
Bevilling af kontinenshjælpemidler i 
Aalborg Kommune



9 Kontinenssygeplejersker

• Funktion:
• Bevilling af inkontinenshjælpemidler/ urin-afføringsinkontinens+ stomi
• Personkreds 18 år+
• Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

• I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
• I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
• Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

• Bevillingsvilkår:
• Serviceloven § 112 
• Principafgørelser fra Ankestyrelsen
• Casekatalog
• Administrationsaftale kommunal
• Kontinensvejledninger
• Vejledende katalog for standard- og specialbevillinger 



Fra ansøgning til bevilling/afslag

Region- e.l. –pt – pårørende -plejepersonale:

• Funktionsnedsættelsen og årsagen dertil?

• Varigt – midlertidigt ? 

• Er pt henvist til yderligere udredning? 

• Type hjælpemiddel – formålet?

Kommune:

• Altid kontakt til pt – pårørende eller sundhedsfaglig personale 

• Håndtering af hjælpemidlet ?

• Minimal care – afprøvning 

• Skriftlig bevilling/afslag – klagevejledning



• Pt får midlertidig behov for kateter eller ble :

- er henvist til yderligere undersøgelse/behandling.
• Udlevering max. 1 mdr udleveres fra afd-/amb – derefter Regionens indkøbskontor 

ved længere ventetid.

– ingen  yderligere udredning.
• Udlevering til 1 uge – egenbetaling

- følge af operation og planlagt kontrol af tilstanden på sygehuset.
• Udleveres til 1 måneds forbrug  fra afd. – derefter Regionens indkøbskontor 



Ansøgning om kateter og tilbehør

Uretralkateter:
• RIK :
• Mobilitet, finmotorik, +/- urinpose, erhverv, økonomi.

Nefrostomikateter: (midlertidigt-varigt)
• Casekatalog -aftale er under udarbejdelse
• Fastlagte kontrol til kateterskiftning på sygehus min hver 3. måned

• Kateter betragtes som et behandlingsredskab.
• Mellemstykke og urinpose er en integreret del af kateteret

• Sygeplejen medbringer remedier til forbindskift.



Skyllevæske/kalkopløsningsmidler til vedligeholdelse
af kateter

• Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af 

hjælpemidlet, ex. til drift, rengøring eller vedligeholdelse 
(SEL 112 § 4  stk 3)           

• Udkast til aftale om produktsortiment på sygeplejedepot.  

Afventer ledelsens beslutning - egenbetaling.



Stomi

Klæbefjerner:

• Ikke standardbevilling, men afhængig af situationen

Badeplastre:

• afhængig af behovet – hyppighed



Bleer

• Minimal Care  ( væskeindtag, mavetarmfunktion, toiletbesøg

og medicinsk behandling)

• Fjerne/reducere årsag fremfor bevilling

• Ingen minimums grænse for lækagemængde

• Ingen ” for en sikkerheds skyld”



Ønsker til samarbejdspartnere

• Sygehus har ”sendt bevilling”

• Forventningsafstemning ift. ønsker og muligheder.

• Region og kommune er hinandens medspillere, så pt hjælpes bedst 
muligt.

• Vi skal hjælpe hinanden med at anvende fælles aftaler.


