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Henvisning til Bandagist Jan nielsen a/s

Patient data: (Label)

diagnose:                                                                                        

Hjælpemidlet:                                                                                  

 Hjælpemidlet er til varigt brug og vil i væsentlig grad kunne 
 afhjælpe patientens lidelse.

 Hjælpemidlet er ordineret som led i behandling.

 Betales af afdelingen/hospitalet.

 Betales af patienten selv.

 Bevilling søgt. Skal ansøges.

Ordinerende læge, stempel og underskrift:



I

Bandagist Jan Nielsen A/S

Frederiksborggade 23 

1360 København K 

Tlf. +45 33 11 85 57

Bandagist Jan Nielsen A/S

sundholmsvej 73 

2300 København S 

Tlf. +45 32 57 45 30

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til 
personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, når hjælpemidlet:
1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den ned-
 satte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 
 eller 
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpe-
middel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse 
med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler 
inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af 
kravspecifikationerne.
stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, så-
fremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør 

end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv 
at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refun- 
deret, dog højst med et beløb svarende til den pris,  
kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin 
leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leve-
randøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør. Ved særligt 
personlige hjælpemidler forstås kørestole, som forudsætter 
individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hoved-
parten af dagens timer, ortopædisk fodtøj, arm- og ben- 
proteser, støttekorsetter og bandager m.v., parykker, bryst-
proteser, stomihjælpemidler og kropsbårne synshjælpe-
midler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller 
medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser. Kørestole, 
hvortil der er ydet støtte efter denne lov, betragtes som udlån 
og skal tilbageleveres til kommunen, når brugerne ikke har 
brug for dem mere.
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