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Indledning
Baggrunden for denne kvalitetsstandard på hjælpemiddelområdet er et ønske om at kunne give borgere i
Jammerbugt Kommune en ensartet og fleksibel service, med udgangspunkt i ensartede afgørelser om
kropsbårne hjælpemidler til borgere med sammen behov, men ud fra individuelle konkrete vurderinger.
Kvalitetsstandarden er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og
politikere viden om de ydelser, som Jammerbugt Kommune tilbyder på området vedrørende kropsbårne
hjælpemidler.

Medarbejdernes overblik
På det administrative niveau retter kvalitetsstandarden sig primært mod ledere og medarbejdere, der
træffer afgørelser om indstilling med henblik på tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarden vil give
bedre grundlag for en synlig visitation og ensartet indstilling til bevilling og tjener dermed som et væsentligt
arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere.

Borgernes overblik
Kvalitetsstandarden afspejler det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og vil i henhold
hertil fremover fungere, som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet.
Kvalitetsstandarden bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på
området.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler er normalt op til 8 uger. Undtaget er sager hvor
indhentning af lægelig og anden dokumentation kan tage længere tid.

Særlige forhold
Det er en betingelse for tildeling af støtte, at der forud for borgers køb af et kropsbåret hjælpemiddel, er
givet en bevilling.
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Insulin- og kombinationskrævende diabetikere
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine
daglige funktioner.
Målgruppen



Insulinkrævende diabetikere
Diabetikere i kombinationsbehandling med tabletter og insulin.

Ydelseskriterier
Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres.

Hvad indgår i ydelsen?




100% tilskud til injektionsmaterialer – sprøjter, kanyler og insulinpumpe
100% tilskud til testmateriale – fingerprikker, teststrimler Dog højest 150 af hver årligt
50% tilskud til blodsukkermåleapparat (hvis insulinkrævende behandling)

Hvad indgår ikke i ydelsen?




Insulin og tabletter
Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat
kanyleboks

Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået en leverandøraftale med OneMed (87425629).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger, der vælger Jammerbugt Kommunes leverandør.
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Der ydes støtte til bedst egnet og billigste hjælpemiddel, ud fra en vurdering foretaget af sagsbehandler.
Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune har indgået aftale med, kan
der blive en egenbetaling.
Borgers egenbetaling til blodsukkermåleapparat er 50 % af prisen.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Tabletkrævende diabetikere
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Målgruppen
Tabletbehandlet diabetiker.

Ydelseskriterier
Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres.

Ydelsens formål
At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine
daglige funktioner.

Hvad indgår i ydelsen?



150 stk. teststrimler, årligt
150 stk. fingerprikker, årligt

Hvad indgår ikke i ydelsen?




Tabletter
Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat
kanyleboks
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Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået en leverandøraftale med OneMed (87425629).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger, der vælger Jammerbugt Kommunes leverandør.
Der ydes støtte til bedst egnet og billigste hjælpemiddel, ud fra en vurdering foretaget af sagsbehandler.
Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune har indgået aftale med, kan
der blive en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Lændebælte og støttekorset
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At kompensere for en nedsat rygfunktion.
At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine
daglige funktioner.

Målgruppen
Borger med svære, varige ryglidelser, såsom:






Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen
Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel
Scoliosis
Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom)
Spondylolishesis
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Osteoporose (knogleskørhed)
Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur)
Varige eftervirkninger efter brud

Ydelseskriterier




Der skal foreligge lægelig dokumentation.
Lidelsen skal være varig
Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte

Hvad indgår i ydelsen




Lændebælte
Støttekorset
Reparation

Ved første bevilling gives 2 stk.
Dog bevilges der først 1 stk. og efter 3. måneder endnu 1 stk. til skiftebrug.
Hjælpemidlerne kan fornyes efter individuel vurdering.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Støttekorsetter, der ydes som led i behandling.

Leverandør
Ingen leverandøraftale indgået.
Der ydes støtte til bedst egnet og billigst hjælpemiddel, som er vurderet af fagpersonale. Ønsker borger et
andet hjælpemiddel, kan der være en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Ortose, ben -og fodskinne
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.
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Ydelsens formål
At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion.
At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine
daglige funktioner.

Målgruppen
Borger med varigt og dagligt behov for skinner og ortose.

