
Regionshuset

Viborg

Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 21-04-2020

Sagsbehandler Charlotte Jensen

Charlotte.Jensen@stab.rm.dk

Tel. +4521358798

Sagsnr. 1-01-72-20-14

Side 1

 

  

 
 
Referat fra mødet den 28. februar 2020 i 

Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles 

afklaringskatalog om hjælpemidler og 

behandlingsredskaber 

 
Deltagere: Louise Lyngsøe, Birte Sønderskov, Lene Wejlstrup 
Antonsen, Ulla Brit Hansen, Lone Graabach og Charlotte Jensen. 
 
Afbud: Grith Ellerup Asboe, Pia Ravnsbæk 
Bjærge, Rikke Ørbæk Møgelberg, Mette Kirkegaard Kristensen og 
Lisbeth Buch Taudorf. 
 
 
1. Nyt afklaringskatalog 

Indstilling:  
• At gruppen drøfter det nye Afklaringskatalog 

 
Formandskabet havde møde med Campfire den 21. februar, hvor 
designet på den nye hjemmeside blev præsenteret. 
 
Referat: 

Vi gennemgik det nye Afklaringskatalog. Der er enighed om, at 

designet og brugervenligheden er blevet bedre, og at det lever op til 

forventningen. 

 

Grith Ellerup Asboe og Louise Lyngsøe gennemgår de enkelte 

produkter, og Charlotte Jensen indarbejder produkterne i det nye 

Afklaringskatalog. 

 
 
2. Udlevering af ortopædiske hjælpemidler (skinner og 

bandager) 

Indstilling:  
• At gruppen godkender, at der indkaldes til et møde, hvor det 

aftales, hvem der har ansvaret for at udlevere skinner og 
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bandager til børn, særligt børn med cerebral parese, og 
hvordan, der sikres smidige arbejdsgange  

• At gruppen indstiller til formandskabet for sundhedsaftalen, at 
der bevilges 11.000 kr. til finansiering af jurist Anita Klindts 
deltagelse i mødet 

 
Hospitalsenheden Midt og Viborg Kommune har drøftet placering af 
udleveringsansvaret i forhold til skinner og bandager til børn, særligt 
børn med cerebral parese.  
 
Udfordringen er, at det primære formål med anvendelse af skinner og 
bandager ofte er:  

• At forebygge, understøtte eller oprette fejlstillinger og svær 
rygskævhed 

• At forebygge kontrakturer i hænder, arme og ben 
• At fremme den naturlige udvikling hos et barn – fx at kunne 

stå, gå, sidde, spise m.m. 
• At yde støtte og stabilitet ved træning af fx ståfunktion, 

siddefunktion m.m. 
• At sikre, at børnene følges tæt og enten helt kan undgå 

operationer eller får tidligere, men mindre indgribende 
operationer, end det er tilfældet i dag, hvor børnene i en 
senere alder gennemgår meget store og komplicerede 
operationer (uddrag fra sundhedsaftalen om CPOP børn) 

 
Kommunerne mener ikke, at det er muligt at yde støtte til skinner og 
bandager efter serviceloven § 112, når det primære formål er at 
forebygge, udvikle og forbedre et funktionsniveau.   
Regionen mener ikke, at skinner og bandager er en del af 
behandlingsindsatsen af børnene, og dermed heller ikke et 
behandlingsredskab.  
 
Endelig kan det uafklaret, om det forhold, at det er kommunale ergo- 
og fysioterapeuter, som levere den træning, som lægen på hospitalet 
igangsætter, er ensbetydende med, at skinner og bandager, som er 
nødvendige for at understøtte træningen, skal leveres og behandles 
efter kommunale træningsparagraffer eller andre paragraffer som 
anvendes til ydelser til børn.  
 
Det er en udfordring, at både kommuner og hospitaler bruger 
forholdsvis meget tid på at sagsbehandle disse sager. 
 
Louise Krarup Lyngsøe har kontaktet jurist Anita Klindt fra Klindt 
Consult for at høre, om hun vil deltage i et møde om denne 
problemstilling. Honoraret er kr. 11.000 + moms og kørsel.  
 
Det foreslås, at der afholdes et møde med deltagelse af 
Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om 
hjælpemidler og behandlingsredskaber, relevante fagpersoner, en 
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kommunal jurist, en regional jurist og jurist Anita Klindt med det 
formål at afklare problemstillingen,  
 
Referat: 

Gruppen kan godkende, at der indkaldes til et møde, hvor det aftales, 

hvem der har ansvaret for at udlevere skinner og bandager til børn, 

særligt børn med cerebral parese, og hvordan, der sikres smidige 

arbejdsgange.  

 
Gruppen anbefaler, at aftalerne indarbejdes i den gældende 

sundhedsaftale om CPOP børn. Gruppen anbefaler desuden, at 

Socialstyrelsen forløbsbeskrivelse for børn med cerebral parese 

anvendes ind i arbejdet. Hverken sundhedsaftalen eller 

forløbsbeskrivelsen indeholder aftaler om udlevering af hjælpemidler 

og behandlingsredskaber til CPOP børn.  

