Oktober 2010

Gribskov Kommune
Kvalitetsstandard for
kropsbårne hjælpemidler
Standardens Standarden er besluttet af Social – og Sundhedsudvalget d. 6.
godkendelse oktober 2010.
Revision af
kvalitetsstandarden
Standardens
indhold

Som en del af kvalitetsopfølgningen på sundhedsområdet revideres
denne kvalitetsstandard hvert andet år.

•

Rammer

•

Visitation og tildeling

•

Indhold

•

Udførelse

1. Rammer
Formålet med
hjælpemidler

Det formelle
grundlag for
pakken

Kvalitetsopfølgning

•

At yde kompensation for varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, således at borgeren i væsentlig grad bliver i
stand til at varetage de daglige aktiviteter.

•

Hjælpemidlet skal medvirke til, at borgeren får mulighed for
at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og
i størst mulig grad blive uafhængig af andres bistand i
dagligdagen.

•

Bevilling af hjælpemidler er reguleret i Lov om Social Service
LBK nr. 941 af 1. oktober 2009 § 112 og § 113.
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og
forbrugsgoder efter serviceloven BEK nr. 1674 af 22.
december 2010.

Der fortages generel opfølgning på kvaliteten af de ydelser, der
leveres ud fra følgende tilgang og metoder:
Tilbagevendende og faste metoder i kvalitetsopfølgningen:
•

Fastlæggelse af fokus for årets kvalitetsopfølgning

•

Årlig evaluering og justering af kvalitetshåndbogen

•

BRA

•

Økonomirapportering / ledelses information

•

Klager og henvendelser

•

Leverandørernes egenkontrol

•

Samarbejdsfora
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Fleksible kvalitetsopfølgningværktøjer: (metoder der kan tages i
brug til at belyse specifikke områder og emner):
•

Stikprøver

•

Audit

•

Kvalitetsundersøgelser

Henvisninger Kvalitetsstandard for forbrugsgoder i henhold til Lov om Social
Service §113.

2. Visitation og tildeling
Ansvarlig for Sundhedsafdelingen i Gribskov Kommune.
opgaven
Målgruppen •
Borgere der har et varigt nedsat funktionsniveau med
hvem er
folkeregisteradresse i Gribskov Kommune.
berettiget til
kropsbårne
hjælpemidler
Målgruppen
•
Borgere som har et midlertidigt nedsat funktionsniveau.
omfatter ikke
•
Borgere som ikke har folkeregisteradresse i Gribskov
Kommune.

Kriterier for
tildeling

Hvornår yder kommunen støtte til kropsbårne hjælpemidler:
Der ydes støtte til hjælpemidler når:
•

Der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, og

Når hjælpemidlet:
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den
nedsatte funktionsevne
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv
•

Varigt behov:
Der skal være tale om et varigt behov for hjælpemiddel, før der kan
ydes støtte. Varigt behov er defineret som 5 år for voksne.
Baggrund for visitation:
Der fortages en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers
behov på baggrund af en faglig udredning.
Eventuelle krav til borgerne:
Borgeren skal give samtykke til indhentning af lægeoplysninger.

Indstilling og Afgørelse inklusiv begrundelse meddeles skriftligt til borgeren.
afgørelse
Afslaget indeholder:
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Sagsbehandlingstider

Krav til
opfølgning

•

Grundlaget for afslaget - hvilke oplysninger der indgår i
afgørelsen

•

Vægtning af oplysningerne

•

Klagevejledning

•

Evt. forslag til anden løsning

•

Den konkrete sagsbehandlingstid afhænger af de enkelte
sagstyper.

•

I den konkrete sagsbehandling prioriteres sager på baggrund
af en faglig og individuel vurdering af borgerens behov.

•

Fra henvendelse om, at en borger ønsker bevilling af et
hjælpemiddel, tilstræber kommunen at der max går 4 uger,
inden der foreligger en afgørelse.

•

Udgifterne på området følges nøje med henblik på evt.
iværksættelse af forebyggende tiltag, hvor dette er muligt.

•

Ved ændret funktionsniveau kræves en ny bevilling.

