Generel vejledning vedr. bevilling
af bleer.

Ikast-Brande Kommune
Visitations- og myndighedsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

Lovgrundlag: Serviceloven § 112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer
med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når
hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte
funktionsevne
2) i væsentlig kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Bevillingsgrundlag:
Der skal være tale om en varig nedsat funktionsevne, hvis
konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse.
Du skal være færdigbehandlet fra sygehuset eller egen læge. Du skal
have en diagnose der udelukker andre behandlingsmuligheder end en
blebevilling
Der skal foreligge dokumentation for lidelsen enten fra egen læge
eller sygehuset
Bevillingen gives af kontinenssygeplejersken der har bevillingsretten
i kommunen.
Hvad kan bevilges?
Bleer til børn og voksne.
Der kan bevilliges det antal bleer der skønnes egnet til netop
at afhjælpe dit problem med urin/-og/eller
afføringsinkontinens.
Der gives bevilling på buksebleer (Abri-Flex) men kun i de
tilfælde hvor det er udelukket at behovet ikke kan dækkes
med en anden ble.
Hvad koster ydelsen?
Ydelsen er gratis når bevillingen foreligger.

Hvad kan ikke bevilges:
Der kan ikke gives bevilling på trusser til fiksering af ble.

Der kan ikke gives bevilling på inkontinensbuks med
absorberende indlæg.
Der gives ikke bevilling på absorberende underlag og
engangsunderlag- alle typer.
Der gives ikke bevilling på engangsvaskeklude,
engangsservietter, creme og sæbe.
Ved inkontinens svarende til et mindre forbrug af bleer gives
der ikke bevilling, da problemet ses som et ikke væsentligt
problem.
Der kan ikke ydes hjælp til bleer, som du har anskaffet, inden
bevillingen er givet
Under udredning og behandling er det behandlingsstedet der
skal stille bleer og tilbehør til rådighed
Ved et registeret forbrug ud over det bevilligede er der
egenbetaling.
.
Ved ændring i behovet for bleer skal der forelægge fornyet lægelig
dokumentation.
Øvrigt:
Hvis du selv ønsker at købe nogle af de ting der ikke gives bevilling
på i henhold til Servicelovens § 112 kan du købe dem direkte hos
kommunens leverandør.
Leverandøraftale:
Ikast-Brande kommune har indgået leverandøraftale.
Ved valg af andre leverandører kan der være en egenbetaling.
Kontinenssygeplejersken der er ansat i kommunen, står til
rådighed med råd og vejledning omkring problemer med
inkontinens.
Kontinenssygeplejerske
Anna Marie Østergaard
Telefontid mandag-tirsdag og torsdag fra kl. 8.30 til kl. 9.30
Telefon nr. 9960 3116
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