  

Charlotte Jensen kontakter den regionale CPOP-koordinator for at 

drøfte forslaget med hende, og for at få afklaret, om der er en 

tværsektoriel gruppe, der sammen med Arbejdsgruppen til løbende 

ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og 

behandlingsredskaber, kan arbejde med problemstillingen. 

Der er brug for at få fagpersonerne til at indgå i arbejdet og, at 

fagpersonerne beskriver de udfordringer, de står med. 

 

Gruppen kan godkende, at der indstilles til formandskabet for 

sundhedsaftalen, at der bevilges 11.000 kr. til finansiering af jurist 

Anita Klindts deltagelse i mødet. Charlotte Jensen undersøger, om vi 

kan få bevilget midler til at mødes med Anita Klindt. 

 
Gruppen anbefaler, at den eksterne juridiske konsulent holder et 

oplæg, som både præsenterer hospitalets og kommunernes 

forpligtelse til at udlevere hjælpemidler og behandlingsredskaber til 

børn. Eventuelt med udgangspunkt i konkrete cases.  

 

Gruppen orienteres løbende om status i sagen. 

 

3. Orienteringspunkter 

Indstilling:  
• At orienteringen tages til efterretning 

 
Formandskabet orienterer om status for følgende sager: 
 
 

Vejledning til hjælp ved ansvarsdeling: 

./. Vedlagt er Vejledning til hjælp ved ansvarsdeling, som skal formidles 
til kommuner og hospitaler. Vejledningen er blevet tilrettet på 
baggrund af de kommentarer, gruppens medlemmer er kommet med. 
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Vi afventer afklaring på, om gruppen selv kan godkende dokumentet, 
eller om det skal godkendes af formandskabet for sundhedsaftalen. 
 
 
Midlertidige hjælpemidler: 

./. Vedlagt er sagsfremstilling om opsigelse af lokalaftale om midlertidige 
hjælpemidler, som vi forsøgte at få behandlet på 
Sundhedsstyregruppens møde den 20. februar. Formandskabet for 
sundhedsaftalen afviste punktet, da der ikke er enighed om 
fortolkningen af kan-paragraffen § 113B og en bekymring for, at 
kommunerne påtager sig flere udgifter, hvis lokalaftalen opsiges. 
Formandskabet arbejder videre med punktet. 
 
 
Jurist-gruppe: 

Formandskabet og sekretariatet aftaler møde med en regional og en 
kommunal jurist, hvor følgende drøftes: 
 
1) Ansvar for udlevering af produkter til lindring, pleje og hygiejne / 
udstyr og tilbehør til behandlingsredskaber, når den kommunale 
sygepleje skal varetage den af hospitalet iværksatte pleje og 
behandling af borger efter udskrivelse  
 
2) Hvem er ansvarlig for at udlevere sygeplejeartikler / 
forbrugsstoffer, som ikke er en integreret del af et 
behandlingsredskab, et træningsredskab eller et hjælpemiddel, og 
som patienten har behov for midlertidigt eller permanent i eget hjem 
efter afsluttet behandling på hospitalet (eksempelvis fistelposer) 
 
Når mødet er afholdt vurderes det, om der er behov for at rette 
henvendelse andre steder, eller om problemstillingerne kan blive 
afklaret på mødet. 
 
Referat: 

Vejledning til hjælp ved ansvarsdeling 

./. Vejledning til hjælp ved ansvarsdeling er blevet tilrettet. Revideret 

bilag er vedlagt. 

 

E-dok til hospitalerne sendes i e-dok høring.  

 

Charlotte Jensen afklarer med formandskabet for sundhedsaftalen, 

om det er OK at offentliggøre dokumentet.  

 

Skemaet offentliggøres på www.sundhedsaftalen.rm.dk, e-dok og det 

kommende Afklaringskatalog. 
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Midlertidige hjælpemidler 

Kommunerne kan ikke afvise at benytte serviceloven § 113B med den 

begrundelse, at det er en kan-bestemmelse. Kommunerne skal 

behandle ansøgninger om støtte til hjælpemidler efter serviceloven 

§113b, men kommunerne kan give afslag med begrundelse i 

væsentlighedskriteriet og med klagevejledning.  

 

Louise Lyngsøe, Grith Ellerup Asboe og Charlotte Jensen arbejder 

videre med teksten sammen med Linda Bonde Kirkegaard. Nyt udkast 

præsenteres på gruppens næste møde. Herefter genfremsendes 

sagen til formandskabet for sundhedsaftalen med henblik på at få den 

behandlet i Sundhedsstyregruppen.  

 

Jurist-gruppe 

Afventer mødedato.  

 
 

4. Næste møde 
Indstilling:  

• At det drøftes hvilke punkter, der skal sættes på næste møde 
 
Næste møde afholdes den 29. maj 2020. 
 
 
5. Eventuelt 
Referat: 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 
 
 
Referent: Charlotte Jensen 
 
 
 
 
 
 