Ydelseskriterier
Der skal foreligge lægelig dokumentation for lidelsen.
Lidelsen skal være varigt.
Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder være udtømte.

Hvad indgår i ydelsen?










Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled)
Knæskinne/ortose
Underbensskinne/ortose
Ankelskinne/ortose
Fodkapsel
Dropfodsskinne
Funktionsskinne
Bandage
Reparation

Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering.

Leverandør
Ingen leverandøraftale indgået.
Der ydes støtte til bedst egnet hjælpemiddel, som er vurderet af fagpersonale. Ønsker borger et andet
hjælpemiddel, kan der være en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.
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Særlige forhold
Hvis skinne anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal
bevilges tilretning af sko til formålet.

Arm- og benproteser
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer.
At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine
daglige funktioner.

Målgruppen
Borger der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i
dagligdagen.

Ydelseskriterier
Der skal forelægge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den
nødvendige protesetræning.

Hvad indgår i ydelsen?



Armprotese
Benprotese

Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering.

Leverandør
Ingen leverandøraftale indgået.
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Jammerbugt Kommune indhenter tilbud på det ansøgte hjælpemiddel ved forskellige leverandører. Ønsker
borger at gøre brug af anden leverandør end den Jammerbugt Kommune vælger, kan der blive en
egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Særlige forhold
Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere
for de kosmetiske følger af amputation

Ortopædisk fodtøj, Fabriksfremstille fodtøj og fodindlæg
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.
Ydelsens formål
At kompensere for borgerens varige og svære foddeformitet.
At forbedre borgerens mobilitet, så denne i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner.

Målgruppen
Borger med varige og svære foddeformiteter, hvor generne af foddeformitet kan afhjælpes.
Ydelseskriterier
Der skal foreligge lægelig dokumentation.
Lidelsen skal være varig.
Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte.

Hvad indgår i ydelsen?


Håndsyet fodtøj
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Fabriksfremstillet fodtøj
Fodindlæg
Forhøjelse over 2 cm.
Tilretning
Gængesåler
Forsåling
Reparation

Ved 1. gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til
eventuelle tilpasningsproblemer.
Til personer over 18 år kan der normalt kun ydes hjælpe til udskiftning efter en konkret individuel
vurdering.

Årstids- eller formålsbestemt fodtøj
Der skal være et væsentligt behov, som skal kunne dokumenters.
Særlige forhold kan dog bevirke hyppigere udskiftning.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj, som kan købes i almindelig handel.
Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.
Ved forhøjelse under 2 cm. er der fuld egenbetaling.

Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået en leverandøraftale med Bandagitscentret (9812 0700).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borgere, som vælger kommunens leverandør, dog med en egenbetaling, som reguleres
årligt.
Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune har indgået aftale med, kan
der blive en egenbetaling.
Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres
forskel.
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Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Særlige forhold
Der kan blive tale om fodkapsel (kapselsko) og benskinne/-stativ.

Brokbind
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Målgruppe
Borgere med varig nedsat funktion som følge af brok.

Ydelseskriterier




Der skal foreligge lægelig dokumentation.
Lidelsen skal være varig.
Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte.

Ydelsens formål
At kompensere for de gener, som brok kan give. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at
borgeren i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner.

Hvad indgår i ydelsen?




Almindeligt brokbind
Brokbind med hul til stomi
Udskiftning bevilges efter individuel vurdering

Leverandør
Ingen leverandøraftale indgået.
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Der ydes støtte til bedst egnet og billigst hjælpemiddel, som er vurderet af fagpersonale. Ønsker borger et
andet hjælpemiddel, kan der være en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Brystproteser
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At erstatte et manglende bryst pga. fysiske og kosmetiske gener efter en operation.

Målgruppe



Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster
Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster er ligeledes berettet til
protese(r)

Ydelseskriterier




Der skal foreligge lægelig dokumentation.
Lidelsen skal være varig.
Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte.

Hvad indgår i ydelsen?


Protese. Første gang bevilges 1 stk. og 1 stk. til skiftebrug. Efterfølgende udskiftning kan bevilges
efter en individuel konkret vurdering.
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Hvad indgår ikke i ydelsen?




Protesebrysteholder
Badedragt
Brystprotese, der indopereres

Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået en leverandøraftale med Bandagitscentret (9812 0700).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør.
Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune har indgået aftale med, kan
der blive en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Parykker
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At kompensere for hårtab.

