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Til  

Sundhedsministeriet 

Social- og Ældreministeriet 

Henvendelsen er stilet til både Sundheds- og Social- og Ældreministeriet, da 

forespørgslen drejer sig om både Sundhedslovens og Servicelovens 

bestemmelser. 

 

Henvendelse vedr. ansvar for udlevering af udstyr og ortoser til børn 
med cerebral parese 
 

I den midtjyske region oplever vi, at det tværsektorielle samarbejde om 

udlevering af udstyr og ortoser til børn med cerebral parese er udfordret af en 

uklar ansvarsfordeling mellem kommuner og region. Derfor igangsatte vi i 

efteråret 2020 et tværsektorielt afdækningsarbejde af problemstillingen ift. 

praksis, lovgivning og økonomi med henblik på at finde løsninger til gavn for 

forældre, børn og det tværsektorielle samarbejde. Det blev i forbindelse med 

afdækningen tydeligt, at vi på baggrund af Sundhedsloven, Serviceloven, 

Afgrænsningscirkulæret, Ankestyrelsens praksisbeskrivelse og Ankestyrelsens 

principafgørelser ikke kunne lave en tydelig ansvarsfordeling og dermed gøre 

det nemmere at vurdere, hvem der skal udlevere ortoser og tilbehør i givne 

situationer. 

 

Problemstillingen 

Ortoser og udstyr kan i henhold til lovgivningen både karakteriseres som 

behandlingsredskaber efter Sundhedsloven og træningsredskaber eller 

hjælpemidler efter Serviceloven. Hvordan udstyr og ortoser skal karakteriseres 

afhænger af, hvad formålet med anvendelsen er, og i hvilken sammenhæng 

udstyr og ortoser anvendes. Udfordringen kompliceres yderligere af, at der 

ofte er flere formål på samme tid med at anvende udstyr og ortoser, og at 

formålene ikke altid er så lette at adskille. I disse situationer skal der foretages 

konkrete vurderinger og afvejninger af, hvilke formål der er primære, og hvilke 

der er sekundære. Det kræver en grundig afvejning af behandlings-, trænings-, 

og afhjælpningsformålene over for hinanden på saglig vis, og at vurderingen er 

underbygget af faglige argumenter.  

 

Når sektorerne ikke kan opnå enighed om, hvilke formål der er primære og 

hvilke formål der er sekundære, kan sektorerne ikke blive enige om, hvem der 

er ansvarlig for udleveringen/betalingen af udstyr og ortoser. Det resulterer i, 

at der sendes lange skrivelser mellem lægen på hospitalet og de kommunale 

sagsbehandlere, hvilket giver uhensigtsmæssig lange sagsbehandlingstider. 

Samtidig skaber det frustrationer for familierne.  
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Side 2 

Situationen udfordrer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, og vi får 

ikke skabt et sammenhængende forløb for familierne, og en smidig overgang 

mellem regionale og kommunale sundhedsfaglige indsatser.  

 

Området er komplekst og problemstillingen er langt fra ny eller særlig for 

Region Midtjylland. Der er tale om en national problemstilling. I alle regioner 

er indgået lokale tværsektorielle samarbejdsaftaler vedr. det nationale CPOP 

opfølgningsprogram, men samarbejdsaftalerne håndterer ikke 

problemstillingerne i forbindelse med udlevering af ortoser og udstyr.  

 

Både hospital og kommuner er ansvarlige for, at børn med cerebral parese 

modtager et koordineret og sammenhængende behandlings-, trænings- og 

rehabiliteringsforløb. Trænings- og rehabiliteringsbehovet og potentialet er en 

samlet faglig vurdering, hvor indsatserne, herunder behovet for udstyr og 

ortoser, planlægges og igangsættes af et tværsektorielt team bestående af 

læger, kommunale terapeuter, den regionale CP-koordinator, bandagister 

m.m. 

 

Ønske om afprøvning af model, hvor udlevering og økonomi samles i en 

sektor 

Vurderingen i Midtjylland er, at det er vanskeligt at løse alle udfordringer inden 

for de rammer, den nuværende lovgivning sætter. Derfor retter vi denne 

henvendelse med henblik på i en projektperiode at få mulighed for at blive sat 

fri af lovgivningsmæssige krav og økonomi ift. udlevering af udstyr og ortoser 

til en lille afgrænset målgruppe.  

 

Målgruppen er børn med cerebral parese (CP), som følger CPOP 

opfølgningsprogrammet, hvor børnene går til løbende kontrol på hospitalet. 

Der fødes ca. 25 børn med CP pr. årgang i Region Midtjylland, og i alt forventes 

der at være ca. 450 børn og unge med CP i Region Midtjylland mellem 0 og 18 

år.  

 

Formålet med projektet er at udarbejde en lokalaftale om udlevering af 

ortoser og tilbehør i den midtjyske region, hvor fokus er på hensynet til 

familierne og nem administration. Vi ønsker derfor overordnet at afprøve en 

model, hvor ansvaret for udlevering og økonomi ift. personbårne ortoser og 

tilbehør, der på samme tid både har behandlende og afhjælpende/trænende 

anvendelsesformål, samles i en sektor – i regionen.  

 

Målet er, at vi med afprøvningen finder løsninger i den midtjyske region, hvor 

familierne ikke kommer i klemme, hvor uenigheder mellem hospital og 

kommuner minimeres, hvor der spares tid med en mere enkel administration 

og hvor familierne undgår frustration, bekymringer og lange ventetider.  

 

Afprøvning af modellen vil betyde en opgaveflytning, der medfører en ekstra 

økonomisk udgift for den part, som tager ’hele’ opgaven. Derfor lægger vi op 

til, at der udarbejdes en økonomisk fordelingsmodel som en del af lokalaftalen. 

Omfanget af den nuværende samlede økonomi samt fordelingen mellem 
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sektorer ift. udlevering af ortoser og udstyr til CP-børn kendes ikke præcis. En 

afprøvning skal derfor også give input til en økonomisk fordelingsmodel. Det er 

forventningen, at de samlede udgifter til ortoser og udstyr vil være uændret. 

 

Den videre proces 

Første skridt vil være at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at 

udarbejde et afprøvnings-setup med henblik på afprøvning i 2022. Herefter et 

udkast til en lokalaftale i Region Midtjylland, men som samtidig også kan have 

landsdækkende potentiale og perspektiv. 

 

Vi håber, at I ser positivt på vores henvendelse med et tilsagn til i en 

projektperiode at få mulighed for at blive sat fri af lovgivningsmæssige krav og 

økonomi ift. udlevering af udstyr og ortoser til en lille afgrænset målgruppe. Vi 

vil fremsende afprøvnings-setup så snart det foreligger. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Formandskabet for Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland 

 

Pernille Blach Hansen, koncerndirektør Region Midtjylland 

Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune 

 


