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Log ind med NemID

Indtast dit Bruger-id
Indtast din adgangskode
(den som du lavede,
da du oprettede NemID)

Guide til ansøgning
om kropsbårne
hjælpemidler
Indtast koden fra dit
nøglekort

- din indgang til det offentlige

Hvis du har brug for yderligere hjælp til selvbetjenings
løsninger, er du velkommen til at kontakte:

Læs mere på www.nemid.nu

Sønderborg Kommune
Borgerservice
Tlf.: 88 72 64 00

www.facebook.dk/sonderborgkommune

sonderborgkommune.dk

Kropsbårne hjælpemidler

Sådan søger du

Hjælp til NemID

Fra 1. december 2013 skal du søge om kropsbårne
hjælpemidler digitalt.

Du skal søge via et ansøgningsskema.
Der findes forskellige skemaer til de forskellige
hjælpemidler. Vælg det der passer til din situation.

NemID er et sikkert log-in, der sikrer din identitet og dine
data, når du benytter internettet.

Du kan ansøge om kropsbårne hjælpemidler efter
serviceloven §112.
Kommunen kan yde støtte til hjælpemidler til dig, hvis du
har varigt nedsat funktionsevne, og når hjælpemidlet

Følg denne vejledning:
Du skal have dit NemID klar

• i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger
• i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i
hjemmet
• er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv

www.sonderborgkommune.dk

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler kan være

3. 	Klik på ”Søg om kropsbårne hjælpemidler”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg
arm – og benprotese
støttekorsetter, bandager og kompressionsstrømper
parykker
brystproteser
stomihjælpemidler
synshjælpemidler ved medicinsk-optisk lidelse
diabeteshjælpemidler
høretekniske hjælpemidler
kontinenshjælpemidler

Hvilken hjemmeside
Din indgang til digital ansøgning er via
www.sonderborgkommune.dk

Du kan bestille NemID på www.nemid.nu eller
henvende dig personligt i Borgerservice i Sønderborg
Sønderborg, Gråsten eller Nordborg.
Du skal bruge dit pas eller kørekort, når du skal bestille
en NemID.

1. 	Klik på ”Selvbetjening” og vælg ”Ældre og pension”
2. 	Klik på ”Hjælpemidler og boligændringer” og vælg
det skema, der passer til din situation
4. 	Vælg at sende indberetningen digitalt
5.

Log på med NemID

6.

Udfyld blanketten

7.

Klik på ”Underskriv med NemID”

8. 	Udfyld bruger-id og adgangskode med NemID
for at sende ansøgningen
9.

Du får kvittering på, at ansøgningen er afsendt

www.borger.dk
1.

Vælg din kommune

2.

Vælg ”Ældre”

3. 	Klik på ”Hjælpemidler og forbrugsgoder” og vælg
det skema, der passer til din situation
4.

Vælg at sende indberetningen digitalt

5.

Log på med NemID

eller

6.

Udfyld blanketten

www.borger.dk

7.

Klik på ”Underskriv med NemID”

8. 	Udfyld bruger-id og adgangskode med NemID for at
sende ansøgningen
9.

Du får kvittering på, at ansøgningen er afsendt

Digital Post
Med en digital postkasse på www.borger.dk kan det
offentlige sende breve til dig elektronisk via en sikker
forbindelse, og du kan svare tilbage pr.mail.
• I din digitale postkasse kan du opbevare dine breve fra
det offentlige, så du nemt kan finde dem igen
• Du kan få tilsendt en sms eller e-mail, når der er ny
post
Med en digital postkasse sparer vi på portoen og skåner
miljøet.
Ifølge lov om Offentlig digital post vil det fra november
2014 blive obligatorisk at have en digital postkasse.

Hvor kan du få hjælp
Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på
Internettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.
Der vil være medarbejdere, der kan svare på spørgsmål og
hjælpe dig.