3. Indhold
Ansvarlig for Sundhedsafdelingen i Gribskov kommune.
opgaven
Bevillingens Kropsbårne hjælpemidler omfatter følgende:
omfang
•

Arm- og benproteser.

•

Brystprotese.

•

Synshjælpemidler.

•

Øjenprotese.

•

Høreapparat.

•

Ortopædisk fodtøj.

•

Ortopædisk fodindlæg.

•

Paryk/toupe

•

Støttekorset.

•

Kompressionsstrømper.

•

Bandager/benskinner/dropfodskinner.

•

Inkontinenshjælpemidler.

•

Diabeteshjælpemidler.

•

Stomihjælpemidler.
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Serviceniveauet for de enkelte hjælpemidler er beskrevet nærmere i
bilag.
Bevillingen omfatter ikke hjælpemidler til midlertidigt brug.
Bevillingen
omfatter ikke
Kvalitetskrav Borgeren skal opleve i væsentlig grad at være kompenseret i forhold

Krav til
dokumentation
Krav til
opfølgning

til den nedsatte funktionsevne.
Hvor det er relevant kræver kommunen lægedokumentation til brug
for sagsbehandlingen.
Se afsnit 2. Visitation og tildeling og afsnit 4. Udførelse.

4. Udførelse
Ansvarlig for
opgaven

•

Hjælpemidlet leveres og tilrettes af leverandører. Gribskov
Kommune har indgået leverandøraftaler for de fleste
hjælpemidler.

•

I den bevilling som borgeren modtager fremgår det, hvilke
leverandører kommunen har indgået aftaler med på de
enkelte hjælpemidler.

Opgaveløser

•

Leverandører af de enkelte hjælpemidler, som er nævnt
specifikt i bilagene.

Valg af
leverandør

•

Der er frit valg af leverandør på området for kropsbårne
hjælpemidler. Hvis en borger ønsker at benytte en anden
leverandør end den, som kommunen har indgået aftale med,
kan borgeren selv købe hjælpemidlet. Hvis hjælpemidlet er
bevilget af sundhedsafdelingen, vil borgeren efterfølgende få
udgifterne hertil refunderet. Der vil højst blive refunderet et
beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet
hjælpemidlet til hos sin leverandør.

•

Har kommunen ikke indgået leverandøraftale, kan borgeren
vælge en leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst
med et beløb svarende til prisen på det, af kommunen
vurderede, bedst egnet og billigst hjælpemiddel.

•

Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for
indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet og har modtaget
en skriftlig bevilling fra kommunen.

•

Leverandører sender fakturaen elektronisk og afregner
direkte med kommunen. Borgeren hæfter selv for
egenandelen, der betales direkte til leverandøren.
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Værdier

De fem bærende værdier for arbejdet i Gribskov Kommune er:
•

Borgeren som centrum

•

Forholdet mellem politikere og omverden

•

Opgaver og mål i stadig udvikling

•

Vekselvirkning mellem mål og faglighed

•

Medarbejderen som centrum

Leverandøren har pligt til at orientere sundhedsafdelingen i Gribskov
Tilbagemeldingspligt Kommune, såfremt en bestilling ikke udføres som aftalt. Dette kan
omhandle:

Krav til
dokumentation

Kvalitetskrav

•
•
•
•

Leveringstidspunktet ikke overholdes
Det bestilte hjælpemiddel ikke kan leveres
Ved ændringer i den leverede ydelse
Ved kvalitetsændringer.

•

Leverandøren dokumenterer elektronisk til kommunen, at det
specifikke hjælpemiddel er leveret til borgeren i
overensstemmelse med bevillingen. Borgerens underskrift skal
være påført bevillingen til kommunen.

•

Ændringer/afvigelser:
Leverandøren meddeler alle afvigelser på det leverede
hjælpemiddel til kommunen med begrundelse for afvigelsen.
•

Hjælpemidler skal kunne tilpasses individuelt og konkret efter
borgerens kompenserende behov.

•

Ingen af de tilbudte hjælpemidler må indeholde stoffer, der er
allergifremkaldende eller på anden kan være
sundhedsskadelige for den pågældende borger.

