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Spørgsmål:
Jeg har i min hverdag som hjemmesygeplejerske oplevet, at borgerne får "enorme" mængder forbindingsmaterialer sendt med hjem efter indlæggelse. Mange at de medsendte materialer råder
kommunerne over og mængden af materialer der medsendes fra hospitalerne overstiger ofte langt
behovet. Nogle gange løber materialerne op i flere tusind kroner.
Jeg vil derfor gerne vide om der er retningslinjer for, hvilke materialer der må medgives patienten
og i hvilket omfang?
Er der incitamenter i praksis og ledelsesmæssigt fokus på regionens hospitaler på, at der formentlig
kan spares mange penge på materialer her?
Svar:
Sundhedslovens slår fast, at det er et integreret led i en sygehusbehandling at forsyne patienter med
de redskaber mv., som er en naturlig og nærliggende del af behandlingsindsatsen, i de tilfælde hvor
der er behov for det. Disse redskaber, materialer mv. kategoriseres som behandlingsredskaber, og
udgiften hertil afholdes af regionerne. Imidlertid findes der tilgrænsende kategorier af redskaber og
hjælpemidler, hvor udgiften som hovedregel afholdes af kommunerne. Området reguleres derfor af
Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet,
9079 af 22. februar 2013.
Region Hovedstaden og kommunerne har i regi af Sundhedsaftalen udarbejdet et snitfladekatalog,
som beskriver og tydeliggør arbejdsdeling mellem kommune og region, samt ansvarsplacering i
forhold til tilvejebringelse, udlevering, finansiering, instruktion m.m. af behandlingsredskaber og
hjælpemidler.
Snitfladekataloget er tænkt som et praktisk arbejdsredskab for det sundhedsfaglige personale på
hospitaler og i kommunerne. I forhold til sårplejeartikler fremgår det, at ”ved udskrivning fra hospital forsynes borgeren med forbindsstoffer i op til et par dages forbrug.”
Redskaber og hjælpemidler kan være store udgiftsposter, og der er derfor stort fokus på udlevering
og bevilling fra såvel hospitaler som kommuner.

