Behandlingsredskaber

Kommunale kontaktnumre:

Det er sygehusets ansvar at stille behandlingsredskaber til

Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune

rådighed for dig, hvis redskabet er et led i selve behandlingen, og du skal komme til kontrol på sygehuset. Det
samme gør sig gældende, hvis behandlingsredskabet er et led
i eller en fortsættelse af en iværksat behandling, der har til
formål, enten at skabe en forbedring eller mindske yderligere
forværring

af

det

resultat,

der

er

opnået

ved

sygehusbehandlingen.

Behandlingsredskaber er eksempelvis kropsbårne hjælpemidler og apparaturer, som indopereres (f.eks. pacemakere).
Et

behandlingsredskab

kan

også

være

kropsbårne

hjælpemidler og apparaturer, som ordineres som et led i
behandlingen, hvor patienten typisk går til kontrol på sygehuset indtil patientens tilstand er stationær (f.eks. lungebehandlingsudstyr).

99454420
98455400
72333333
72579590
96213000
97113000
99707000
99889988
99171717
99668170
99825000

Regionale kontaktnumre:
Psykiatrien
Sygehus Himmerland - Hobro
Sygehus Himmerland - Farsø
Sygehus Thy-Mors
Sygehus Vendsyssel
Aalborg Universitetshospital

96311200
97652000
97653000
97650000
97640000
97660000

Sygehuset giver dig den relevante instruktion om brug og
tilpasning. Spørgsmål til dit behandlingsredskab skal rettes til
den afdeling på sygehuset, der har udskrevet dig.

I det omfang det er relevant, skal du selv sørge for at
levere lånte behandlingsredskaber retur til sygehuset, når
du ikke har behov for dem længere.
Denne pjece er udgivet af Region Nordjylland i
samarbejde med de 11 nordjyske kommuner.
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Hvem sørger for hvad?
Sygehus – Kommune – Borger

Hvem sørger for hvad?

Genoptræningshjælpemidler

Varige hjælpemidler

Hvis du som borger i Nordjylland har brug for et

I kommunen:

Det er din kommune, der efter en konkret vurdering, kan
stille varige hjælpemidler til rådighed for dig, hvis du har en

hjælpemiddel, kan du i denne pjece se, hvem der har
ansvaret for at stille det til rådighed for dig og give dig

Det er din kommunes ansvar at stille genoptræningshjæl-

instruktion i brugen.

pemidler til rådighed for dig, som skal bruges, når du ud-

Det kan være forskelligt, hvem der skal stille udstyr til rå-

skrives fra sygehuset med en genoptræningsplan til gen-

Varige hjælpemidler kan være kørestol eller ortopædisk

optræning i kommunen.

fodtøj.

Genoptræningshjælpemidler kan være albuestokke eller

Kommunen giver dig den relevante instruktion om brug og

rollator, som er et led i genoptræningen i kommunen.

tilpasning af dit varige hjælpemiddel.

Kommunen giver dig den relevante instruktion om brug og

Spørgsmål til dit varige hjælpemiddel skal rettes til din

tilpasning af dit genoptræningshjælpemiddel. Spørgsmål til

kommune.

dighed og give vejledning. Nogle gange er det sygehusets
opgave, og andre gange er det din kommunes opgave. I visse
tilfælde kan det også være dit eget ansvar at anskaffe det
rette udstyr. Det afhænger af, om der er tale om et
behandlingsredskab,

et

genoptræningshjælpemiddel,

et

varigt hjælpemiddel eller et midlertidigt hjælpemiddel.

varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

levering m.v. af dit genoptræningshjælpemiddel skal rettes til
din kommune.

Midlertidige hjælpemidler

Denne pjece har til formål at skabe et overblik over, hvem
der sørger for hvad.

På sygehuset:
I de tilfælde hvor du skal følge en specialiseret genoptræning,
som foregår på sygehuset, er det sygehuset, der stiller
genoptræningshjælpemidlet til rådighed.

Det er dit eget ansvar at anskaffe midlertidige hjælpemidler,
som ikke indgår som en del af genoptræningen på sygehuset
eller i kommunen, eller som er en del af din behandling.
Et

midlertidigt

hjælpemiddel

kan

eksempelvis

være

albuestokke til brug i forbindelse med en hævet ankel efter
en mindre sportsskade, hvor der ikke er behov for

Her giver sygehuset den relevante instruktion om brug og

efterfølgende genoptræning.

tilpasning. Spørgsmål til dit genoptræningshjælpemiddel skal
i disse tilfælde rettes til den afdeling på sygehuset, der

Du er velkommen til at forhøre dig på sygehusafdelingen om,

varetager din genoptræning.

hvor der er mulighed for at købe/leje midlertidige
hjælpemidler.

Du skal selv sørge for at levere lånte genoptræningshjælpemidler retur til kommunen/sygehuset, når du ikke har
behov for dem længere.

