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Baggrundsnotat om SPS-ordningerne og kompenserende 
it-hjælpemidler 

Indledning 

Elever, studerende og kursister med behov for støtte på grund af en fy-

sisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan via deres uddannelsesinstitu-

tion få tildelt kompenserende it-hjælpemidler under de Specialpædagogi-

ske Støtteordninger (SPS-ordningerne). SPS-ordningerne administreres 

af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som er en styrelse un-

der Børne- og Undervisningsministeriet.  

 

SPS-ordningerne har til formål at give elever, studerende og kursister 

med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i 

skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kost-

skoler, forberedende grunduddannelser (FGU), ungdomsuddannelser, al-

mene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser (VEU) samt vide-

regående uddannelser.  

 

For yderligere information om STUK og SPS-ordningerne henvises til 

følgende hjemmesider: www.stukuvm.dk og www.spsu.dk  

 

Under SPS-ordningerne hører støtte i form af it-hjælpemidler til ord-

blinde, blinde og svagsynede og til personer med andre funktionsnedsæt-

telser. It-hjælpemidlerne består primært af oplæsnings- og ordforslags-

programmer inkl. OCR-behandlingsfunktionalitet og evt. kompense-

rende hardware som fx læsepen og scanner. STUK leverer som udgangs-

punkt it-hjælpemidler i to varianter:  

1. En programpakke, som er beregnet til elever og studerende med 

egen computer, som alene har behov for den kompenserende 

software.  

 

http://www.stukuvm.dk/
http://www.spsu.dk/
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2. En it-startpakke bestående af en bærbar computer med standard 

software og kompenserende software.  

 

En tildeling af it-hjælpemidler sker i praksis ved, at eleven eller den stu-

derendes uddannelsesinstitution sender en ansøgning om bevilling til 

STUK. STUK tildeler på basis af ansøgningen en bevilling på de ydelser, 

som der er behov for. Uddannelsesinstitutionen bestiller herefter it-hjæl-

pemidlerne hos STUKs Serviceleverandør til levering på institutionen.  

 

Når elever og studerende afslutter deres uddannelse, returneres de fleste 

bevilligede it-hjælpemidler til Serviceleverandøren.  

Serviceleverandøren 

Serviceleverandøren skal anskaffe det nødvendige hardware og software, 

klargøre dette og sende det til uddannelsesinstitutionen. Anskaffelsen af 

det kompenserende software sker gennem en af STUK udpeget forhand-

ler af kompenserende software (Forhandleren).  

 

Ud over udleveringen af it-hjælpemidler har Serviceleverandøren også til 

opgave at fungere som supportindgang (SPOC) for SPS-vejledere og ele-

ver og studerende, hvis der er problemer af teknisk eller anvendelses-

mæssig karakter.  

 

Serviceleverandøren skal i samarbejde med Forhandleren varetage 2. og 

3. level anvendelsesrelateret og teknisk support af kompenserende soft-

ware, som er leveret til støttemodtagerne, jf. nærmere Bilag 2 Udkast til 

kravspecifikation punkt 3.1. 

Bevilgede it-hjælpemidler  

I 2020 blev der leveret ca. 6.805 it-startpakker og 9.475 programpakker.  

 

Der findes forskellige sammensætninger af programpakker og it-startpak-

ker. Ydermere kan it-hjælpemidlerne tilbydes som separate produkter, fx 

som bevilling af kompenserende software til telefon eller tablet.  

 

STUK arbejder med følgende produktkategorier af IT-hjælpemidler:  

1. Standard hardware (fx bærbare computere, computermus, head-

set, tablets)  

2. Standard software (fx PDF-software, sikkerhedssoftware)  

3. Kompenserende hardware (fx håndscanner, læsepen, digital dik-

tafon)  

4. Kompenserende software (fx oplæsnings- og ordforslagspro-

gram, OCR-software)  

5. Operativsystem & kontorpakke (fx Windows, Microsoft Office)  

 

Det er i denne sammenhæng produktkategori 4, Forhandleren skal levere 

produkter inden for. 
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