
Case fortykningsmidler 

 

Cirkulære pkt. 2.1.2, 2.1.4,2.2. 
 

Skema pkt. 2.1.2,2.1.4, 2.2. 
 

Case - beskrivelse / 
forløb 

2.1.2. Midlertidig behov 
Patienten har midlertidigt dysfagi i forlængelse af modtaget 
behandling (f.eks. operation) på hospitalet. Der er ikke behov for 
henvisning til yderligere behandling. 
 
2.1.4.Midlertidig behov 
Patienten har dysfagi. Dette konstateres ved forundersøgelse 
eller under indlæggelse. Patienten henvises til yderligere 
undersøgelse eller behandling for aktuelle dysfagiproblem.  
 
2.2. Varigt behov: 
Efter endt udredning og behandling for dysfagiproblemet 
konstateres det, at patientens behov for fortykning af væsker 
ikke ændres, men varigt skal afhjælpes med fortykningsmidler. 

Ansvar for 
myndighedsvurdering 

2.1.2. – 2.1.4. Regionen 
 
2.2. Kommunen 
 

Behandlingsredskab 
eller hjælpemiddel  

Behandlingsredskab  2.1.2. 
x 

Hjælpemiddel 2.2. 
x 

Beskrivelse af 
behandlingsredskab/ 
Hjælpemiddel 

2.1.2. Midlertidigt behov for fortykningsmidler 

2.1.4.Midlertidigt behov for fortykningsmidler 

2.2. Varigt behov for fortykningsmidler 

 

Ansvarlig for 
instruktion i brug af 
behandlingsredskab 
eller hjælpemiddel 

2.1.2. og 2.1.4 Regionen  
 
2.2. Kommunen 

Ansvarlig for 
vedligeholdelse, 
reparation 

Ikke relevant 

Holdbarhed Genanvendelig 
  

Personlig 
X 

Udlevering 2.1.2. Regionen 
Fortykningsmidler leveres efter vurdering af behandlende 
instans. Behandlende afdeling udleverer fortykningsmiddel til 
max. 1 uge. 
 
2.1.4. Regionen 

Behandlende afdeling udleverer fortykningsmiddel til max 1 mdr. 

Patienten informeres om at kontakte Operationelt indkøb ved 



Regionen, hvis der er behov for mere. Herved sikres, at der ikke 

bliver leveret for store mængder til patienten.  

Behandlende afdeling har ansvaret for at forsyne patienten med 

fortykningsmiddel, indtil patienten har sin ambulante tid til 

udredning/behandling hos næste instans. 

Hvis patientens behov for fortykningsmiddel herefter bliver 
varigt, ansøger udredende /behandlende afdeling kommunen 
om dette på patientens vegne. Patienten medgives 
fortykningsmiddel til 1 uges forbrug. 
 
2.2. Kommunen via leverandør. 
Kommunerne kan have forskellige behandlingstider, inden 
afgørelsen træffes. 
 

Ansvar for finansiering 2.1.2. og 2.1.4 Region Nordjylland 
 
2.2. Kommunen. 
 
Obs: Før forundersøgelse og ved varigt behov indtil kommunen 
træffer afgørelse, er det borgers egen udgift og ansvar at 
anskaffe fortykningsmiddel. 
 

Andet/specielt Det er en fordel for patienten, sikrer patientens 
sammenhængende forløb og letter kommunens sagsbehandling, 
hvis anmodning fra hospital indeholder beskrivelse af: 
 

- Funktionsnedsættelse 
- Årsag til funktionsnedsættelse 
- Forventet forbrug pr. dag- måned 
- Beskrivelse af, hvad der er afprøvet, og har fungeret for 

patienten i hospitalsregi 
- Hvem, der skal håndtere hjælpemidlet (pt-pårørende-

sundhedsfagligt personale? 
 
Patienter, som har behov for fortykningsmiddel, kan også have 
behov for særlig ernæring. Se evt. case 34 om 
ernæringsprodukter. 
 
Ankestyrelsens afgørelse nr 32 -13 af 13.dec 2012 vedr. 
fortykningsmidler 

 


