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1. Hospitalet
Når du skal finde det kateter,  
du ønsker at anvende
Hvis hospitalet vurderer, at en-
gangskateterisation er den bedste 
metode til at afhjælpe dine vandlad-
ningsproblemer, vil en sygeplejerske 
oplære dig i, hvordan du tømmer din 
blære med et engangskateter. Der 
findes flere forskellige typer af en-
gangskatetre og mærker fra forskelli-
ge producenter. Sygeplejersken vil 
derfor hjælpe dig med at finde frem 
til det kateter, der er bedst egnet til 
dine behov. 
Indtil du får en bevilling, er det hospi-
talet, hvor du er oplært, der dækker 
udgifterne til dine katetre. Du skal 
derfor kontakte hospitalet, hvis du 
har brug for flere katetre.

2. Bevillingsansvarlig 
Når du har fundet det kateter,  
der er bedst egnet til dine behov
Når du har fundet det kateter, der er 
bedst egnet til dine behov, kan du 
ansøge om at få katetret bevilliget 
(betalt) af den kommune, du er bosat 
i. I de danske kommuner bevilliger 
man katetre efter Servicelovens § 
112. 

Når det skal vurderes, hvilket kateter 
du kan få bevilling til, foretages vurde-
ringen ud fra to overordnede kriterier:
bedst egnet og billigst.

Det er den bevillingsansvarlige i din 
kommune, der foretager vurderingen 
af, hvilket kateter der er bedst egnet 
og billigst. Vurderingen af ‘bedst eg-
net’ bør ske i samarbejde med dig, 

og skal baseres på en konkret og in-
dividuel vurdering af dine behov.

3. Den kommunale indkøber 
Når det skal vurderes,  
hvilket kateter der er ‘billigst’
I Danmark findes der en række for-
handlere, som har et bredt udvalg af 
forskellige typer af katetre og mærker 
fra forskellige producenter – bl.a. fra 
Coloplast. Hvert 3.- 4. år indgår de ind-
købsansvarlige i din kommune en afta-
le med én af disse forhandlere. Prisen 
på de forskellige typer og mærker af 
katetre, kan derfor variere fra kommu-
ne til kommune, da den afhænger af, 
hvilken aftale din kommune har indgå-
et med forhandleren. Det kan have en 
indflydelse på, hvilket kateter du kan få 
bevilliget, når kriteriet ‘billigst’ skal vur-
deres af den bevillingsansvarlige.

4. Forhandlere 
Når du skal bestille dine katetre
Når du skal bestille de katetre, du har 
fået bevilling til, vil du oftest skulle 
bestille dem hos den forhandler, som 
din kommune har indgået en aftale 
med.

Men du har frit valg – både af leveran-
dør og af kateter. Du behøver derfor 
hverken at bestille hos den forhandler, 
som kommunen har valgt, eller det ka-
teter, du har fået bevilling til. 

5. Coloplast 
Producent af engangskatetre
Coloplast udvikler innovative en-
gangskatetre, som bliver solgt til de 
danske hospitaler og til de forhandle-
re, som kommunerne indgår aftaler 
med.

Du er altid velkommen til at bestille 
vareprøver på vores katetre. Hvis du 
fremover ønsker at anvende et af de 
katetre, du har afprøvet, skal du tale 
med hospitalet, hvor du bliver oplært, 
eller med din kommune, hvis du skal 
have ændret din bevilling. 

6. Fritvalgsordningen Coloplast 
SpeediCath leveret direkte  
fra Coloplast
Med Fritvalgsordningen Coloplast, kan 
du nu også vælge Coloplast som leve-
randør af SpeediCath katetre.

Fritvalgsordningen Coloplast er tilgæn-
gelig for alle – for dig som er oplært på 
SpeediCath, men ikke kunne få det på 
bevilling. For dig, som gerne vil prøve 
SpeediCath. Og for dig, som allerede 
benytter SpeediCath, men ønsker at få 

dine katetre leveret direkte fra Colo- 
plast. 

Når du vælger at benytte Fritvalgsord-
ningen, får du dit SpeediCath kateter 
leveret lige til døren - direkte fra Colo- 
plast. Du bevarer din bevilling hos 
kommunen, men det vil nu vær Colo- 
plast, der sørger for alt det praktiske.

