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Jeg kan forklare 
reglerne og 
beskrive deres 
indhold, 
målsætning og 
forhistorie 

Jeg har ikke lavet 
reglerne, jeg er 
ikke nødvendigvis 
tilhænger af 
reglerne, og jeg 
kan ikke lave dem 
om 



At bevilge en 
offentlig 
ydelse
• MÅ KUN bevilge hjælp til 

privatpersoner, hvis der er 
hjemmel

+
• SKAL bevilge hjælp til 

privatpersoner, hvis borgeren 
har RET til ydelsen



Hvorfor krav 
om hjemmel?

• Demokratisk 
beslutning om brug af 
skattekroner

• Undgå nepotisme
• Undgå korruption
• Sikre 

gennemskuelighed



Hvor går det 
så galt?

– For det går jo 
galt…
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Sektorernes 
tilbud er aldrig 
ubegrænsede

 Afvejning af udgifter og 
indtægter

 Afvejning af forskellige 
udgifter i forhold til 
hinanden –hvad giver 
mest sundhed og/eller 
livsværdi?
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Region

■ Primært fokus på pleje

■ ”Yde hjælp og støtte”, ”lette tilværelsen”

■ Forventet (lang-)varig indsats

■ Hjælper borgere

 Primært behandlende fokus

 ”Gøre rask”

 Forventet midlertidig indsats

 Behandler patienter

Kommune



Regionen har ansvaret for – og pengene til 
behandling på sundhedslovens område

■ Midlertidig opgave

■ Afgørende hensyn ved budgetlægning er regionens øvrige opgaver + sundhedsfaglige 
hensyn + økonomiske hensyn + politiske interesser afvejet mod hinanden

■ Generelle grænser af Folketinget, Medicinrådet eller den enkelte region:
– Spinraza til muskelsvindramte
– HPV-vaccine kun til piger
– HPV-vaccine kun gratis til børn og unge

■ Ikke politiske eller økonomiske hensyn ved konkret behandlingsvalg. Saglige hensyn: 
Effekt, betydning for helbred, nødvendighed, bivirkninger osv.

■ Relativt stort område overlades til konkret sundhedsfagligt skøn, dog ikke give dyrt 
præparat, hvis billigt er lige så godt



Kommunen har ansvaret for – og pengene 
til behandling på servicelovens område

■ Langsigtet opgave

■ Afgørende hensyn ved budgetlægning og valg af serviceniveau er socialfaglige, 
plejefaglige, sundhedsfaglige, politiske og økonomiske hensyn afvejet mod hinanden

■ Ved konkret visitation må ikke tages politiske eller økonomiske hensyn – dog skal billigst 
mulige løsning altid vælges

■ Lovens kriterier SKAL være opfyldt:
– I væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
– I væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet
– Nødvendigt for at kunne udøve et erhverv
– Bedste og billigste hjælpemiddel, der kan løse opgaven



Region                         Kommune

■ Skal bevilge i behandlingsperiode
■ Kriterier:
Medicinsk/sundhedsfaglig effekt, 
helbred, nødvendighed, bivirkninger, 
risiko for komplikationer, senfølger osv.

Skal sikre ”effektiv 
ressourceudnyttelse”, jf. SL § 4

Kommunalt (og regionskommunalt) 
selvstyre giver adgang til forskelligt 
serviceniveau mellem regionerne

■ Skal bevilge (livs-)varigt
■ Kriterier:
I væsentlig grad afhjælpe de varige 
følger, lette den daglige tilværelse i 
hjemmet eller nødvendig for erhverv

Skal være bedste og billigste 
hjælpemiddel, jf. hjælpemiddel bkg. § 3

Kommunalt selvstyre giver adgang til 
forskelligt serviceniveau mellem 
kommunerne



