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Hvis du skal søge helbredstillæg
Kan jeg få helbredstillæg?
Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du
kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler.
Det vil sige reglerne fra før 2003.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i
forbindelse med beregningen af din
pension. Du kan se størrelsen af din
personlige tillægsprocent på din
pensionsmeddelelse.

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om
du kan få helbredstillæg. Du kan ikke
få helbredstillægget, hvis din såkaldte
‘likvide formue’ er over 82.600 kr.
(2016).

Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent
til grund, når de afgør, om du kan få
helbredstillæg.

Likvid formue er:
• Indestående i pengeinstitut
• Kontanter
• Obligationer
• Pantebreve
• Aktier
• Investeringsbeviser og andre
værdipapirer

Almindeligt helbredstillæg
Du kan få almindeligt helbredstillæg
til medicin, tandlæge, høreapparat,
fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp
og kiropraktorbehandling, hvis der kan
gives tilskud til behandlingen efter
sundhedsloven.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke
regnet med i din likvide formue.
Er du gift eller har en samlever, bliver
din ægtefælles/samlevers formue pr.
1. januar regnet med i de 82.600 kr.
(2016).
Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre
end 100, får du udbetalt tilsvarende
mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få
helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Udvidet helbredstillæg
Du kan få udvidet helbredstillæg til
tandproteser, briller og til fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter
sundhedsloven. Du får tilskuddet som
et engangsbeløb, og du skal søge om
det, inden du bestiller eller får udført
behandlingen. Kommunen vurderer,
om udgiften eller behandlingen er
nødvendig.
Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?
Du kan søge om et personligt tillæg
som hjælp til betaling af den del af din

helbredsudgift, som helbredstillægget
ikke dækker. Du skal være særligt
vanskeligt stillet økonomisk for at
kunne få personligt tillæg.
Kan jeg få personligt tillæg?
Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist.
Du kan også søge, hvis du modtager
førtidspension efter de gamle regler.
Det vil sige reglerne fra før 2003.
Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske
forhold, når den vurderer, om du kan
få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension
og alle andre indtægter.
Kommunen vurderer din formue og
indtægt i forhold til den udgift, som
du ønsker dækket af det personlige
tillæg.
Kommunen kan bruge vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når
den vurderer, om du er i en økonomisk
vanskelig situation.

Prisaftaler
Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, eksempelvis tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal
selv betale en eventuel prisforskel,
hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, kommunen har indgået
prisaftale med.
Favrskov Kommune har prisaftale
på briller, tandproteser og fodbehandling.
Læs mere på www.favrskov.dk

Søg digitalt
Du skal søge digitalt på
www.borger.dk med dit NemID.
Har du ikke et NemID, kan en
anden søge på vegne af dig.
Du kan få hjælp til
at søge digitalt ved
at kontakte borgerservice. Hvis du ikke
er i stand til at søge
digitalt, har du fortsat
mulighed for at blive
betjent på anden vis.

