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F3.12

Instruks vedrørende: Rekvirering af diabetes testmaterialer, kanyler og BS måleapparater til
borgere uden bevilling fra Visitationen
Målgruppe

Sygeplejersker, der udfører indsatsen ”blodsukker” til borgere med diabetes.

Formål

At sikre, at borgere, der ikke selv kan foretage BS test og handle på
resultaterne og som har sygeplejerske til dette, kan få leveret diverse diabetes
testmateriale gratis (selvom de ikke opfylder betingelserne for at få en § 112
bevilling) på lige fod med borgere, der selv kan varetage funktionerne.

Mål

At processen foregår på den mest rationelle og hensigtsmæssige måde.

Instruks

Hvem er i målgruppen
Borgere der har fået ordineret BS målinger et aftalt antal gange af læge og
som ikke har en bevilling jf. SEL § 112.
Borgere der enten er i tabletbehandling, kombinationsbehandling eller
insulinkrævende behandling og ikke selv kan foretage måling.
Hvad kan bevilges
Borgere der har en ikke insulinkrævende diabetes (type 2) er årligt
berettiget til 150 teststrimler og 150 fingerprikker.
Produkter og bestilling
Borgere der har en insulinkrævende diabetes (type 1) har ikke noget loft
på antallet af testmaterialer/kanyler.
Der kan maksimalt bestilles 1 blodsukkermåleapparat pr. borger.
Leverandør
De kan bestilles produkter, der er med i den gældende aftale med
kommunernes leverandør. Produkterne kan bestilles via Visitationens kunde
nummer 50182977.
Nuværende produktaftale er gældende fra december 2017 og ligger som bilag
på Bølgen - Bilag F3.12.

Er der behov for yderligere produkter, som ikke er med i aftalen, kan de
bestilles og betales via eget EAN nr., dvs. udenom Visitationen.
Borger og pårørende kan selv bestille produkter hos leverandøren, som i
gældende aftale er MediqDanmark.
Hjemmeplejen og ældrecentrene bestiller diabeteshjælpemidlerne hos
leverandøren på 36 37 91 30 og oplyser Kundenummer 50 18 29 77 samt
borgers cpr-nummer. Leverandøren sender diabetesmaterialerne hjem til
borgerens adresse. Regningen bliver sendt til Visitationen.
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Ovenstående er en afvigelse fra § 112 i Serviceloven.

