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Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for Solrød 
Kommunes ældre og handicappede.  
 
Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning og med udgangspunkt i Solrød Kommunes 
pejlemærker. 

 

Kvalitetsstandarden for kropsbårne hjælpemidler er en samlet oversigt over de ydelser som Solrød Kommune 
som udgangspunkt tilbyder inden for bevillingsområdet. 
 
Alle borgere i Solrød Kommune har krav på ensartet – og fleksibel service, der tager udgangspunkt i den 
enkelte borgers samlede situation. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser. En 
fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelt sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle 
behov.  
 
Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en 
nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Solrød 
Kommune tilbyder.  
 
Godkendelse af kvalitetsstandarderne 
Kvalitetsstandarden skal politisk godkendes hvert 4 år.  
 
Visitation og Koordination tilretter løbende kvalitetsstanden ved behov. Ved væsentlige ændringer i 
kvalitetsstandarden skal disse politisk godkendes, inden kvalitetsstanden tilrettes.   

Indledning  
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Kropsbårne hjælpemidler 
 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om social service § 112.  
 
Bekendtgørelse af lov om social service nr. 1287 af 28. august 2020. 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

Kropsbårne hjælpemidler kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lette den  
daglige tilværelse i hjemmet. Derudover kan kropsbårne hjælpemidler medvirke til, at du får mulighed for at  
føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, herunder at have tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
 
Hvad omfatter ydelsen? 

Kropsbårne hjælpemidler omfatter blandt andet:  

 Inkontinens produkter 
 Ortopædiske hjælpemidler  
 Kompressions hjælpemidler  
 Øvrige hjælpemidler  

 

I forbindelse med afprøvning af kropsbårne hjælpemidler, kan du søge om hjælp til transport. Det er en 
betingelse for at være berettiget til transport, at du ikke kan transportere dig selv, enten ved hjælp af bil eller 
offentlig transport, samt at du benytter ganghjælpemidler eller kørestol. 
 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og 
hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan afhjælpe dette.  
 
Generelt gælder det, at du kun kan få ydelsen, hvis du ikke kan afhjælpes på anden vis for eksempel ved 
træning eller medicin.  
Desuden gælder der yderligere kriterier for de enkelte hjælpemidler, hvilket fremgår af nedenstående 
kvalitetsstandarder. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering.  
Ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler kræves lægelig dokumentation eller en sundhedsfaglig vurdering af 
specialiseret fagpersonale i Solrød Kommune. 
 
Du skal være opmærksom på, at du skal medvirke til udredning. En udredning kan indeholde et forløb hos en 
speciallæge eller anden relevant aktør, for eksempel Solrød Kommunes fysio- og ergoterapeuter. Et forløb hos 
de trænede terapeuter vedr. bækkenbundstræning kan variere men kan vare op til 6 måneder, inden en 
eventuel bevilling foreligger på bleer.  
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Hvordan ansøger du om kropsbårne hjælpemidler? 

Du ansøger om kropsbårne hjælpemidler via kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via www.borger.dk.  
Har du ikke mulighed for at anvende digitale løsninger, kan du henvende dig i Solrød Kommunes Borgerservice 
og få hjælp til selvbetjening.  
 
 
Hvor længe kan du få ydelsen? 

Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter gældende lovgivning og serviceniveau i Solrød Kommune.  
 
Ved behov for genbevilling skal du selv ansøge via www.borger.dk.  Hvis du ikke har mulighed for at anvende 
digital løsning, kan du henvende dig i Borgerservice og få hjælp til selvbetjening. 
 
 
 
Sagsbehandlingstid 

Solrød Kommunes sagsbehandlingstid af kropsbårne hjælpemidler er forskelligt afhængig, af hvad du 
ansøger om.  
 
