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Vedrørende Cirkulæret om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil ud-
giften afholdes af sygehusvæsenet nr. 2 af 21. december 2006 
 
Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland har nedsat et tværsektorielt samar-
bejdsråd på hjælpemiddelområdet mellem regionens 19 kommuner, hospitalsen-
hederne og Regionalt Sundhedsarbejde, også kaldet;  
Det Regionale Samarbejdsråd på Hjælpemiddelområdet.  
 
Det Regionale Samarbejdsråd har blandt andet til opgave at afklare loka-
le/regionale tvister vedrørende tolkningen af Cirkulæret om afgrænsning af be-
handlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet nr. 2 af 21. de-
cember 2006.     
 
I den forbindelse har Det Regionale Samarbejdsråd udarbejdet et omfattende og 
vejledende Afklaringskatalog, hvis formål er at skabe et nyttigt arbejdsredskab for 
personaler ansat på hospitaler og i kommuner.  
 
Udkastet til Det Vejledende Afklaringskatalog, har netop været sendt ud til kom-
mentering i kommuner og hospitaler, og de modtagne kommentarer foranlediger 
denne henvendelse, idet der er en række generelle afgrænsningsproblemer og for-
ståelsesvanskeligheder, som bremser det videre arbejde, idet problemerne ikke 
umiddelbart kan løses af de involverede parter selv. 
  
Nedenfor har vi forsøgt at beskrive uklarhederne med afsæt i afgrænsningscirkulæ-
ret, og håber på hjælp til afgrænsnings- og forståelsesvanskelighederne.   
 
1) 
Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus eller 
som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor formålet enten er at til-
vejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved sygehusbe-
handlingen, eller at forhindre forringelse af resultatet, udlånes af sygehusene.  
Eksempelvis en skråtstillet toiletforhøjer til hoftealloplastik patienter, så de kan 
komme på toilet uden at bøje i hofteleddet.(overholde et behandlings regime)  
 
Første uklarhed i afgrænsningscirkulæret:  

• Det er uklart, hvem der har forpligtelsen til at udlåne hjælpemidler og appa-
ratur, som ikke entydigt er som led i behandlingen, men som patienten har 
behov for i en midlertidig periode, for selvstændigt at kunne klare de mest 
basale færdigheder i hjemmet såsom fx at tage et bad. 
Eksempelvis en badebænk til en patient med et brækket ben, så denne 
kan sidde ned under badet og dermed opnå størst mulig grad af selvstæn-
dighed.  
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2) 
Hjælpemidler og apparatur, som patienten efter sygehusets vurdering har behov 
for, imens patienten venter på sygehusbehandling, udlånes af sygehusene. Ek-
sempelvis albuestokke og kørestole.   
 
Anden uklarhed i afgrænsningscirkulæret 

• Det er uklart, hvem der har forpligtelsen til at udlåne hjælpemidler og appa-
ratur, som patienten (ofte efter den privatpraktiserende læges vurdering) 
har behov for, imens patienten venter på forundersøgelse eller indkaldelse 
til forundersøgelse.  

 
3) 
Behandlingsredskaber eller hjælpemidler i forbindelse med genoptræning – jf. af-
snit 2.4 
 
Træning af en patient under indlæggelse på sygehus er en integreret del af syge-
husydelsen, og de behandlingsredskaber eller hjælpemidler, der måtte være brug 
for i den forbindelse, skal leveres og finansieres af sygehuset (regionen). 
I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal regionen tilbyde en individuel gen-
optræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræ-
ning efter udskrivning fra sygehus, jf. sundhedslovens §§ 84 og 140. 
Kommunen har myndighedsansvaret for genoptræningen efter udskrivning fra sy-
gehus. I det omfang genoptræningen skal foregå på et sygehus (specialiseret gen-
optræning), har regionen driftsansvaret for genoptræningen, men myndighedsan-
svaret beror hos kommunen. 
 
Af det nævnte følger: 
I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt be-
grundet behov for genoptræning, skal kommunen afholde udgifterne hertil og her-
under udgifterne til de *hjælpemidler, der ordineres patienten som led i genoptræ-
ningen. Det er ligeledes kommunens opgave at tilvejebringe hjælpemidlerne. 
I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt be-
grundet behov for specialiseret, ambulant genoptræning, der forudsætter et syge-
hus’ ekspertise og tilbydes på et sygehus, skal sygehuset levere de nødvendige 
behandlingsredskaber eller hjælpemidler hertil. 
Udgifterne til behandlingsredskaber eller hjælpemidler i forbindelse med specialise-
ret, ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus afholdes af kommunen. 
 
Tredje uklarhed i afgrænsningscirkulæret:  

• Ved * i ovenstående afsnit er der uklarhed omkring, at der et sted kun står 
”de hjælpemidler” og ikke ” de nødvendige behandlingsredskaber eller 
hjælpemidler”, som ellers anvendes generelt i det øvrige afsnit. Er der en 
hensigt med dette, eller er det en fejl?   

 
• Hvis der skulle have stået ” de nødvendige behandlingsredskaber eller 

hjælpemidler” er det uklart, om behandlingsredskaber eller hjælpemidler, 
som led i den almindelige ambulante genoptræningen, er ensbetydende 
med behandlingsredskaber (Hjælpemidler og apparatur) som led i behand-
lingen på sygehuset, således, at forpligtelsen til at udlåne behandlingsred-
skaber overgår til kommunerne, når der er et lægefagligt begrundet behov 
for almindelig ambulant genoptræning?  
 

• Det er uklart, hvem der har forpligtelsen til at udlåne de hjælpemidler, som 
ikke entydigt er som led i den fysiske genoptræningen, men som patienten 
har behov for i en midlertidig periode, for selvstændigt at kunne klare de 
mest basale færdigheder i hjemmet såsom fx at tage et bad.  

 
Det Regionale Samarbejdsråd har blandt andet forsøgt at fortolke genop-
træningsbegrebet bredt med udgangspunkt i definition fra Vejledningen om 
træning i kommuner og region, i håb om at finde fælles forståelse. Se ne-
denstående.   



 
”Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven defineres som en 
målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, 
eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at pati-
enten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller 
bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, 
emotionelt og socialt.  
Genoptræningen skal rettes imod patientens funktionsnedsættelse(r), dvs. 
problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagel-
sesbegrænsninger” (Vejledning om træning i kommuner og region 2006 p. 
8/9) 

 
 
Det Regionale Samarbejdsråd er opmærksom på, at der i afgrænsningscirkulæret 
står; ”at såfremt et hjælpemiddel, apparatur eller redskab ikke falder ind under en 
af de ovennævnte kategorier, må dette typisk betales af borgeren selv”, og af den 
grund, er det ikke desto mindre vigtigt, at få afklaret hensigten med indholdet i af-
grænsningscirkulæret.  
 
Det Regionale Samarbejdsråd på Hjælpemiddelområdet håber på et hurtigt og af-
klarende svar på sine spørgsmål, og er der behov for yderligere oplysninger, uddy-
bende forklaringer m.m., er I meget velkommen til at kontakte undertegnede.  
 
Der har været overvejelser omkring, hvorvidt brevet også skulle stiles til Velfærds-
ministeriet, idet ansvaret for lov om social service og fortolkningen af denne lovs 
bestemmelser ligger der. Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder 
dette relevant, bedes I inddrage Velfærdsministeriet i ovenstående.  
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