Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for inkontinenshjælpemidler
Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i
overensstemmelse med disse rammer. Alle afgørelser sker på
baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning.
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Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler
Information til borgere og pårørende
Formålet med inkontinenshjælpemidler

Inkontinenshjælpemidler kan afhjælpe problemer med ufrivillig
vandladning, eller hvis du har stomi.
Formålet med disse hjælpemidler er at hjælpe dig i din daglige tilværelse og/eller støtte op om, at du kan bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan få inkontinenshjælpemidler?

Du kan bevilges inkontinenshjælpemidler, hvis:
- du har varige problemer med ufrivillig vandladning og/eller afføring, eller du har brug for inkontinenshjælpemidler efter en stomioperation.
- det vurderes, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dit
problem.

Hvad består inkontinenshjælpemidler af?

Inkontinenshjælpemidler omfatter kateter, bleer eller stomiprodukter. Kommunen vil altid tilbyde dig det bedst egnede og billigste
produkt.
Der ydes som hovedregel ikke støtte til hjælpemidler, du selv har
anskaffet, inden bevilling er givet.
Frit valg
Ringsted Kommune har aftaler med leverandører, som kan levere
de inkontinenshjælpemidler, du får bevilget. Når du har fået en bevilling på inkontinenshjælpemidler, skal du selv sørge for at bestille
det hos kommunens leverandør.
Du kan vælge en anden leverandør end den, Ringsted Kommune
har en aftale med. Hvis det produkt, du vælger, er dyrere, skal du
selv betale merprisen.

Sådan søger du om inkontinenshjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om inkontinenshjælpemidler, skal du udfylde ansøgningsskemaet på borger.dk og sende det til Myndighedsenheden i Ringsted Kommune. Brug nedenstående link.
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a189c2f-454af24e4a26
Du kan også ringe til Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00.
Du vil inden for 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt. blive behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Faglig vurdering
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Før kommunen kan afgøre, om du kan bevilges inkontinenshjælpemidler, skal din situation klarlægges og vurderes. Vurderingen kan
foretages i samarbejde med Ringsted Kommunes inkontinensklinik,
hos egen læge eller en speciallæge. Formålet er at sikre, at eventuelle
ændringer i din livsstil er afprøvet, og relevante behandlings- og træningsmuligheder er udelukket, før kommunen kan bevilge et hjælpemiddel.
Du er undtaget for denne udredning:
-

Hvis du har fået en terminalerklæring.

-

Hvis du ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af
demens eller demenslignende tilstand.

Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret vurdering.
Hvad er dit ansvar?

Når du søger om inkontinenshjælpemidler, er der brug for:
- at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder evt. indhentning af lægeoplysninger
- at du er villig til at afprøve en eventuel livsstilsændring og behandling af problemet

Øvrige relevante oplysninger

Det bevilgede hjælpemiddel er som udgangspunkt gratis. Hvis du
vælger et andet og dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale merprisen.
Hvis du vælger en anden leverandør end den, Ringsted Kommune
har en aftale med, kan der også blive tale om egenbetaling.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for inkontinens
hjælpemidler
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 112 og § 113 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for bevilling af inkontinenshjælpemidler:

Hvad omfatter indsatsen?

-

Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens daglige tilværelse i hjemmet.

Diverse inkontinenshjælpemidler og tilbehør:
-

Uridom
Analprop
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-

Inkontinenstampon
Urinposer (dag og nat)
Ventiler
Fikseringstape til katetret
Urinposeholder
Sengestativ
Engangskatetre
Kateterskiftesæt

Ydelsen omfatter ikke:
-

Forbindingsstof til topkateter
Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude
Skyllevæsker samt Uro-Tainer

Bleer
-

Bleer (individuel vurdering, aldersgrænsen for en blebevilling
er 5 år)
Netfikseringstrusser: 10 stk. hver 6. måned

Ydelsen omfatter ikke:
-

Inkontinenshjælpemidler ved midlertidigt problem
Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb, behandlings- og træningsforløb
Ved drypinkontinens og lækager, hvor behovet kan dækkes
med 2-3 små bind med sugeevne under 200 ml.
Bind, der kun bruges pga. tryghed
Fikseringstrusser, der erstatter almindelige trusser
Buksebleer, hvis borgeren er i stand til at bruge almindelige
åbne bleer
Bodystocking
Underlag/stiklagner
Handsker/vaskeklude/affaldsposer
Vådliggersengetøj
Kolbe
Bækken

Stomi
- Stomiplader (som maks. antal pr. uge)
- Stomiposer (som maks. antal pr. dag)
- Stomibælter (individuel vurdering)
- Klæbefjerner
- Kantsikring
- Tætningsmateriale, pastae
- Irrigation til stomi + plaster
- Prop til stomi
- Plejende cremer (barrierecreme, beskyttelsefilm, rensecreme)
- Gaze til urostomier og ilieostomi
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Ydelsen omfatter ikke:
- Lugtfjerner
- Gaze til colostomier
- Handsker/vaskeklude/affaldsposer/gaze
- Vatpinde
- Sakse
Kommunens kvalitetsmål
for inkontinenshjælpemidler

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes ved fornyet henvendelse.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.
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