Førstegangsansøgning 
Er det første gang du ansøger om et kropsbåren hjælpemiddel, kan du forvente en sagsbehandlingstid op til: 
 
3 uger hvis du ansøger om diabeteshjælpemidler, kateterhjælpemidler og stomi-hjælpemidler.  
8 uger hvis du ansøger om øvrige kropsbårne hjælpemidler. 
 
Ved førstegangsansøgninger kan det være behov for at indhente helbredsoplysninger til brug for vurdering  
af din ansøgning.  
 
Udskiftning af hjælpemiddel 
Ved udskiftning af tidligere bevilget hjælpemiddel kan du forvente en sagsbehandlingstid op til: 
 
4 uger  
Har du spørgsmål til din sag, kan du kontakte Visitation og Koordination på telefon: 56 18 24 32 i 
kommunens åbningstid. 
 
 
Hvad indgår ikke i ydelsen? 

Kropsbårne hjælpemidler til træning eller arbejdsrelaterede hjælpemidler.  

Der kan ikke bevilges kropsbårne hjælpemidler ved midlertidig funktionsnedsættelse og ved udredningsforløb 
i kommunen. Det kan f.eks. være inkontinens opstået ved blærebetændelse eller brud på lårbenet. Behov for 
kropsbårne hjælpemidler midlertidigt, inden eller efter en operation, kan ikke betegnes som varigt. 
 
 
 
 

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
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Hvem leverer ydelsen? 

Solrød Kommune har indgået leverandøraftaler for en række kropsbårne hjælpemidler. Dette fremgår af 
nedenstående skema.  
 
Der er frit valg af leverandør af kropsbårne hjælpemidler. Du kan vælge at benytte en anden leverandør end 
dem, Solrød Kommune har indgået aftale med. 
 
 
Er der egenbetaling? 

Kropsbårne hjælpemidler er gratis med undtagelse af ortopædisk fodtøj, hvor der er egenbetaling jf. 
Socialstyrelsens årlige satser. Egenbetaling for ortopædisk fodtøj er i 2022, 950 kr. pr. par.  
 
Hvis du vælger at benytte en anden leverandør end dem Solrød Kommune har leverandøraftale med, ydes der 
tilskud med beløbet op til den pris, som Solrød Kommune kan købe hjælpemidlet til, hos sin leverandør. 
 
 
Hvilke krav gælder for dig som modtager af kropsbårne hjælpemidler? 

Du er forpligtet til at passe godt på hjælpemidlet ved blandt andet at rengøre og vedligeholde det, samt 
opbevare det forsvarligt.  Hvis du oplever problemer med hjælpemidlet, skal du selv kontakte leverandøren. 
Ved flytning til en anden kommune, skal du selv ansøge om dit kropsbårne hjælpemiddel i din nye kommune.  
 
 
Hvad skal du gøre, når du har modtaget en afgørelse? 

Har du fået en bevilling fra Solrød Kommune, skal du selv kontakte leverandøren for aftale om levering. Du 
skal være opmærksom på, om Solrød Kommune har en leverandøraftale på det bevilgede hjælpemiddel. Du 
skal tage stilling til, om du ønsker at benytte kommunes leverandør, eller om du ønsker at benytte dig af 
fritvalgsordningen. 
 
Hvis du vælger at benytte dig af muligheden for frit valg af leverandør, skal du være opmærksom på, at der 
kan forekomme en egenbetaling, hvis produktet er dyrere, end hvad kommunen kan anskaffe det til.    
 
 
Hvordan klager du over afgørelsen? 

Har du fået afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Du skal klage inden der er 
gået 4 uger, efter at du har modtaget afgørelsen.    
Hvis du ønsker at klage, bedes du begrunde hvorfor du er uenig i kommunes afgørelse.  
En klage kan sendes   

 som besvarelse på din afgørelse via digital post  
 i et brev til Solrød Kommune, Visitation og Koordination, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller  
 afgives mundtligt på telefonnummer 56 18 20 00.  