•

Leverandørens medarbejdere skal optræde kundevenligt.

Leverandørernes egenkontrol.
Krav til
opfølgningen

BILAG
Serviceniveau for de enkelte hjælpemidler

Arm/benprotese
Leverandør
Målgruppe

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
området.
Borgere, der har gennemgået en amputation, og har behov for
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protese for at udføre funktioner i dagligdagen.
Serviceniveau

Der kan ydes hjælp til:
•

Armprotese.

•

Benprotese.

Som armprotese indgår også fx proteser for fingre eller hånd, der
betragtes som en del af den samlede arm. Ligeledes indgår proteser
for fod eller tæer, der betragtes som en del af det samlede ben.
Ved ansøgning om ny protese undersøges altid først, om der er
mulighed for reparation eller tilretning. Hjælpemidlet kan derefter
bevilges efter individuelt behov.
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge eller
behandlende sygehusafdeling.
Hvad koster
hjælpemidlet?

Hjælpemidlet er gratis. Ved valg af anden leverandør end den
kommunen har indgået aftale med, kan der være egenbetaling.

Brystprotese
Leverandør
Målgruppe
Afgrænsning

Serviceniveau

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
området.
Borgere som, helt eller delvist, mangler et bryst.
•

Der bevilges ikke støtte til særlige protesebrystholdere eller
badedragter.

•

Det er sygehuset der bevilger indopererede brystproteser.

Der kan ydes hjælp til:
•

Hel-protese.

•

Del-protese.

•

Brystvorter.

•

Strips til at fastholde proteser.

Ved ansøgning om ny protese undersøges altid først, om der er
mulighed for reparation eller tilretning. Hjælpemidlet kan derefter
bevilges efter individuelt behov.
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge eller
brystkirurgisk afdeling.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Ved valg af anden leverandør end den
hjælpemidlet? kommunen har indgået aftale med, kan der være egenbetaling.
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Synshjælpemidler
Leverandør
Målgruppe
Afgrænsning
Serviceniveau

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftaler på
området.
Borgere med en varig øjenlidelse eller varigt synshandicap med et
restsyn på max 30%.
Der kan ikke ydes støtte, når behovet for briller eller kontaktlinser
alene skyldes optiske synsfejl.
Der kan ydes hjælp til:
•

Briller og kontaktlinser.

•

Lup og kikkertbriller.

•

Synsfeltudvider.

•

Filterglas.

•

Optiksunderstøttende hjælpemidler som fx særlig belysning
eller konceptholder.

Ved ansøgning om nyt hjælpemiddel undersøges altid først, om der
er mulighed for reparation eller tilretning. Hjælpemidlet kan derefter
bevilges efter individuelt behov.
Dokumentation Ved bevilling kræves udredning fra fra enten Kommunikationscenter
Hillerød, Statens Øjenklinik eller Kennedy Centeret før hjælpemidlet
kan bevilges.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? dem kommunen har aftale med kan der være egenbetaling.

Øjenprotese
Leverandør
Målgruppe
Serviceniveau

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har ingen leverandøraftale på
området.
Borgere som er født uden øje, eller har mistet et øje.
Der kan ydes hjælp til:
•

Øjenprotese.

Der kan bevilges ny protese efter individuelt behov.
Dokumentation Ved bevilling kræves dokumentation fra Rigshospitalet.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis.
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hjælpemidlet?

Ortopædisk fodtøj/tilretning af fodtøj
Leverandør
Målgruppe

Der er frit leverandørvalg. Kommune har leverandøraftale på
området.
Der ydes hjælp til borgere med varige og svære foddeformiteter,
hvis generne af foddeformiteten ikke kan afhjælpes ved ortopædisk
fodindlæg.

Afgrænsning

Der er fuld egenbetaling ved forhøjelser under 2,0 cm.

Serviceniveau

Der kan ydes hjælp til:
•

Håndsyet fodtøj.

•

Fabriksfremstillet fodtøj.

•

Kapselsko.

•

Bandagesko.

