
Serviceloven set fra Frederiksberg 
Kommune perspektiv 

• Bevilling af hjælpemidler varetages af 
kontinenssygeplejersker

– Forvaltning af sundhedslovsydelser

• Udredning og behandling – minimal care

• Inkontinensklinik / hjemmebesøg

– Forvaltning af servicelovsydelser

• Myndighed og bevilling



§112- bevillingsområde 

• Bevilling både til børn og voksne

– men ikke til borgere der bor på plejehjem.

• Produkter

• Inkontinensartikler

• Kateterartikler

• Stomiartikler*



§112 serviceloven

• Varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, når 
hjælpemidlet

– 1) i væsentlig grad kan 
afhjælpe de varige følger 
af den nedsatte 
funktionsevne,

– 2) i væsentlig grad kan 
lette den daglige 
tilværelse i hjemmet eller

– 3) er nødvendigt for, at 
den pågældende kan 
udøve et erhverv.

• Hjælp ydes til anskaffelse af 
det bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel. 



Oplysninger 
§112- ansøgning

• Hvilken funktionsnedsættelse?

• Årsag til funktionsnedsættelse?

• Er der behandlingsmuligheder?

• Hvilken forventning er der til evt behandling –
tidsperspektiv?

• Er der fravalg af behandling og hvorfor?



§112 - bevilliger 

• Bedst egnede

– Hvilken funktionsnedsættelse?

– Hvad er det hjælpemidlet skal kunne løse?

– Særlige krav

– Sortiment / andre muligheder

• Billigst

– Snak om behov

– Afprøvning 

– Delte bevillinger

– Max forbrug

– Delvist afslag



Hvordan bevilges???

RIK-katetre 

Evt afprøvning af anden type / delt bevilling ?

Urinposer

Hygiejne standard - afprøvninger???

Stomiområdet

Borgerne får stort set det der ansøges om. Ikke en åben 
bevilling – tæt samarbejde med stomispl.

Urotainer

Ved indikation – betales af kommunen. Ikke §112 

Styres af inkontiensspl.



Bevillingsbrev

• Information om:

– Hvilket produkt

– Antal

– Forhandler

– Mulighed for ”frit valg”

• ”Frit valg” - Nyt bevillingsbrev

– Info om bevilling af produkt og priser 

– Gældende for 1 år.

– Beskrivelse af funktionsnedsættelse

– Tro og love erklæring



Bevilling??!!

• Kvinde på 55 år førtidspensionist tidl selvstændig /kantine

• Gennemgået et udrednings- og behandlingsforløb i urogynækologisk 
ambulatorium (x2)

• Umiddelbart ikke mere vi kan tilbyde pt. Hun er afsluttet fra fys. Ønsker 
ikke ring el. op. Pt. er færdigbehandlet, og vi må ansøge om bind til pt. 

• Patienten har fortsat inkontinens og har behov for hjælpemiddel i form af 
inkontinensbind.
Dette hjælpemiddel er en nødvendig forudsætning for at afhjælpe 
patientens funktionsnedsættelse, så patienten bla. har mulighed for 
aktiviteter af social karakter - også uden for hjemmet.



Bevilling???

• Urge

• Effekt af Botox

• Patienter vælger selv hvornår det er tid at få 
behandling igen

• Bevilling på bind eller engangskatetre kan øges 
fra 1 – 2 til 10 gange døgnet

• Bevilling ???