 
Når Visitation og Koordination har modtaget en klage, skal klagen genvurderes inden for 4 uger efter 
modtagelse af klagen. Fastholder kommunen afgørelsen, sender vi sagen videre til behandling i 
Ankestyrelsen. Du vil få besked direkte fra Ankestyrelsen, når de har truffet afgørelse.  
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med urininkontinens der er udredt og behandlet via egen læge, sygehus eller specialuddannet 
personale i Solrød Kommune, og som har et varigt problem. 

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Katetre  
 Uridomer 
 Urinposer 
 Skiftesæt 
 Urotainer / Nacl 0,9 % 
 1 pakke net urinposeholder årligt (10 stk.)  
 Kateterventiler 
 2 sengeposeholdere 

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Creme.  
 Sprøjter til skyl af kateter. 
 Handsker til brug for engangskateter. 

 

 

Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jfr. leverandøraftale 
 
Leverandør: Mediq Danmark,  
Telefon 36 37 91 30 

 
 

 

 

Katetre og uridomer med tilbehør 



 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

9 

  

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere, der har fået udført en varig Colostomi (kunstig udføring af tyktarm), Ileostomi (kunstig udføring af 
tyndtarm) eller Urostomi (kunstig udføring af urinveje).  

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Stomiposer 
 Stomibælte 
 Stomipasta 
 Irrigationsmateriale 
 Hudbeskyttende cremer  
 Hudbeskyttende ringe / plader 
 Klæbefjerner  
 Kantsikring 
 Gazeservietter 

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Vatpinde  
 Plast- eller gummihandsker  
 Hudservietter  
 Normale hudcremer 
 Deodråber / lotion  
 Saks til klipning af stomipose.  

 

Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jfr. leverandøraftale 
 
Leverandør: Mediq Danmark,  
Telefon 36 37 91 30 
 
 
 

Stomi hjælpemidler 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med varig urin- og / eller afføringsinkontinens der er udredt og behandlet via egen læge, sygehus 
eller specialuddannet personale i Solrød Kommune. 

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Engangsbleer  
 Fikseringstrusser i bomuld max. 9 stk. årligt.  

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Engangsbleer med sugeevne på 75. 
 Engangsunderlag 

 

Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jfr. leverandøraftale 
 
Leverandør: Essity, 
Telefon 46 16 82 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voksenbleer 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere, der har gennemgået en amputation og har behov for protese for at kunne udføre funktioner i 
dagligdagen.  

 Borgere med manglende ekstremiteter. 
 
Hvad indgår i ydelsen 

 Benproteser 
 Armproteser 
 Reparation 
 Hjælpemidler til påtagning af protese medfølger.  

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Plaster ved tryk eller sår.  
 Ekstra protese til brug for sport/fritid 

 
Serviceniveau og leverandør 

Valg af protese vurderes af fagpersonale og bevillingsmyndighed. 
Ved valg af protese tages der udgangspunkt i dit aktivitetsniveau inden amputation.  
Hvis der er mulighed for at genbruge dele af protesen, for eksempel elektronisk knæ, bevilges denne del som 
udlån. 
 
Solrød Kommune har indgået aftaler med flere leverandører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arm- og benproteser 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med varigt behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

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

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Skinner til brug ved sport 
 Skinner til midlertidigt brug 
 Batterier til dropfodsstimulator er en almindelig driftsudgift, og dækkes ikke af kommunen 

 
Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned, det skal dog altid vurderes om reparation af skinne er 
tilstrækkelig. 
Don-joy skinne bevilges kun i særlige tilfælde.  
Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal 
bevilges tilretning af sko til formålet.  
 
Dropfodsstimulator bevilges efter væsentlighedskriteriet og tilhørende elektroder jf. principafgørelse 63-14 
fra Ankestyrelsen.  
 