Målgruppe
Borger med vansirende skaldethed, fx pletskaldethed.
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Ydelseskriterier




Der skal foreligge lægelig dokumentation
Lidelsen skal være varig
Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte

Hvad indgår i ydelsen?




Fabriksfremstillede parykker
Individuelt fremstillede parykker
Herretoupeer

Ved førstegangsbevilling af paryk, bevilges 2 stk. paryk. Derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt.
Ved førstegangsbevilling af toupé, bevilges 1 stk. derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt.

Hvad indgår ikke i ydelsen?




Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab, f.eks. familiær skaldethed
Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer
Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi, idet denne leveres af
sygehusvæsenet

Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået en leverandøraftale med Toftild (9810 3211).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger, der vælger kommunens leverandør.
Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune har indgået aftale med, kan
der blive en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.
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Inkontinens, kateter
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At Jammerbugt Kommune yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne



I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den
pågældende kan udøve et erhverv

Målgruppe


Borger der har et væsentligt varigt problem med at få tømt blæren, eller et varigt svært
inkontinens problem

Ydelseskriterier



Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante behandlings/trænings muligheder
være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen.
Egen læge eller speciellæge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes yderligere, og at
det er et varigt problem.

Hvad indgår i ydelsen?







Blærekateter
Urinposer dag og nat
Ventiler
Fikseringsmateriale som ben poser og sengestativ
Engangskatetre
Katerisationssæt

Hvad indgår ikke i ydelsen?





Skyllevæske, janetsprøjte
Urotainer (til blæreskyl)
Forbindingsstof til top kateter
Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude
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Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået leverandøraftale med Mediq Danmark (3637 9130).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger, der vælger Jammerbugt Kommunes leverandør.
Der ydes støtte til bedst egnet og billigste hjælpemiddel, ud fra en vurdering foretaget af
kontinenssygeplejersken. Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune
har indgået aftale med, kan der blive en egenbetaling.
Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen,
kan der opkræves betaling for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov af kontinenssygeplejerske.

Særlige forhold
Undtagelse for kriteriet om udredning er:



Terminale borger
Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning, som følge af demens eller demens lignende
tilstand

Bleer
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112 stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
Kompensation for ét væsentligt varig inkontinens problem. (manglende evne til at holde på urin eller
afføring).
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Målgruppe
Borgere der har et varigt inkontinens problem, der medfører et væsentligt dagligt behov for
inkontinenshjælpemidler.

Ydelseskriterier


Borgeren skal være udredt og færdigbehandlet hos egen læge eller speciel læge, som
dokumenterer, at der er tale om et varigt problem og alle behandlings- eller trænings muligheder
er udtømte. Den endelige vurdering foretages af Jammerbugt Kommunes kontinenssygeplejerske.

Hvad indgår i ydelsen?







Bleer
Fikseringstrusser: Kun Tena Fix Trusser (fra firmaet der leverer bleer)
Uridomer
Poser til uridomer og fastgørelses anordninger
Contrelle, inkontinens tampon
Anal prop

Hvad indgår ikke i ydelsen













Inkontinenshjælpemidler, når det er et midlertidigt problem
Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb, behandlings, og træningsforløb
Ved dryp inkontinens, når problemet kan klares med hygiejne bind/trusseindlæg eller behovet
kan dækkes med 2-3 små bind med sugeevne under 100ml.
Bind der kun bruges pga. tryghed
Fikseringstrusser der erstatter almindelige trusser
Buksebleer hvis borgeren er i stand til at bruge de almindelige åbne bleer.
Bodystocking
Underlag/stiklagner
Handsker/vaskeklude/affaldsposer
Våd ligger sengetøj
Kolbe
Bækken

Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået en indkøbsaftale med SCA, (4816 8210).
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger der vælger Jammerbugt Kommunes leverandør.
Der ydes støtte til bedst egnet og billigste hjælpemiddel, ud fra en vurdering foretaget af
kontinenssygeplejersken. Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune
har indgået aftale med, kan der blive en egenbetaling.
Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen,
kan der opkræves betaling for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen

Hvordan følges op på ydelsen
Der foretages opfølgning 2 gange årligt, ud fra bevillingslister fra SCA.

