræningsforløb og/eller til 
forløbskoordinator. 

Leverandør Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
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Oplysning Beskrivelse 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.  

Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjæl-
pemiddel, vil der være egenbetaling. 

Særlige bemærkninger 

Der kan bevilges udskiftning ved behov.  

Der skal indhente prisoverslag fra mindst 2 forskellige leverandører. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Parykker 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Parykker 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for vansirende skaldethed eller varigt abnormt 
hårtab. 

Formålet med ydelsen At borger kompenseres for hårtab. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 
 Parykker (fabriksproduceret eller individuelt fremstillet). 

 Toupéer (fabriksproduceret eller individuelt fremstillet). 

 Kun i særlige tilfælde gives der bevilling til hårintegration 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

Der ydes ikke paryk eller toupeer ved midlertidigt hårtab som følge af 
behandling, f.eks. kemoterapi, eller almindelig forekommende hårtab. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, varighed og be-
hov. 

Leverandør Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Når borgeren vælger leverandør, skal der 
fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til kommu-
nen. 
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Oplysning Beskrivelse 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.  

Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjæl-
pemiddel, vil der være egenbetaling. 

Særlige bemærkninger 

Ved bevilling ydes to stk. parykker. 

Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupéen fores 
med bomuld.  

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst efter 12 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Ortopædisk fodtøj 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Ortopædisk fodtøj 

Lovgrundlag 
Serviceloven § 112 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 11, inkl. bekendtgørelsens bilag 1 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for en svær og varig foddeformitet. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

 Fabriksfremstillet fodtøj. 

 Håndsyet fodtøj.  

 Forsåling/udbedring.  

 Forhøjelse.  

 Reparation. 

 Gængesål påsat eget fodtøj. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

Der ydes ikke hjælp til:  

 Fodtøj, der kan købes i almindelig handel. 

 Fabriksfremstillet fodtøj til børn med bløde platfødder (fri drejebevæ-
gelighed). 

 Fodtøj til sport. 

Målgruppe for ydelsen 
Borgere, hvor generne af en foddeformitet i væsentlig grad kan afhjæl-
pes. Borgere med:  

 Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter. 
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Oplysning Beskrivelse 

 Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som 
følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompro-
mittering af blodomløbet. 

 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, 
hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

 Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter 
brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. 

 Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

 Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 

 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig be-
grundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og led-
kapsler ved medfødt knogleskørhed. 

Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller 
blød platfod hos børn. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation fra speciallæge i ortopædkirur-
gi for diagnose, varighed og behov. 

Leverandør Albertslund kommune har  indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Når borgeren vælger leverandør, skal der 
fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til kommu-
nen. 

Betaling 

Borgerens egenbetaling svarer til de til enhver tid gældende satser på 
det sociale område. Egenbetalingen for voksne er 940 kr. og for børn 
520 kr. (2021-satser). De til enhver tid gældende satser er tilgængelige 
på Social- og Ældreministeriets hjemmeside. 

Der kan derudover opstå yderligere krav om egenbetaling, hvis der væl-
ges anden leverandør end den, kommunen har indgået aftale med. 

Særlige bemærkninger 

Ved første gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes 
efter 3 måneders forløb, af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. 
Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning 
hver 18. måned.  

Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. 

Der ydes ét indlæg og dermed ikke til borgers forskellige par sko. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Ortopædisk fodindlæg 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Ortopædisk fodindlæg 
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Oplysning Beskrivelse 

Lovgrundlag 
Serviceloven § 112 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 11, inkl. bekendtgørelsens bilag 1 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for en svær og varig foddeformitet. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen  Ortopædisk fodindlæg. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

 Fodindlæg der kan købes i almindelig daglig handel. 

 Fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. 

Målgruppe for ydelsen 

Borgere, hvor generne af en foddeformitet i væsentlig grad kan afhjæl-
pes. Borgere med:  

 Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter. 

 Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som 
følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompro-
mittering af blodomløbet. 

 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, 
hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

 Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter 
brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt.  

 Erhvervet platfod som følge af degeneration. 

  Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.  

 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig be-
grundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og led-
kapsler ved medfødt knogleskørhed. 

Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller 
blød platfod hos børn. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation fra speciallæge i ortopædkirur-
gi for diagnose, varighed og behov. 

Leverandør Albertslund kommune har  indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en anden leverandør, 
skal der fremsendes prisoverslag samt produktnavn og varenummer til 
kommunen. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Særlige bemærkninger 

Der kan bevilges udskiftning efter 12. måneder. 

Der ydes ét indlæg og dermed ikke til borgers forskellige par sko. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 
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Oplysning Beskrivelse 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Almindeligt fodtøj 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Almindeligt fodtøj 

Lovgrundlag Serviceloven § 113 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for sin forskellige fodstørrelse. 

Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen Almindeligt fodtøj som kan købes i almindelig handel. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen Der gives ikke fodtøj til sport. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med forskel i skostørrelse på minimum 2 numre. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 

Leverandør Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja, der er frit leverandørvalg. 

Betaling 
Borger afholder 50 % af udgiften. Kommunen yder dog maksimalt et til-
skud på 1.540 kr. (2021-satser). De til enhver tid gældende satser er til-
gængelige på Social- og Ældreministeriets hjemmeside. 

Særlige bemærkninger 

Der ydes hjælp til genbevilling efter individuel konkret vurdering – nor-
malt efter 15 måneder. 

Dette hjælpemiddel kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 

Ved hver genbevilling skal ansøges digitalt. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 

Stomimaterialer 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Stomimaterialer 

Lovgrundlag Serviceloven § 112 
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Oplysning Beskrivelse 

Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kompenseres for en varig nedsat tarmfunktion. 

Formålet med ydelsen Afhjælpe følgerne efter en stomi operation. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

 Stomiposer.  

 Stomiplader 

 Stomibælte.  

 Stomipasta.  

 Hudbeskyttende cremer.  

 Hudbeskyttende ringe. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

 Vatpinde.  

 Plast- eller gummihandsker. 

 Hudservietter.  

 Normale hudcremer.  

 Affaldsposer. 

Målgruppe for ydelsen 

Borgere, der har fået foretaget én af følgende varige operationer:  

 Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen). 

 Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen).  

 Urostomi (kunstig udføring af urinveje). 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ja, der er frit leverandørvalg. 

Betaling 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Særlige bemærkninger 

Der kan i særlige tilfælde gives bevilling på nedenstående produkter for-
udgået af lægefaglig/sygepleje fagligt fra hospitalet: 

 Brokbuks/stomitrusse.  

 Stomibælte.  

 Barrierecreme/barrierefilm.  

 Klæbefjerner. 

Afledte forhold at tage hensyn til Albertslund kommune har lov til at revurdere din sag. 
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