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Telefontider:
Man-ons 8.00-15.00
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Telefon 4797 4000

Vallensbæk Kommune
Pensionsafdelingen
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Udskrivningsdato

Personnummer

December 2021

160453-3291

Helbredstill{g - Lov om social pension

Tilskud ydes til helbredsbetingede udgifter, som der også ydes tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42.
Det drejer sig om udgifter til visse typer af medicin samt visse behandlinger og undersøgelser hos tandlæge,
fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.
Tillægget udgør 85 % af din egen andel af udgiften. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100,
nedsættes tillægget.
Tillægget til medicin beregnes dog i forhold til medicinens tilskudspris. Tilskudsprisen svarer til den billigste pris
på ensvirkende medicin.
Dette kan medføre en større egenbetaling, hvis du ikke anvender den billigste medicin.
Apoteket udleverer automatisk den billigste medicin, medmindre du eller din læge fravælger det. I ganske
særlige tilfælde, f.eks. ved allergi overfor et farvestof i den billigste medicin, kan lægen ansøge
Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud til en dyrere medicin.
Helbredstillæg kan ikke udbetales, hvis din og din ægtefælles eller samlevers likvide formue er større end
93.000.
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Se beregningsgrundlaget på bagsiden.
Efter forudg}ende ansøgning kan der bevilges helbredstillæg til briller, tandproteser og fodbehandling uden
tilskud efter sundhedsloven.

KMD OGEW0050 1. UDG. 02. 2006

Personligt till{g - Lov om social pension

Kommunen kan efter en konkret og individuel vurdering yde personlige tillæg til andre nødvendige og rimelige
udgifter, som du ikke selv kan betale. Hvis du ikke selv kan betale din egen andel af de udgifter, der er omfattet
af helbredstillægget, kan du også søge disse udgifter dækket.

Helbredstill{gskort

Kortet gælder i den angivne gyldighedsperiode. Du skal opbevare kortet og vise det hver gang, du ønsker
tilskud. Apoteket indhenter dog din tilskudsprocent elektronisk.

Med venlig hilsen
Pensionsafdelingen

Se også bagsiden

Helbredstillæg - medicin
Gyldighed:

01/01-2022 - 31/12-2022

Vallensb{k Kommune
Tamim Ahmad Abawi
Vejleg}rdsparken 72,1. tv
2665 Vallensb{k Strand

Kortet medbringes ved enhver henvendelse til apoteket.

Personnr.

160453-3291

Helbredstillæg - medicin

Til lægeordineret, tilskudsberettiget medicin ydes tilskud
beregnet efter gældende regler med: 85 %

Helbredstillægget er beregnet ud fra følgende oplysninger:
Personlig tillægsprocent 100 %
Likvid formue

Din og din {gtef{lles/samlevers samlede likvide formue i kr.

Anvendt Formuegrundlag

7.972

Det er Udbetaling Danmark der har beregnet tillægsprocent og opgjort den likvide formue i forbindelse med
beregning og udbetaling af din pension.

Kontrol

Efter retssikkerhedslovens §11, stk. 2, har du pligt til straks at underrette pensionskontoret om enhver ændring i
din eller din ægtefælles/samlevers personlige og økonomiske forhold, som kan medføre ændring af pensionen.
Det kan fx være ændring i samlivsforhold, i indkomster og i formue (arv, køb og salg af ejendom, aktier m.v.)
eller flytning.

Klageregler

Til beregning og kontrol kan kommunen uden dit samtykke indhente oplysninger - bl.a. ved samkøring af data om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder, herunder kommuner og arbejdsløshedskasser, jf.
retssikkerhedslovens § 11a, stk 2,4 og 5.
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Du kan klage over dit helbredstillæg til Ankestyrelsen. Klagen skal være os i hænde inden 4 uger efter du har
modtaget denne meddelelse. Vi skal herefter genvurdere sagen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen
og sagens akter viderer til Ankestyrelsen.

Helbredstillæg - behandlinger
Gyldighed: 01/01-2022 - 31/12-2022
Personnummer: 160453-3291
Helbredstillæg ydes til helbredsbetingede behandlinger, når
sygesikringen også giver tilskud. Tilskuddet ydes med 85 %
af udgiften fratrukket tilskud efter anden lovgivning og sygeforsikringen "danmark".
Der ydes ikke helbredstillæg til ernæringspræparater.
Gruppe 2-sikrede efter sygesikringsloven får helbredstillæg
med samme satser som gruppe 1-sikrede.

Kortet medbringes til alle behandlinger.

Personnummer: 160453-3291