•

Forhøjelser over 2,0 cm.

•

Gængesål.

•

Tilretning af almindeligt fodtøj med 2 numres forskel.

Ved første bevilling gives støtte til et par skiftesko.
Til personer over 18 år, er der ud fra en individuel vurdering
mulighed for at yde støtte til udskiftning hver 18 mdr. fra sidste
bevilling. Særlige forhold kan bevirke større eller særlig slidtage,
der gør hyppigere udskiftninger nødvendige.
For personer under 18 år, vil udskiftnings niveau være individuelt.
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge eller
sygehus.
Hvad koster
Der er en egenbetaling på ortopædisk fodtøj til børn og voksne efter
hjælpemidlet? aktuelle satser fra Socialministeriet.
Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, men tilskud ydes efter
aktuelle satser fra Socialministeriet såfremt brugeren benytter sko
med 2 numres forskel.
Særlige forhold Skiftesko bevilges først efter 3 måneder af hensyn til eventuelle
tilpasningsproblemer.
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Ortopædisk fodindlæg
Leverandør
Målgruppe
Afgrænsning
Serviceniveau

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
området.
Der ydes hjælp til borgere, hvor fodindlæg i væsentlig grad
afhjælper varige og svære foddeformiteter.
Der ydes ikke hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød
platfod hos børn.
Der kan ydes hjælp til:
•

Fodindlæg

Hjælpemidlet kan bevilges efter individuelt behov
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge eller
sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunes, kan der være egenbetaling.

Paryk/toupé
Leverandør
Målgruppe

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har ingen leverandøraftale.
Borgere med vansirende skaldethed – som udgangspunkt på
baggrund af sygdom eller ulykke.

Afgrænsning

Der skal være tale om en permanent og vansirende skaldethed.
Almindeligt hårtab hos mænd er ikke omfattet af bestemmelserne.
Ved midlertidigt hårtab som fx ved kemoterapi henvises til
sygehuset.

Serviceniveau

Der kan ydes hjælp til:
•

Fabriksfremstillede parykker.

•

Individuelt fremstillede parykker.

•

Herretoupéer.

Der kan bevilges én paryk/toupé om året ved dokumenteret behov.
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge eller
sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis.
hjælpemidlet?
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Støttekorset/bælter
Leverandør
Målgruppe

Afgrænsning

Serviceniveau

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
området.
Borgere med en varig nedsat funktionsevne i ryggen. Borgeren med
en af følgende diagnoser kan være omfattet:
•

Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen.

•

Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel.

•

Scoliosis.

•

Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom).

•

Spondylolishesis.

•

Osteoporose (Knogleskørhed).

•

Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur).

•

Varige eftervirkninger efter brud.

Behandlingsmuligheder skal være udtømt, og hjælpemidlet skal
have en støttende, en aflastende eller korrigerende funktion. Er
behandlingsmulighederne ikke udtømt henvises til sygehuset.
Der kan ydes hjælp til:
•

Lændebælte-dosibælte.

•

Støttekorset.

Ved første bevilling kan der efter 3. mdr. ydes hjælp til et
støttekorset til skiftebrug.
Ved ansøgning om nyt støttekorset undersøges altid først, om der
er mulighed for reparation eller tilretning af det gamle.
Hjælpemidlet bevilges derefter efter et individuelt behov.
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge eller
sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunens kan der være egenbetaling.

Kompressionsstrømper
Leverandør

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
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Målgruppe

Afgrænsning

området.
Borgere der har svære, varige kredsløbslidelser. Borgeren skal have
problemer med:
•

Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden
behandling.

•

Varige følger efter blodpropper i ben eller arme.

•

Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.

•

Kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion
af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme.

Der skal være tale om et varigt behov, og behandlingsmuligheder
skal være udtømt.
Der bevilges ikke støtte til støttestrømper og antiembolistrømper,
som anvendes ved lettere benproblemer, irritation, uro i benene
eller for at forebygge venelidelser.
Der gives ikke støtte til påtagningshandsker.

Serviceniveau

Der kan ydes hjælp til:
•

Kompressionsstrømper til arme.

