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Hjælpemidler
til inkontinens

Information

Hvis dit inkontinensproblem ikke er
afhjulpet efter behandling og træning,
kan vi rådgive dig om inkontinenshjælpemidler, eksempelvis bleer.
Betingelser for hjælpemidler
For at få bevilliget bleer, skal du opfylde en række betingelser:
 Du skal have en varig og væsentlig
funktionsnedsættelse.
 Du er bosat i Ringsted Kommune.
 Du er udredt, vurderet og eventuelt
behandlet for dit inkontinensproblem.
 Du deltager aktivt i udredningsforløbet.
 Du er motiveret og har selv lyst til
at gøre en indsats for at løse dit
problem.
Under din udredning og mens ansøgningen behandles, skal du selv betale
udgifter til bleer.

Sådan får du hjælp til bleer
Du kan søge om hjælp til bleer, hvis
du i væsentligt omfang har svært ved
at holde på urin og/eller afføring. Du
skal være vurderet, udredt og behandlet i forhold til, om dit inkontinensproblem er en varig og væsentlig
lidelse.
Du finder et ansøgningsskema på
Borgerservice eller kommunens
hjemmeside www.ringsted.dk/borger/omsorg-sundhed/bleer-inkontinens
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted
Kommune pr. mail, eksempelvis dit
cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation kan du gøre det via e-boks.
I e-boks skal du vælge modtageren
”Kontakt Ringsted Kommune/skriv til
Myndighedsenheden”. For yderligere
information kan du via Ringsted Kommunes hjemmeside læse om afsendelse af sikker post på https://ringsted.dk/sikker-e-post,

Kontakt

Yderligere information

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du
tage kontakt til relevant fagpersonale
hos Myndighedsenheden på tlf. +45
5762 7900 (alle hverdag kl. 10-15) eller inkontinenskoordinator Anette Asferg på tlf. +45 5762 7998 (mandag,
tirsdag og torsdag kl. 10-15).

Du finder mere information om inkontinensklinikken og hjælpemidler
på kommunens hjemmeside:

Adressen på inkontinensklinikken:
Inkontinensklinikken KLC
Eksercerpladsen 1
4100 Ringsted

 https://ringsted.dk/inkontinensklinik
 https://ringsted.dk/borger/omsorgsundhed/bleer-inkontinens
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Hvis du ønsker at sende følsomme
eller fortrolige oplysninger
til Ringsted Kommune, eksempelvis
dit cpr.nr., oplysninger
om dine helbredsforhold eller
økonomiske situation kan du
gøre det via e-boks.

