
Transanal Irrigation

Behandling  •  Hjælpemiddel   •  Anvendelse  •  Ansvar

Aktiviteter kan fx være deltagelse i samvær og aktiviteter som fx 
uddannelse, erhverv, indkøb, ture til frisør, restaurant, café, koncert eller 
ture ”ud i det blå”.

Aktiviteten skal ud fra en samlet faglig vurdering være væsentlig for den 
enkelte af deltage i.

Kendetegn ved et hjælpemiddel er, at det 

 z Bevilges af kommunen på baggrund af ansøgning

 z Gives som naturalydelse eller et beløb, der kan benyttes til indkøb af 
produktet hos den leverandør, som borgeren ønsker at benytte

 z Anvendes efter instruktion, i overensstemmelse med borgerens hverdag 
og uden tilsyn eller kontrol

Hvis brug af et hjælpemiddel til TAI fører til væsentlig afhjælpning af 
funktionsnedsættelsen og i væsentlig grad letter dagligdagen – kort sagt 
til øget mulighed for at leve som andre i samme alder og livssituation, 
bevilges det som et hjælpemiddel.

Der skal altid gives den nødvendige instruktion i at anvende hjælpemidlet.

Hjælpemidlet bevilges jf. Serviceloven § 112.

Der kan klages over afslag på bevilling til Ankestyrelsen. 

Læs mere om TAI på:  tai.ryk.dk
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Sundhedsaftaler mellem Regioner og Kommuner

Sundhedsaftaler er aftaler Regionerne indgår med kommunerne om 
ansvaret for at stille et produkt til rådighed for en borger, når den primære 
behandling er afsluttet.

Sundhedsaftalerne fastlægger hvornår og hvor længe Regionen skal 
udlevere produktet, og hvornår produktet kan bevilges af kommunen.

Sundhedsaftaler varierer fra Region til Region, og de kan læse på 
Regionens hjemmeside.

Formålet med aftalerne er bl.a. at skabe klarhed over ansvarsfordelingen 
mellem Regionen og Kommunen, når et produkt stilles til rådighed 
for borgerne i en afgrænset periode eller forventes principielt at skulle 
anvendes resten af livet.

Regioner og Kommuner har et fælles ansvar for at undersøge, om 
borgernes situation er omfattet af en aftale mellem Regionen og 
Kommunen, og som i udgangspunktet skal følges.

De dele af Sundhedsaftalen, der specifikt beskriver ansvaret for udlevering 
af hjælpemidler, hedder fx ”Case-katalog” eller ”Afgrænsningskatalog”.

Sundhedsaftalerne indgås med afsæt i Sundhedsloven §§ 203-205, samt 
CIR 9079 af 22. februar 2013, kaldet Afgrænsningscirkulæret.

Genbrug af engangsprodukter

Den enkelte Region, Kommune, patient eller borger skal være opmærksom 
på at produktet anvendes i overensstemmelse med den CE-mærkning, der 
er på produktet. 

Det er jf. EU-regler ikke lovligt at genbruge engangsprodukter uden klar 
national lovgivning, som tillader genbrug. Danmark har ikke lovgivning, 
som tillader genbrug.

Råd og vejledning om anvendelse af produktet kan fås hos forhandler/
producent eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Produkt udleveret af Regionen – Behandlingsredskab

Regionen har ansvar for at stille behandlingsredskaber til rådighed for en 
patient. 

Kendetegn ved et behandlingsredskab er, at det 

 z Ordineres af en læge

 z Bruges som led i behandling eller som led i fortsat behandling med det 
formål at bedre patientens tilstand eller hindre en forringelse

 z Indgår i en dialog mellem behandler og patient om dets effekt og at 
dialogen om opfølgning har fokus på helbredstilstanden

 z Anvendes i overensstemmelse med instruktion givet af sundhedsperson 
med tilknytning til behandlingsforløbet

 z Er sundhedspersoner med tilknytning til behandlingsforløb, som afklarer 
spørgsmål om anvendelse eller ændringer af anvendelsen

Det overordnede formål med produktet er behandling/fortsat behandling 
af en helbredsmæssig tilstand. 

Anvendes produktet jf. ovenstående betragtes det som et 
behandlingsredskab, der benyttes til behandling, og som stilles til rådighed 
af Regionen for patienten jf. Sundhedsloven § 74.

Klage over manglende udlevering af produktet til behandling sker til 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Produkt udleveret af Kommunen – hjælpemiddel

Kommunen har ansvar for at behandle ansøgning om hjælpemidler.

Hjælpemidler bevilges til borgere, der har en varig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse. Udvælgelse af hjælpemidler skal ske i tæt dialog 
med borgeren.

Hjælpemidler skal give mulighed for at borgeren kan indgå i eller udføre 
aktiviteter, som uden hjælpemidlet vil være vanskelige eller umulige at 
deltage i eller udføre.

Denne pjece er udarbejdet for at beskrive reglerne for 

behandlingsudstyr og hjælpemidler til personer, som 

benytter Transanal Irrigation (TAI) til at tømme deres tarm.