•

kompressionstrømper til ben.

•

Kompressionshandsker.

•

Kompressionsveste.

Hjælpemidlet kan bevilges efter et individuelt behov.
Der bevilges ved første bevilling et par og efter tre måneder endnu
et par til skiftebrug
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge eller sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren end anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunes kan der være egenbetaling.

Bandager/benskinner/dropfodskinner
Leverandør
Målgruppe
Afgrænsning

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
området.
Borgere med varigt og dagligt behov for skinner og bandager for at
kunne udføre funktioner i dagligdagen.
Der skal være tale om et varigt behov, og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte.
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Bandagen skal være til daglig brug, og evt. være nødvendig for at
fastholde et job.
Serviceniveau

Der kan ydes hjælp til:
•

Benskinner

•

Dropfodskinner

•

Bandage

Der kan ved behov bevilges overflytning af dropfodskinner hver 18.
måned regnet efter sidste bevilling.
Hjælpemidlet kan bevilges efter individuelt behov.
Dokumentation Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge eller
sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunes, kan der være egenbetaling.
Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet
Særlige forhold fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning
af sko til formålet.

Inkontinens hjælpemidler
Leverandør
Målgruppe
Afgrænsning
Serviceniveau

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har leverandøraftale på
området.
Borgere der har et varigt problem med urin-og/eller
afføringsinkontinens.
Der gives kun hjælp til bleer, hvis der er behov for mindst én ble
om dagen.
Der kan ydes hjælp til:
•

Katetre.

•

Bleer.

•

Blebukser.

•

Stiklagen.

Hjælpemidlet bevilges efter et individuelt behov.
Dokumentation Ved bevilling kræves dokumentation fra læge eller sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunes, kan der være egenbetaling.
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Diabetes hjælpemidler
Leverandør
Målgruppe
Afgrænsning
Serviceniveau

Det er frit leverandørvalg. Kommunen har indgået leverandøraftale
på området.
Borgere, som har insulinkrævende – og ikke insulinkrævende
diabetes samt kombinationsdiabetikere.
Der ydes ikke hjælp til til blodsukkerapparater til borgere, som lider
af ikke-insulinkrævende diabetes.
Der kan ydes hjælp til:
Insulinkrævdende diabetes
•

Her dækkes udgifter til injektions- og testmateriale. Desuden
dækkes halvdelen af udgifterne til blodsukkerapparat.

Ikke-insulinkrævende diabetes
•

Her dækkes udgifter op til 150 stk. teststrimler og op til 150
stk. fingerprikker årligt, hvis der er lægelig dokumentation
for at blodsukkermåling er påkrævet.

Kombinationsdiabetes (tablet og insulinkrævende)
•

Her dækkes udgifterne til injektions- og testmateriale.
Desuden dækkes halvdelen af udgifterne til
blodsukkerapparat.

Dokumentation Ved bevilling kræves dokumentation fra læge eller sygehus.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunes, kan der være egenbetaling.
Insulinkrævende diabetikere og kombinationsdiabetikere skal betale
for halvdelen af udgifterne for blodsukkerapparat.

Stomi hjælpemidler
Leverandør
Målgruppe

Der er frit leverandørvalg. Kommunen har indgået leverandøraftale
på området.
Borgere med et varigt behov for stomi hjælpemidler som følge af en
af følgende operationer:
•

Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen).

•

Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen).

•

Urostomi (kunstig udføring af urinvejen).
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Afgrænsning

Serviceniveau

Der ydes ikke hjælp til:
•

Gaze.

•

Plastposer.

•

Vatpinde.

•

Handsker.

•

Hudservietter.

•

Lugtfjerner.

Der kan ydes hjælp til:
•

Stomiposer.

•

Stomibælter.

•

Stomipasta.

Hjælpemidlet bevilges efter et individuelt behov.
Dokumentation Der kræves dokumentation fra egen læge eller fra sygehuset.
Hvad koster
Hjælpemidlet er gratis. Vælger borgeren en anden leverandør end
hjælpemidlet? kommunes, kan der være egenbetaling.
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