
Serviceloven set fra brugerens perspektiv.
-Hvad er udfordringerne?
-Hvad opleves i praksis?
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Hvem er jeg og RYK?

RYK – rygmarvsskadede i Danmark

ca. 1.400 medlemmer, måske 6.500 danskere med rygmarvsskade.

RYKs formål er at forbedre levevilkårene for mennesker med 
rygmarvsskade blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale 
forhold og ligestilling. 
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Høringssvar
Kommenterer udbudsmateriale på 

kontinensområdet
Oplyser om rettigheder og muligheder



En  rygmarvsskade medfører:

Nedsat førlighed, nedsat følesans, evt. neurogene smerter, blære-
/tarmproblemer, spasmer. 

For dem med høj skade: nedsat lungefunktion, lavt blodtryk, ringe 
temperaturregulering.

Højere risiko for:

Tryksår, knoglebrud, diabetets, blodpropper, skulderskader, 
blærebetændelse, infektioner, nyreskader



Når man får en rygmarvsskade…

1. Uddannelse

2. Ny tilværelse i vante rammer

3. Den lille socialrådgiveruddannelse



Serviceloven

§1, stk. 3: …Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den 
enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte…

§112: Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med 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.



Udfordringer

1. Dem der sidder med bevillingsansvaret ved ikke noget!

- Kontormedarbejder uden sygeplejefaglig baggrund

2. Manglende forståelse af behov (rutiner)

3. Økonomi 



Udfordringer



Udfordringer

1. Dem der sidder med bevillingsansvaret ved ikke noget!

- Kontormedarbejder uden sygeplejefaglig baggrund

2. Manglende forståelse af behov (rutiner)

- f.eks. nedsat fingerfunktion, dårlig balance

3. Økonomi 



Konsekvens 

Kan ikke håndtere kateteret rigtigt

Øget risiko for

Urinvejsinfektion

Flere sygedage fra arbejde, studie, socialt liv

Dårligere livskvalitet



Udfordringer

Massekonverteringer af kateterbevillinger

Citater fra breve fra kommunen til kateterbrugere:

”Der er udelukkende sket en konvertering, hvilket betyder, at funktionaliteten på de nye produkter 
er identisk med de produkter, du hidtil har kunnet bestille.”

”Det er vurderet, at den katetermodel du bruger nu, kan erstattes af en anden katetertype kaldet 
xx. Kommunens sygeplejersker har godkendt kateterets kvalitet efter nøje inspektion.”

Går den, så går den.

De brugere der ikke kender sine rettigheder, bliver taberne.



Uddrag af Socialministeriets tidligere præcisering (hyrdebrev)



Påmindelse til kommunerne om vejledningen til Serviceloven



Udfordringer, opsummering

1. Manglende viden hos bevillingsansvarlig

2. Manglende forståelse af behov

3. Økonomi 

4. Nogle kommuner prøver at gradbøje hvornår konkret og individuel vurdering skal foretages



Det fungerer godt i de fleste kommuner 

Ønskeliste:

• Forståelse for den enkeltes behov

• Fagpersonale skal sidde med bevillingerne

• Konsekvens for de kommuner der ikke overholder reglerne