 
 
 
 

Skinne til arm og ben 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med: 
 Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter,  
 Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller svær kredsløbsinsufficiens.  
 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder 

eller mellemfodsknoglerne.  
 Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kronisk 

ledbetændelse eller leddegigt.  
 Aflastning af smertende ar i fodsålen. 
 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, fx svær fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og 

ledkapsler ved medfødt knogleskørhed.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

 Fabriksfremstillet fodtøj 
 Håndsyede sko 
 Bandagesko 
 Forsåling /udbedring 
 Forhøjelser – 3 par sko ved første gangs bevilling, herefter 2 par forhøjelser pr. år 
 Reparation 
 Gængesål 

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Hjemmesko 
 MBT-sko 

 
Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 18. måned. 
 
Ved førstegangsbevilling, kan reservefodtøj først bevilget / anskaffes efter 3 måneders forløb, af hensyn til 
eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 
18 måned. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning.  
 
Leverandør: Sahva, 
Telefon 70110711 

Ortopædisk fodtøj 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med: 
 Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter,  
 Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller svær kredsløbsinsufficiens.  
 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder 

eller mellemfodsknoglerne.  
 Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kronisk 

ledbetændelse eller leddegigt.  
 Aflastning af smertende ar i fodsålen. 
 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, fx svær fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og 

ledkapsler ved medfødt knogleskørhed.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

 Ortopædiske fodindlæg 
 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. 
 

Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned  
Leverandør: Sahva, 
Telefon 70110711 
 
 
 
 
 
 

Ortopædisk fodindlæg 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med varige gener som følge af brok.   
 

Hvad indgår i ydelsen 

 Almindeligt brokbind 
 Brokbind med hul til stomi. 

 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Midlertidigt brokbind inden operation.  
 

Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned. 
 
Der bevilges 2 stk. årligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brokbind 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med: 
 Svære varige kredsløbslidelser. 
 Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling  
 Varige følger efter blodpropper i ben 
 Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling 
 Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar  
 Varig venus insufficiens 

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Kompressionsstrømper til ben 
 Strømpepåtager og handsker til på og aftagning. 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Reparation 
 Kompressionsmateriale til behandling 
 Kompressionsbind 
 Behandlerstrømper 
 Polstervat 

 
Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned  
 
Måltagning foregår af Solrød Kommunes sygeplejerske efter aftale. Dine strømper bliver efterfølgende sendt 
direkte hjem til dig. 
 
Leverandør: Sahva, 
Telefon 70110711 
 
 

Kompressionsstrømper 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med: 
 svære varige kredsløbslidelser.  
 Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling  
 Varige følger efter blodpropper i arme 
 Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling 
 Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar  
 Varig venus insufficiens 

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Kompressionsærme 
 Kompressionshandske  
 Strømpepåtager og handsker til på og aftagning 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Reparation 
 Kompressionsmateriale til behandling 
 Kompressionsbind 
 Behandlerstrømper 
 Polstervat 

 
Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 6. måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompressionsærme og handske 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med svære varige kredsløbslidelser.  
 Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling  
 Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling 
 Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar  

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Kompressionsvest 
 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Reparation 
 Kompressionsmateriale til behandling 
 Kompressionsbind 
 Polstervat 

 
Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompressionsvest 



 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

19 

  

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med: 
  Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen  
 Degeneration af båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel.  
 Scoliosis (skæv hed af rygsøjlen) 
 Spondylitis ankylopoietica (bechterews sygdom)  
 Spondylitisthesis  
  Osteoporose (knogleskørhed)  
  Muskeldystrofi (svind af rygmuskler)  

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Lændebælte  
 Støttekorset 
 Reparation 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Støttekorsetter der bruges som led i en behandling.  
 

Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned. 
Der bevilges et støttekorset. Når dette fungerer tilfredsstillende gives et skiftekorset/reservekorset.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttekorset 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Kvinder der har fået bortopereret det ene eller begge bryster.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

 Protese  
 Delprotese 
 Strips til fastholdelse af protese. 
 Brystvorter 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Protesebrystholder  
 Badedragt 
 Brystproteser der indopereres.  

