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Den 3. februar 2021 

 

Handicaprådet 

Handicaprådets Sekretariat 

Bernstorffsgade 17, 4.  

1592 København V 

Tlf. 20 53 56 92 

handicapraad@sof.kk.dk 
Til Hjælpemiddelcenteret

Handicaprådets høringssvar vedrørende kommende prisind-

hentninger/udbud på stomi, parykker og ortopædisk fod-

indlæg

Først og fremmest vil Handicaprådet takke for det fremsendte materiale 

vedrørende stomi, parykker og ortopædisk fodindlæg og dertilhørende 

produkttyper samt for mødet, hvor materialet blev gennemgået og der 

var mulighed for erfaringsudveksling og spørgsmål, forud for de kom-

mende prisindhentninger/udbud Hjælpemiddelcenteret står overfor.

Erfaringen blandt Handicaprådets medlemmer på de tre områder er 

begrænset, hvorfor det blev besluttet at invitere repræsentanter fra 

Stomiforeningen COPA med på mødet mellem Hjælpemiddelcenteret, 

Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet har ingen konkrete kommentarer til materialet på områ-

det vedrørende stomi. COPA anerkender Hjælpemiddelcenterets ar-

bejde og tilgang på området, som består af et bredt udvalg af hjælpe-

midler med plads til og åbenhed over for yderligere, hvis det opstår. 

COPA sætter pris på, at Hjælpemiddelcenteret har et tæt samarbejde 

med en stomisygeplejerske og mener at den nuværende tilgang på om-

rådet bør fortsætte, som den er. COPA orienterer om den aggressive 

kamp om at vinde udbuddet på stomihjælpemidler, og er bekymret 

over at en leverandør med prisdumping evt. kunne vinde udbuddet. 

Det kunne i værste fald være med til på sigt, at der blev monopol fra en 

leverandør og ingen konkurrence i markedet. Resultatet vil være en 

"pludselig" prisstigning på stomihjælpemidlerne.

Til området vedrørende parykker har Handicaprådet ingen kommenta-

rer. Det samme gælder området vedrørende ortopædiske fodindlæg 

mailto:handicapraad@sof.kk.dk


 

CSU - Voksne og Udvikling 2/2 

 

 

 

 

udover at rådet er enig i den opdeling Hjælpemiddelcenteret opererer 

ud fra mellem henholdsvis ortopædiske fodindlæg og ortopædiske sko.   

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, står Handicaprådet na-

turligvis til rådighed. 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

 

Janne Sander
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