Særlige forhold
Undtagelse for kriteriet om udredning



Terminale borger
Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende
tilstand

Stomi
Lovgrundlag
Lov om Social Service §112 stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne



I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den
pågældende kan udøve et erhverv
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Målgruppe
Borgere der har fået foretaget en af følgende operationer




Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen)
Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen)
Urostomi (kunstig udføring af urinveje)

Ydelseskriterier


Borgeren skal være udredt og færdigbehandlet hos egen læge eller speciel læge, som
dokumenterer, at der er tale om et varigt problem og alle behandlings- eller trænings muligheder
er udtømte. Den endelige vurdering foretages af Jammerbugt Kommunes
kontinenssygeplejerske.

Hvad indgår i ydelsen?









Stomiplader
Stomiposer
Stomi bælter
Klæbefjerner
Kantsikring
Tætningsmateriale
Irrigation til stomi
Prop til stomi

Hvad indgår ikke i ydelsen






Barrierecreme
Lugt fjerner
Handsker / vaskeklude / affaldsposer
Vatpinde
Sakse

Leverandør
Jammerbugt Kommune har indgået leverandøraftale med MEDIQ Danmark (3637 9130).

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.
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Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger der vælger Jammerbugt Kommunes leverandør.
Der ydes støtte til bedst egnet og billigste hjælpemiddel, ud fra en vurdering foretaget af
kontinenssygeplejersken. Ønsker borger at benytte en anden leverandør end den Jammerbugt Kommune
har indgået aftale med, kan der blive en egenbetaling.
Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen,
kan der opkræves betaling for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen.

Beskyttelsesbukser til bad
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål



At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal.
At brugeren ingen udslip har i svømmehal

Målgruppe


Inkontinente borgere

Ydelseskriterier



Svært varigt inkontinente brugere
Svært varigt inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning

Hvad indgår i ydelsen?
Beskyttelsesbukser/badedragt til bad.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Alt andet end beskyttelsesbukser- og badedragt.
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Leverandør
Jammerbugt kommune har ikke indgået en leverandøraftale.

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Der ydes støtte til bedst egnet og billigste produkt (vurderes af inkontinenssygeplejerske).

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Kompressionsstrømper, - handsker -og vest
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 112, stk. 1 om hjælpemidler.

Ydelsens formål
At kompensere for svære ødemer og at forbedre borgerens mobilitet bedst muligt, således at borgeren i
videst muligt omfang kan varetage daglige gøremål.

Målgruppe
Borger med svære, varige kredsløbslidelser.

Ydelseskriterier
Der skal være tale om





Svære grader af åreknuder, som ikke svinder ved behandling
Varige følger efter blodprop i arme/ben
Varige hævelser som følge af strålebehandling
Kroniske ødem (væskeansamling) på grund af dårlig funktion af vener eller fraførende Lymfekar
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Ved førstegangshenvendelse kræves lægelig dokumentation med dokumentation af ovenstående og
beskrivelse af klasse og længde på kompressionsstrømpen.

Hvad indgår i ydelsen?







Kompressionsstrømper til ben. Måltagning og udlevering af kompressionsstrømper sker på
Jammerbugt Kommunes Sygeplejeklinikker.
Kompressionsærmer til arme
Kompressionshandsker til hænder
Kompressionsvest/BH
Strømpepåtager
Strømpeaftager

Der kan søges om nye 1 gang årligt.

Hvad indgår ikke i ydelsen?




Reparation
Støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lette benproblemer, irritationer, uro i
benene eller for at forebygge venelidelser.
Gummihandsker

Leverandør
Måltagning og udlevering af kompressionsstrømper sker på Jammerbugt Kommunes Sygeplejeklinikker.
Jammerbugt Kommune har indgået en leverandøraftale med SAHVA (9812 4033) vedrørende
kompressionsærmer, handsker og veste.

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?
Ja.

Egenbetaling
Ydelsen er gratis for borger der vælger Jammerbugt Kommunes leverandør.
Der ydes støtte til bedst egnet og billigste hjælpemiddel. Ønsker borger at benytte en anden leverandør
end den Jammerbugt Kommune har indgået aftale med, kan der blive en egenbetaling.

Hvordan følges op på ydelsen?
Der foretages individuel opfølgning efter behov.
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