At handle ”ressourcemæssigt forsvarligt” og 
at yde ”bedste og billigste” hjælpemiddel
- Eller valget mellem to biler
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En opdigtet case om en patient, der 
skal sendes hjem med kateter
■ Den konkrete region har ikke 

begrænset udbuddet af katetre, da 
ikke nogen mærkbar 
besparelsesmulighed her

■ Flere katetre kan opfylde det 
primære sundhedsfaglige behov

■ Det dyre giver generelt mindsket 
risiko for komplikationer og er mest 
behageligt

■ = Patienten oplæres i brugen af det 
dyreste, simpleste og behageligste 
kateter, bl.a for at opnå størst 
patienttilfredshed og mindst risiko 
for komplikationer

■ Den konkrete kommune har begrænset 
udbuddet af katetre, da der var en  
markant besparelsesmulighed for 
kommunen

■ Flere katetre kan opfylde kravet om 
”væsentligt at afhjælpe konsekvenserne 
ved funktionsnedsættelsen”

■ Den konkrete borger skønnes konkret at 
kunne benytte det billige kateter uden 
risiko for komplikationer

■ = Patienten må fremover oplæres i, og 
begynde at anvende det billigste kateter



En opdigtet case om en patient, der 
skal sendes hjem med kateter
■ Den konkrete region har ikke 

begrænset udbuddet af katetre, da 
ikke nogen mærkbar 
besparelsesmulighed her

■ Flere katetre kan opfylde det 
primære sundhedsfaglige behov

■ Det dyre giver generelt mindsket 
risiko for komplikationer og er mest 
behageligt

■ = Patienten oplæres i brugen af det 
dyreste, simpleste og behageligste 
kateter, bl.a for at opnå størst 
patienttilfredshed og mindst risiko 
for komplikationer

■ Den konkrete kommune har begrænset 
udbuddet af katetre, da markant 
besparelsesmulighed for kommunen

■ Flere katetre kan opfylde kravet om 
”væsentligt at afhjælpe konsekvenserne 
ved funktionsnedsættelsen”

■ Den konkrete borger skønnes konkret at 
kunne benytte det billige kateter uden 
risiko for komplikationer

■ = Patienten må fremover oplæres i, og 
begynde at anvende det billigste kateter



Må regionen godt oplære hende i at køre i 
den røde bil, selvom hun kunne nøjes med 
den gule?
■ Ja, hvis ikke det har uforholdsmæssigt store 

økonomiske omkostninger for regionen at 
lade patienterne anvende den røde bil

■ Nej, hvis det viser sig at være 
uforholdsmæssigt dyrt for regionen

Har patienten også ret til at få bevilget regionens 
foreslåede hjælpemiddel (den røde bil) i 
kommunen efter SEL § 112?



Må kommunen godt tvinge hende over i 
den gule bil?
■ Ja, på nogle betingelser

■ I visse situationer SKAL kommunen faktisk tvinge hende 
over i den gule bil jf. kravet om billigste og kravet om 
ensartethed – alle med samme lidelse har samme ret

■ Betingelser for at visitere til anden ydelse/den gule bil:
– Den skal ”væsentligt afhjælpe konsekvenserne ved 

hendes funktionsnedsættelse”
– Den må ikke være konkret problematisk for hende 

– f.eks. hvis hun pga. sin funktionsnedsættelse har 
brug for sædevarme eller automatgear

– Hun flyttes først, når man er sikker på, at hun også 
kan køre den gule bil forsvarligt, f.eks. når hun har 
lært at køre med manuelt gear



Hjemmel til bevilling af hjælpemidler
Servicelovens § 112
■ Væsentligt afhjælpe de varige følger

■ Lette den daglige tilværelse i hjemmet

■ Være nødvendig for at varetage et job

■ Dyrere hjælpemiddel end bevilget kan frit vælges af borgeren, såfremt borgeren selv 
dækker den øgede udgift hertil jf. SEL § 112, stk. 3 samt 
hjælpemiddelbekendtgørelsens § 6

■ Stomihjælpemidler har fået egen bestemmelse i hjælpemiddelbekendtgørelsens §
14 - uheldigt, da den bruges som positivliste for accepterede stomier, jf. 
principafgørelse 51-15 om appendikostomi. Burde nok snarere have afvist med 
henvisning til behandling ej afhjælpning af følger(?)