Forstå 
systemet 
bag dit kateter
Det kan virke lidt uoverskueligt at finde ud af, hvordan systemet 
hænger sammen, når du skal have en bevilling til katetre. Her ser du 
de forskellige trin, og hvem som de involverer. Som en nyhed kan du 
få leveret SpeediCath katetre direkte fra Coloplast med 
‘Fritvalgsordningen Coloplast’.
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Hvad er det nye?
§ 112 skal nu fortolkes på baggrund 
af intentionerne om øget selvstæn-
dighed, arbejdsevne og muligheder. 
Støtten til f.eks. hjælpemidler skal 
ydes for at styrke den enkeltes mu-
ligheder, potentiale, selvstændighed 
og deltagelse i uddannelse, sociale 
relationer og eventuel beskæftigelse. 
Der lægges op til et mere helhedsori-
enteret samarbejde imellem regionen 
(hospitalet) og kommunen i forhold til 
den individuelle og konkrete vurdering 
af den enkeltes behov. Som bruger 
skal du også have større mulighed 
for at medvirke ved behandling af 
din sag. Derfor bliver sagsbehandlin-
gen i endnu højere grad individuel.

Hvad er som hidtil?
Der ydes fortsat støtte til 
hjælpemidler til personer med varig 
nedsat fysisk eller psykisk funktion-
sevne, når hjælpemidlet – f.eks. et 
kateter – i væsentlig grad kan af-
hjælpe de varige følger af den ned-
satte funktionsevne. Du har også 
fortsat ret til at få bevilliget det ka-
teter, som er bedst egnet og billigst. 

 Valg af kateter skal ske på baggrund 
af:
•  Konkrete oplysninger om dit sam-

lede behov (f.eks. både problemer 
med vandladningen og dårligt syn) 

•  Konkrete oplysninger om katetrets 
egenskaber og 

•  Konkrete oplysninger om din mu-
lighed for selvstændigt at bruge ka-
tetret

Bevillingsansøgningen kræver 
faktuel viden om bl.a.: 
•  De faktiske tab af funktioner – altså 

hvad du ikke kan
•  Hvad de tabte funktioner betyder 

for din dagligdag – hvad er besvær-
ligt eller umuligt?

•  En faglig vurdering af din evne til at 
fungere, når du bruger det kateter, 
som du har ansøgt om – herunder 
de aktiviteter, det skal benyttes til.  

En grundig ansøgning med input fra 
din sygeplejerske er en stor hjælp for 
kommunens sagsbehandling – f.eks. 
en beskrivelse af allerede afprøvede 
katetre, og hvorfor de ikke virkede i 
forhold til det kateter, som du ansøger 
om. 

Hvordan er det nu, hvis kom-
munen skifter leverandør?
Kommunen kan ikke bevillige et 
andet kateter alene på grund 
af ny leverandøraftale. Der skal 
fortsat først foretages en konk-
ret og individuel vurdering af din 
sag. ‘Bedst egnet og billigst’ går 
altid forud for leverandøraftalen. 

Hvad med ‘frit valg’?
Hvis ikke du kan få bevilling til det 
kateter, du helst vil anvende, kan du 
fortsat benytte dig af ‘frit valg’. Frit 
valg betyder, at du selv kan vælge, 
hvilket kateter du vil anvende, ligesom 
du selv bestemmer, hvor du køber det. 
Du skal selv betale prisforskellen, hvis 
det kateter, du ønsker at anvende, er 
dyrere end det, du har fået bevilling til. 

Kontinenssygeplejerske og 
bevillingsansvarlig Tina Herrig 
Raasted forklarer, hvordan man 
bevilger katetre i Aalborg 
Kommune

I henhold til Servicelovens § 112 skal 
en bevilling af katetre bero på en in-
dividuel og konkret vurdering af bru-
gerens behov, ligesom kommunen 
skal bevilge det bedst egnede og bil-
ligste kateter. Og det er lige præcis 
fremgangsmåden, når man bevilger 
katetre i Aalborg Kommune, forklarer 
kontinenssygeplejerske Tina Herrig 
Raasted, som er en af kommunens 
bevillingsansvarlige.

- Når jeg modtager en ansøgning om 
engangskateter, som typisk er skre-
vet af en urolog, gynækolog eller 
borgerens egen læge, registrerer jeg 
den, kontakter borgeren telefonisk 
inden for otte uger – typisk efter cir-
ka fire uger – og gennemgår med 
borgeren, hvad der står i ansøgnin-
gen. Samtidig spørger jeg, om 
borgeren har supplerende oplys-
ninger. Da udredningen som regel er 
sket på et hospital, er grundlaget og 
oplæringen oftest korrekt, og derfor 
kan vi i de fleste tilfælde nøjes med 
at ringe til folk, siger Tina Herrig 
Raasted.

