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Ny digital løsning vedrørende tilskud til
fodbehandling for pensionister
Udvidet helbredstillæg
Frederiksberg Kommune tilbyder en ny digital løsning, hvor du nemt kan indsende erklæring om
udvidet fodbehandling.
Erklæringen benyttes til pensionister med helbredstillægskort som skal søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling (behandling uden sygesikringstilskud fra regionen).
Fordelen ved den nye løsning er blandt andet, at behandlingstiden reduceres og borgeren dermed
hurtigere kan komme i gang med behandlingen.
Du finder løsningen på Virk.dk eller ved at benytte dette link: Erklæring om udvidet helbredstillæg.
Når Ydelsescentret modtager erklæringen, samt en ansøgning fra borgeren, foretages der en konkret
vurdering af borgerens berettigelse til tilskud. En bevillingen dækker som udgangspunkt maximalt 8
behandlinger pr. kalenderår. Er der brug for mere end 8 behandlinger, skal der foreligge en begrundelse herfor i erklæringen.
Vær opmærksom på, at behandlingerne ikke må påbegyndes før der foreligger en bevilling.
Almindeligt helbredstillæg
Ved almindeligt helbredstillæg (behandling med sygesikringstilskud fra regionen) skal der som hidtil
ikke ansøges inden behandlingen foretages. Det er dog vigtigt, at borgeren fremviser sit helbredstillægskort, inden fakturaen sendes til kommunen.
Afregning af tilskud
Efter endt behandling kan du afregne tilskuddet direkte med kommunen, hvor tilskuddet vil blive
beregnet ud fra borgerens helbredstillægsprocent. Dette gør du ved at sende en elektronisk faktura til
EAN-nummer: 5
 79 800 917 4482.

Du som behandler vil fortsat kunne bede borgeren om, at betale dig det fulde beløb for den udførte
behandling. Efter borgeren har betalt for behandlingen vil vi dog opfordre dig til, at du sammen med
borgeren sender kvitteringen via selvbetjeningsløsningen, som du finder via følgende link Refundering af udlæg, så borgeren kan få en eventuel refusion.
I denne selvbetjening, vil du nemt og hurtigt (og uden at nogen skal logge ind), kunne indsende regningen på vegne af borgeren. Selvbetjeningsløsningen kan både bruges på PC, tablet og smartphone,
og tilbyder dig mulighed for at vedhæfte den indscannede regning, eller at tage et billede af regningen som automatisk vedhæftes (hvis du anvender en tablet eller smartphone). Hvis du vælger denne
metode, kan vi i fællesskab spare borgeren turen til Borgerservice.
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Pensionsteamet på telefon 3821
5600 alle hverdage mellem 9 – 12.
Med venlig hilsen
Frederiksberg Kommune