 
Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned  
 
Ved førstegangsbevilling bevilges 1 stk. protese + skifte protese. Efterfølgende bevilges 1 stk. protese med 
minimum 12 måneders interval.  
 
Leverandør: Sahva  
Telefon 70110711 
 
 
 
 
 
 

Brystproteser 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med tabletbehandlede diabetes.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

 150 teststrimler årligt 
 150 lancetter årligt 
 Sprøjter og kanyler ved supplement af insulin og lignende 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Medicin 
 Blodsukkerapperat 
 Kanylebokse 
 Urintest 

 
Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jfr. leverandøraftale. 
 
Leverandør: ReaMed, 
Telefon 97 93 46 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabeteshjælpemidler ved tablet behandling 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med insulinkrævende eller victoza krævende diabetes.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

 Insulinpen 
 Injektionskanyler til ingangsbrug 
 injektionskanyler til flergangsbrug  
 Teststrimler  
 Lancetter 
 Blodsukkermåleapparat (dækkes med 50%)  
 Ketonstrimler efter lægelig anvisning. 
 Embla plaster og I-port til børn op til 18 år. 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Medicin 
 Kanylebokse  
 Druesukker 
 Urintest 

 
Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jfr. leverandøraftale  
Freestyle Libre bevilges kun i særlige tilfælde jf. principafgørelse 30-17 fra Ankestyrelsen. 
 
Leverandør: ReaMed, 
Telefon 97 93 46 00 
 
 
 
 
 

Diabeteshjælpemidler insulinkrævende 
diabetikere 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med vansirende skaldethed, som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke.  
 

Hvad indgår i ydelsen 

 Fabriksfremstillede parykker  
 Individuelt fremstillede parykker (bevilges alene såfremt der foreligger dokumentations for at en 

fabriksfremstillet paryk ikke kan anvendes)  
 Herretoupeer 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Der ydes ikke paryk ved midlertidigt hårtab, som følge af behandling (fx kemoterapi ydes parykken 
/toupeen af sygehuset) samt ved almindeligt forekommende hårtab.  

 Der bevilges ikke abonnement til ”hår for livet” Tatovering af øjenbryn og køb af øjenvipper.   
 

Serviceniveau og leverandør 

Genbevilling kan ansøges hver 12. måned  
 
Der bevilges 1 stk. paryk/toupe plus skifte paryk/toupe  
 
Leverandør: Frida Davidsen specialsalon, 
Telefon 33 13 03 72 
 
www.fridadavidsen.dk 
 
 
 
 
 
 

Parykker 

http://www.fridadavidsen.dk/
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med varigt synkebesvær.  
Ydelsen bevilges på baggrund af dokumentation fra en trænende terapeut i Solrød Kommune.  

 
Hvad indgår i ydelsen 

 Fortykningsmiddel i forbindelse med at spise og drikke.  
 

Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Ydelsen dækkes ikke når fortykningsmidlet benyttes som næringsværdi. 
 

Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jfr. leverandøraftale 
 
Leverandør: Simonsen & Weel, 
Telefon 46557540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortykningsmiddel 
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Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere der har fået anlagt en varig stomi og ikke længere er under fortsat behandling og/ eller kontrol fra 
sygehuset.  
Borgere der ikke har hjemmesygepleje på grund af operationen. 
 
Hvad indgår i ydelsen 

 Stomaplaster 
 Beskyttelseskraver for stoma 
 Laryngefoam 
 Brusebeskytter 
 Tubeholder  
 Børste 
 Larytube kassetter 
 Trachi.wipe servietter med klæbefjerner 

 
Hvad indgår ikke i ydelsen 

 Hudpleje og rengøring i form af: 
 Vatpinde 
 Gaze 
 Handsker 

 
Serviceniveau og leverandør 

Løbende bevilling jf. leverandøraftale. 
 
Leverandør: 
Kapitex 
Telefon 56763104 

 
  

Hjælpemidler til vedligeholdelse af 
laryngekomi og tracheostomi  
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