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Lovgrundlag: 

Støttekorset bevilges efter Lov om Social Service § 

112. 

Bevillingsgrundlag: 

Ved første bevilling kræves lægelig dokumentation i 

form af journaloplysninger/notat. 

Støttekorset kan bevilges ved en af følgende varige 

lidelser: 

1. Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen 

2. Degeneration disci intervertebralis. Degeneration 

af båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel. 

Lidelsen medfører risiko for tryk på nerverødder 

og udvikling af slidgigt. Lidelsen er normal ikke 

tilgængelig for operativ behandling. 

3. Skævhed af rygsøjle med rotation af krumning til 

siden. 

4. Spondylitis ankylopoietica (bechterews sygdom). 

Udtalt kronisk betændelse i leddene mellem 

korsben og hofteben evt. med forkalkninger og 

forsnævringer af båndskiver og ledbånd i 

rygsøjlen. 

5. Scoliosis. Skævhed af rygsøjle med rotation og 

krumning til siden. 

6. Spondylolisthesis. Fremadglidning af ryghvirvel i 

forhold til hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk 

behandling ikke har givet tilfredsstillende resultat 

eller ikke kan gennemføres. 

7. Osteoporose. Knogleskørhed 

8. Muskeldystrofi. Svind af rygmuskulatur. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. 

Der skal være permanent/helårlig brug af korsettet. 

Der kan ikke ydes hjælp til støttekorset, som du selv 

har anskaffet, inden bevilling er givet. 
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Hvad kan bevilges: 

 Individuelt tilpasset korset eller færdigfremstillet 

korset eventuelt med tilpasning 

 1 stk. støttekorset 

 Når første støttekorset er afprøvet og det er 

vurderet at denne passer, kan der søges om 1 

stk. til skiftebrug/reservekorset af 

hygiejnemæssig hensyn. 

Der kan ikke bevilges hjælp til støttekorset, som du 

selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 

Udskiftning/genansøgning: 

Der skal søges hver gang. 

Ved genansøgning vil der ske revurdering, hvilket 

eventuelt indebærer fornyet lægelig dokumentation. 

Der kan tidligst efter 1½ år søges om nyt korset på 

grund af slidtage af korsettet - der vil ske individuel 

vurdering. 

Der kan søges om nyt korset som følge af for 

eksempel udvikling af lidelsen eller vægtændringer. 

Der skal være permanent/helårligt brug af støtte-

korsettet. 

Der kan ikke ydes hjælp til støttekorset, som du selv 

har anskaffet, inden bevilling er givet. 

Hvad kan ikke bevilges: 

 Støttekorset, der bruges som led i behandling, 

f.eks. midlertidig korrektion. 

 Undertrøjer til brug under støttekorsettet. 

Leverandøraftale: 

Ikast-Brande kommune har ikke indgået leveran-

døraftale. 
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