■ Borgeren skal instrueres i brugen af hjælpemidlet



§ 112, 
kriterier:

Betyder 
modsætningsvis:

■ Små, uvæsentlige forskelle/forbedringer 
kan ikke tillægges betydning

■ Lægges primært vægt på tilværelsen i 
hjemmet og på job

– kan ikke tillægges vægt, at man en 
gang om året går i swimmingpool på 
en ferie

■ Væsentligt afhjælpe de varige 
følger

■ Lette den daglige tilværelse i 
hjemmet

■ Være nødvendig for at 
varetage et job



Bevilling efter SEL § 112,
vejledningen siger desuden:
■ Hvilke manglende funktioner skal hjælpemidlet afhjælpe?

■ Hvilke muligheder der findes for at afhjælpe den nedsatte funktionsevne under 
hensyn til borgerens situation?

■ Formålet med hjælpen bør være, at den enkelte kan leve et liv som andre på samme 
alder og i samme livssituation.

■ Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel ud fra en samlet vurdering 
af borgerens situation.

– Borgerens behov og helbredsmæssige tilstand.

– Hjælpemidlets kvalitet, driftssikkerhed, betjeningsmulighed, driftsudgifter, 
holdbarhed, krav til service, garanti, service- og reparationsmuligheder.



Bevilling efter SEL § 112,
principafgørelse 44-18 om afgrænsning 
over for forbrugsgoder
■ Hjælpemidler forhandles og produceres udelukkende for at afhjælpe en 

funktionsnedsættelse: dækkes fuldt ud af kommunen
– F.eks. stomiposer og katetre
– Integreret del af hjælpemiddel, f.eks. særlige stomiplastre

■ Forbrugsgoder forhandles til befolkningen som helhed: Fuld egenbetaling
– F.eks. toiletpapir, affaldsposer, plastichandsker, plastre osv. Har man pga. sin 

funktionsnedsættelse en merudgift til disse, kan denne søges dækket efter SEL 
§ 100

■ Forbrugsgoder forhandles til befolkningen som helhed, men konkret bruges til 
afhjælpning af funktionsnedsættelse: Delvis egenbetaling

– Måske gaze, handsker, creme osv. Ikke klart afgjort af AST



Sygeplejerske
rnes 
virkelighed

Borgerne i regionen 
bor ikke i samme 
kommune…Og 
kommunens borgere 
får hjælp i forskellige 
regioner…

Spl

Region

Borger 3 
kommune 

3

Borger 2
kommune 

2

Borger 1  
kommune 

1



Hvordan undgår 
man at skuffe 
og forvirre 
patienter og 
borgere?



Hvordan undgår man at skuffe og forvirre borgerne 
– eller hvordan navigerer man i dette?

■ Skelner mellem oplæring til kortvarigt brug og regionsbetaling eller til varig brug og 
kommunal bevilling

■ Har respekt for, at bevillingskriterierne er forskellige, da forskellige hensyn:
– Sundhedsfaglige og behandlingshensyn det ene sted
– Væsentligt afhjælpe funktionsnedsættelse det andet sted

■ Har respekt for, hvem der er den endelige, bevilgende myndighed - tommelfingerregel: 
Lov ikke patienten/borgeren noget, som din egen arbejdsgiver ikke betaler!