Motorik og aktiviteter er afgørende
- På baggrund af ansøgningen og 
samtalen ser jeg på, hvilket kateter 
som er bedst egnet og billigst. Typisk 
er borgeren blevet oplært med et ka-
teter fra Coloplast – f.eks. Speedi-
Cath Flex eller SpeediCath Compact 

– hvilket der så er ansøgt om. Hvis 
der er et billigere kateter, som jeg 
vurderer er lige så egnet, beder jeg 
borgeren om at prøve det i en peri-
ode, hvor vi besøger borgeren og in-
struerer i brugen af det aktuelle ka-

teter, hvorefter vi taler sammen igen. 
Men hvis der står i ansøgningen, at 
borgeren f.eks. har problemer med 
at styre et kateter eller har balance- 
besvær – og i øvrigt har afprøvet  
andre katetre – bevilger jeg det  
kateter, der er ansøgt om. Det gør 
også en forskel, om borgeren skal  
kateterisere sig ude eller hjemme, og 
om borgeren er i arbejde, studerer 
eller har faste fritidsaktiviteter, hvor 
der er behov for et kateter, som er 
nemt og diskret at have med og at 
bortskaffe efter brug, siger Tina  
Herrig Raasted og fortsætter:

- Borgeren skal kunne fortsætte sin 
daglige livsførelse. Katetret må ikke 
være en begrænsning. Derfor kan en 
bevilling også sammensættes med 
forskellige katetre til forskellige situ-
ationer for kateterisationerne i løbet 
af en uge. Og ikke mindst skal 
borgeren så vidt muligt være 
selvhjulpen. Vi opfordrer også altid 
borgeren til at kontakte os, hvis be-
hovet ændrer sig.

Antallet af katetre
Når borgeren har fået sin bevilling, 
modtager vedkommende et brev om, 
hvad der er aftalt, ligesom det oply-
ser om Fritvalgsordningen og klage-
muligheder.

- En del af bevillingen er også, hvor 
mange katetre der maksimalt er be-
villiget over en tre måneders periode. 
Det er ikke, fordi vi vil kontrollere og 
lægge loft på, hvor mange katetre 
borgeren har behov for. Tværtimod 
handler det om – via en melding fra 
leverandøren – at opfange eventuel-
le problemer, der gør, at borgeren 
kateteriserer mere. Omvendt er det 
sværere at opfange, hvis borgeren 
kateteriserer for lidt, men der har vi 
mulighed for at trække lister, forkla-
rer Tina Herrig Raasted.

Sådan stiller 
Serviceloven 
dig nu

“Borgeren skal kunne 
leve sit hverdagsliv 
uden begrænsninger”

Måske har du hørt, at den reviderede Servicelov 
trådte i kraft januar 2018? Men der er ikke ændret 
på § 112, som dækker bevilling af hjælpemidler  

– herunder katetre. Ikke mindst skal bevillingen af  
dit kateter fortsat bygge på en konkret og individuel 
vurdering. 

Læs mere om  
Coloplasts nye tiltag under 

Fritvalgsordningen på side 3.
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Hvilket SpeediCath® opfylder dit 
behov bedst? 
Ikke to kateterbrugere lever det samme liv eller har de samme udfordringer.  
For at give dig de bedste muligheder for at finde det kateter, som opfylder dine 
behov, udvikler vi konstant SpeediCath sortimentet.  

Uanset hvilket SpeediCath du vælger, vil du altid nyde godt af fordelene, der giver 
dig et klar-til-brug, overfladebehandlet kateter med polerede øjne.

Læs mere om SpeediCath, og bestil en prøvepakke på  
Tel. 49 11 12 13 eller www.coloplast.to/produkt

Europas  
mest fortrukne 

katetre

SpeediCath®  
Compact  
Det første kompakte 
kateter

SpeediCath®  
Compact Eve  
Det første kateter 
med trekantet design

SpeediCath®  
Flex 
Det første kateter 
med beskyttelsesfilm 
på hele katetret og 
en fleksibel spids

SpeediCath®  
Standard  
Det første overflade- 
behandlede, PVC-frie 
og klar-til-brug kateter


