Generel vejledning vedr. bevilling
Af kateter m.m.

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

.
Lovgrundlag: Serviceloven § 112 samt §113 vedr. forbrugsgoder
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
Lidelsen skal være varig. Der skal foreligge dokumentation for
lidelsen enten fra sygehus eller egen læge
Der kan ikke ydes hjælp til ydelser, som borger selv har anskaffet,
inden bevilling er givet. Bevillingen gives af
kontinenssygeplejersken, der har bevillingsretten i kommunen
.
Hvad kan bevilges?
Kateter hjælpemidler omfatter:
Katetre til brug til engangskaterisation
Ucoatede engangskatetre til kvinder og mænd
Unomedical Til disse bevilliges også et katetersmørremiddel
Coatede engangskatetre til kvinder og mænd, der skal aktiveres med
vand fra vandhanen
Flocath Hydrogel
Coatede engangskatetre,hvor der er sterilt væske med
Hi-Slip Plus nelaton
Coatede engangskatre, der er coatet med glycerin og klar til brug
Actreen Lite

Katetre til permanent brug
Aquaflate silikonekatetre med forfyldt sprøjte med glycerin
10%. Bevilling 4 stk/år
Innomed Suprapupisp kateter. Bevilling 4 stk/år
Tilbehør til katetre til permanent brug
Katerisationssæt. Bevilling 4 stk/år
Kateterventil. Bevilling 55 stk/år
Cath-jell lokalbedøvende til brug ved katerisation. Bevilling 4 stk/år
Urinposer til opsamling af urin
Unomedical dag- og natposer. Bevilling 55 stk/år
Urinposeholder Fiksering på lår. Bevilling 10 stk/år
Urinposestativ. Bevilling 1 stk
Hvad koster ydelsen?
Ydelsen er gratis for borgeren når bevillingen foreligger.
Ved valg af anden leverandør er der egenbetaling for differencen
mellem kommunens aftale pris og den egen valgte leverandørs pris.
Ved valg af andre produkter end de her beskrevne kan der blive tale
om egen betaling.
Ved overforbrug end det bevilligede er der egenbetaling
Hvad kan ikke bevilges:
Sprøjter, sterilt vand med glycerol, saltvand, kompress,
gazeservietter, underlag, engangservietter, engangsvaskeklude,
plastre.
Under udredning og behandling er det behandlingsstedet der skal
stille katetre og tilbehør til rådighed.
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 leverandør aftale.
Der bevilliges efter princippet billigst og bedst egnede produkt.

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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