
Kommissorium for Arbejdsgruppe til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om 

hjælpemidler og behandlingsredskaber 

 

Baggrund 

Myndigheds- og finansieringsansvaret på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber er placeret i 

både region og kommune, således at hospitalet udlåner behandlingsredskaber, mens det påhviler 

kommunerne at udlevere hjælpemidler og træningsredskaber. Flere produkter kan både være et 

hjælpemiddel og et behandlingsredskab afhængig af formålet med anvendelsen.  

For at sikre, at borgerne og personalet oplever smidighed i sagsbehandlingen og  undgår unødigt lange 

sagsbehandlingstider som følge af ovennævnte organisering og kompleksitet, er der behov for et tæt og 

kontinuerligt samarbejde mellem kommuner og region om at fastsætte fælles retningslinjer for indsatsen på 

området.  

Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber 

er et samarbejdsforum mellem kommuner og region, der har til formål at opretholde og udbygge samarbejdet 

på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber.  

Arbejdsgruppen er nedsat som en fast arbejdsgruppe under Sundhedsstyregruppen i forbindelse med 

udarbejdelsen af Region Midtjyllands sundhedsaftale 2015-2018. Arbejdsgruppen refererer til 

Sundhedsstyregruppen.  

Arbejdsgruppen har kompetence til at træffe beslutning om sundhedsfaglige forhold i tilknytning til 

sundhedsaftalen. Det er en formandskabsvurdering fra situation til situation, hvorvidt beslutningen er så 

principiel og væsentlig, at den skal videre til godkendelse i Sundhedsstyregruppen. 

 

Grundstrukturen i organiseringen af det tværsektorielle samarbejde om sundhedsaftalen er: 

                                  

Arbejdsgruppens opgaver  

Der er udarbejdet et vejledende digitalt afklaringskatalog på området for hjælpemidler og 

behandlingsredskaber, der fungerer som et opslagsværk for personale på hospitaler og i kommuner. 

Formålet med afklaringskataloget er at skabe klarhed om ansvarsdelingen mellem kommune og region i 

forbindelse med bestemte typer hjælpemidler og behandlingsredskaber. 

Arbejdsgruppen har følgende opgaver: 



• Afklaring af lokale/regionale tvister vedr. tolkning af Cirkulære om afgrænsning af 

behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsnet  

 

• Løbende udvikling og opdatering af Det vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og 

behandlingsredskaber 

 

• Håndtering af henvendelser fra klyngerne vedrørende spørgsmål om afklaringskataloget 

 

• At følge udviklingen på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber 

 

• Varetagelse af den overordnede opfølgning på sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og 

hjælpemidler 

 

• At følge den decentrale implementering af sundhedsaftalen og Afklaringskataloget  

 

Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet og ad hoc ved presserende sager. 

 

Formidling og sammenhæng 

For at sikre sammenhæng mellem klyngesamarbejdsstrukturen og arbejdsgruppen orienterer 

arbejdsgruppen klyngerne i Midt, Vest, Randers, Horsens og Aarhus om sit arbejde.  

Dette praktiseres ved, at arbejdsgruppen sender referater til klyngegruppernes sekretariater med henblik på 

videreformidling.  

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppens medlemmer består af:  

• Louise Krarup Lyngsøe (kommunal formand), Teamleder i Viborg Kommune 

• Birte Sønderskov Hansen, Funktionsleder i Silkeborg Kommune  

• Ulla Brit Hansen, Ledende terapeut i Herning Kommune 

• Grith Ellerup Asboe, Sektionsleder i Hjælpemiddeldepotet på Aarhus Universitetshospital 

• Lone Graabach, Leder af administrativ service, Aarhus Kommune  

• Lene Wejlstrup Antonsen, Konsulent på Hospitalsenheden Vest  

• Winnie Bork, Ergoterapeut på Hospitalsenheden Vest 

• Charlotte Jensen AC-fuldmægtig i Sundhedsplanlægning (sekretær) 

• Kommunal sygeplejerske  

• Regional sygeplejerske  

• Regional terapeut  

• Kommunal og regional jurist tilknyttet på ad hoc basis 

Der er delt formandskab mellem kommuner og region.  

Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, varetager sekretariatsfunktionen. 

Kommissoriet revideres i XXXX. 

 

Godkendt af Sundhedsaftalesekretariatet den 16. august 2018. 

 


