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Udvidelsesforslag 
Nr.:      Emne: Diabeteshjælpemidler  

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 706 706 706 706 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 706 706 706 706 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Udvidelsesforslaget sikrer, at nuværende serviceniveau på diabeteshjælpemidler fastholdes, idet udvidelsen modsvarer 
den besparelse, der blev lagt på området i 2020 og overslagsår .   
 
Hvis udviddelsesforslaget ikke godkendes betyder det, at  forslag til revideret serviceniveau for ”diabetesmaterialer – 
insulin og anden injektionsbehandling” som beskrevet i sagen til KB den 25/6-2020  sendes i høring i Ældrerådet og i 
Handicaprådetmed henblik på efterfølgnde godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.     
 
Indtil der foreligger en afgørese  i form af enten en udvidelse af budgettet eller en ændring i serviceniveauet på 
diabeteshjælpemidler vil der være et merforbrug på  budgettet under Hjælpemidler. Budgettet ligger på den ikke-
overførbare del af rammen, hvorfor et merforbrug afholdes af kassen, såfremt ikke andet beslutttes.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget betyder, at nuværende serviceniveau på diabeteshjælpemidler fastholdes, hvor kommunen har et  bredt 
udvalg i sortimentet af produkter på diabetesområdet.  
 
I henhold til hjælpemiddellovgivningen er kommunen kun forpligtet til at stille bedst egnede og billigste hjælpemidler til 
rådighed.  
Hvis udvidelsesforslaget ikke vælges vil kommunen tilbyde et  standardsortiment, der indsnævrer udvalget til 5 
produkter hvad angår teststrimler og blodsukkermåleapparater og 1 produkt hvad angår lancette (skarp kniv). De 6 
produktgrupper har de samme funktioner, som de produkter der primært anvendes i dag, og minimum et af 
blodsukkermåleapparaterne har mulighed for at overføre målinger til det program som bruges på diabetesambulatoriet 
på Bornholms hospital.  Standardsortiment indeholder ikke blodsukkermåleapparater i mindre størrelser samt 
farveindikator og trendpil, idet det ikke er påkrævet i forhold til selvstændigt at kontrollere sit blodsukker.    
 
Hvis udvidelsesforslaget ikke vælges, vil alle borgere med en diabetesbevilling efter en konkret individuel vurdering 
søges justeret ind i det nye standardsortiment.  
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Hvis udvidelseesforslaget ikke godkendes ligger der en stor arbejdsopgave i konverteringen til de nye produkter, 
herunder information og orientering til borgere og samarbejdspartnere. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Hvis udvidelsesforslaget ikke godkendes skal medarbejdere i hjemmeplejen, på plejecentre, Sygeplejen og på 
Sønderbo have kendskab til de nye produkter, da de skal benytte disse, når borgere får hjælp til blodsukkermåling, inkl. 
akutmålinger.  

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed og Forebyggelse 
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5. Tidshorisont 

Udviddelsesforslaget kan træde i kraft straks.  

6. Politisk behandling af emnet 

Social- og Sundhedsudvalget 08-06-2020    
Kommunalbestyrelsen 25-06-2020     

 