■ Holder sig orienteret om, hvad patienterne kan forvente efter udskrivning i regionens 
kommuner (hvis muligt: involvere hjælpemiddelvisitationen før kateteroplæring)

■ Er ekstremt klar i dokumentation af de lægefaglige og sundhedsfaglige kriterier, hvis 
patienten er særligt følsom over for skift af kateter-type, eller hvis forskelligt allerede er 
afprøvet, så patienten ikke sendes hjem og udsættes for nye afprøvninger

■ Husk i visitationen i kommunerne, at borgeren ikke kan visiteres til andet, før oplært i 
andet



Etablering af 
samarbejds-
relationer

■ Kræver respekt om de grænser, de andre 
er underlagt

■ Udfordrende at acceptere forskellige 
fagetiske og juridiske grundlag

■ Kræver bevidsthed om at alle er underlagt 
hjemmelskrav

– Krav om hjemmel for ydelse/økonomi
– Krav om hjemmel for indgreb med 

magt/tvang/uden samtykke



Særlige bemærkninger til sager, hvor patienten har et overdrevet stort væskeindtag

Det følgende er en række overvejelser om retstilstanden for bevilling af inkontinenshjælpemidler til borgere, der af den ene eller den anden 
grund er inkontinente som følge af et stort væskeindtag. Der er tale om overvejelser og argumenter for, hvorledes grænsen mellem afslag og 
bevilling skal trækkes, inspireret af et spørgsmål i forbindelse med nærværende oplæg, men der er ikke tale om en endegyldig og klar 
fastlæggelse af retstilstanden.

I nogle situationer skyldes inkontinensen helt eller delvist et ualmindelig stort væskeindtag – evt. kombineret med, at den væske, borgeren 
indtager svækker funktionsevnen – her tænkes særligt på alkoholikere. Det er kravet om ”varig lidelse”, der kan ”komme i vejen” for, at man kan 
bevilge bleer til den inkontinente alkoholiker. Eller til den borger, der som følge af mundtørhed drikker store mængder henover dagen, og har 
svært ved ”at nå på toilettet”. Hvis ikke det har nogen effekt at informere og uddanne borgeren om løsninger på problemet, må man forholde sig 
til, om der kan bevilges inkontinenshjælpemidler.

Vi ser samme problematikker med overvægt, hvor den overvægtige f.eks. kan opleve problemer med at bevæge sig rundt alene som følge af 
vægten. Her gives f.eks. afslag på handicapbil med henvisning til, at overvægt ikke er en ”varig lidelse”. Det vil som udgangspunkt gælde så 
længe det er overvægten alene, der medfører bevægelseshæmningen. Når/hvis overvægten senere fører til varige lidelser i form af f.eks. dårlige 
knæ, så kan der bevilges H-bil som følge af, at følgelidelserne – her det ødelagte knæ – er varige.

Jeg vil forvente, at den inkontinente alkoholiker må vurderes efter lignende overvejelser. Ligeså med den inkontinente borger, der drikker 7 liter 
om dagen som følge af mundtørhed – eller ”bare fordi det skulle være så sundt”. Hvis inkontinensen ikke er udtryk for – eller skyldes en varig 
funktionsnedsættelse – men vil ophøre så snart borgeren ophører med det store væskeindtag, så vil min vurdering være, at man kan – og 
formentlig skal – afvise at yde hjælpemidler. 

Men ER borgeren varigt inkontinent, så kan drikkemønsteret ikke uden videre begrænse bevillingen med henvisning til, at borgeren kan ændre 
livsstil. 

Såfremt en inkontinent kørestolsbruger med en rygmarvsskade opfylder varighedskravet, og derfor ER berettiget til kontinenshjælp, og så OGSÅ 
har et alkoholmisbrug eller vælger at drikke 5-6-7 liter vand om dagen af andre årsager, så er det ikke så lige til at begrænse bevillingen til at 
svare til et forventet normalforbrug. Det er borgerens individuelle behov, der skal være afgørende for bevillingen. I de tilfælde kan man naturligvis 
give rådgivning, men ændrer rådgivningen ikke noget, må bevillingen nok gives til det reelle behov.

Det samme gælder, såfremt et årelangt alkoholforbrug har resulteret i en nedsættelse af fysiske og/eller kognitive funktioner i en sådan grad, at 
inkontinensen må vurderes som varig. Herefter er man formentlig forpligtet til at bevilge de nødvendige hjælpemidler i det nødvendige omfang.
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