
Produktet ordineres og udleveres af hospitalet
Tilbehør og udstyr, som er nødvendige for anvendelsen og en integreret del 
af produktet, udleveres af hospitalet

Hvis borger udskrives med en genoptræningsplan til genoptræning på specialiseret niveau, skal de produkter, der 
er ordineret som led i genoptræningen, udleveres af hospitalet

Borger skal selv afholde udgiften til  
indkøb af produktet

Hvis borger udskrives med en genoptræningsplan til almen genoptræning , skal de produkter, der er ordineret som 
led i genoptræningen, udleveres af kommunen

Hvis borger udskrives med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau, skal de produkter, der 
er ordineret som led i genoptræningen, udleveres af kommunen

Produktet skal vurderes af kommunen efter arbejdsmiljøloven

Produktet skal vurderes af Kommunen efter reglerne om nødvendige 
merudgifter ved den daglige livsførelse. Eksempelvis apotekerproduk-
ter, der kan anvendes i pleje, hygiejne eller lindring.

Produktet skal vurderes af 
kommunen efter reglerne om 
tidsbegrænset udlån af hjæl-
pemidler

Produktet skal vurderes af 
kommunen efter reglerne om 
udlån af hjælpemidler
Tilbehør og udstyr, der er nød-
vendigt at anvende sammen 
med produktet udleveres sam-
men med produktet

Produktet skal vurderes af 
kommunen efter reglerne om 
tilskud til køb af forbrugsgoder
Eksempelvis apotekerproduk-
ter, der kan afhjælpe en nedsat 
funktionsevne

Skal borger anvende produktet under eller efter udskrivelse som led i 
eller fortsættelse af en iværksat behandling med det formål enten at 
tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller at 
forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat?

Skal borger anvende produktet efter ud-
skrivelse som led i et ordineret genop-
træningsforløb?

Skal produktet anvendes efter udskrivel-
se til at skabe et godt arbejdsmiljø, for 
dem, som skal hjælpe borger i hjemmet?

Skal borger anvende produktet efter ud-
skrivelse til at afhjælpe følgerne af en 
nedsat funktionsevne med det formål, 
at borger helt eller delvist selvstændig 
kan udføre daglige gøremål i hjemmet?

Skal borger anvende produktet efter ud-
skrivelse til pleje, hygiejne eller lindring 
og er behovet for produktet en konse-
kvens af den fysiske funktionsnedsæt-
telse.

Har borger en varig ned-
sat funktionsevne?

Har borger en midlertidig 
nedsat funktionsevne?

Er produktet et hjælpemiddel?
(Produktet har en afhjælpende 
funktion, er specielt fremstillet 
til handicappede, og kan ikke 
købes i almindelig handel) 

Er produktet et forbrugsgode?
(Produktet har en afhjælpende 
funktion, er ikke specielt frem-
stillet til handicappede, og kan 
købes i almindelig handel)
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