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April 2014 Besøg vores website Afmeld nyhedsbrev

Få overblik over reglerne for tilskud til sonder 
Hvordan er de nuværende regler? Hvor får jeg et præcist svar? 

Ja, det er ikke altid lige let at finde rundt i reglerne for tilskud til ernæringspræparater og remedier. Det er 
i hvert fald de tilbagemeldinger, vi får fra jer. Derfor sætter vi i dette nyhedsbrev fokus på tilskud. I 
samarbejde med Inge Louv, socialrådgiver og handicapkonsulent, har vi forsøgt at give jer et overblik 
over hvilke muligheder, der er for tilskud til ernæringspræparater og remedier.  

Du kan læse notatet i sin fulde længde nedenfor. For at gøre det nemmere at overskue, har vi skrevet et 
lille resumé af indholdet i de enkelte afsnit. Du kan læse mere om Inge Louv på www.ingelouv.dk  

Vi udsender vores nyhedsbrev 2-4 gange om året. Hvis du har ris, ros eller forslag til emner, som vi skal 
tage op, må du endelig kontakte os. 

Venlig hilsen 
dit Mic-Key-team 

Læs hele notatet her

Værd at vide om tilskud til ernæringspræparater og remedier 
Som udgangspunkt har alle, der er omfattet gruppe 1 og 2-sikrede, ret til tilskud på 60 % fra regionen. 

Flere og flere borgere står for sondeernæring i hjemmet – det gælder fx forældre til handicappede børn, 
som selv indkøber både ernæringspræparat og remedier. I visse tilfælde kan de helt få dækket deres 
egenudgift. 

Læs hele afsnittet her

Muligheder for tilskud efter den sociale lovgivning 
Lovene udvikler sig i takt med samfundet. Det betyder blandt andet, at sygesikringsloven fra 1998 i dag 
hedder sundhedsloven – og at de oprindelige bestemmelser i den sociale lovgivning i nogle tilfælde er 
overført i andre love. 

De nye love har videreført de bestemmelser, der gav tilskud i den oprindelige sociale lovgivning. Så man 
må konkludere, at de stadig er gældende. Bliv helt opdateret på, hvad det er aktuelt på området i dag. 

Læs hele afsnittet her

Særbestemmelser, der går forud for de trangsbestemte ydelser: 
Har man udgifter til ernæringspræparater og/ eller remedier, skal de være lægeligt begrundet – i hvert 
fald hvis man vil søge tilskud. Skal man have de såkaldte trangsbestemte ydelser, skal alle muligheder 
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for selv at skaffe penge til at dække udgifterne, være udtømt. 

Der er dog særlige forhold, der går forud for netop den regel. Og opfylder man visse krav, kan man fx 
søge om dækning af merudgifter, selvom husstandens samlede økonomi burde kunne dække udgiften. 

Læs hele afsnittet her

Trangsbestemte ydelser (for borgere, der ikke er omfattet af 
særbestemmelserne)  
Det er naturligvis ikke alle borgere, der er omfattet af de særbestemmelser og det er ikke altid lige let at 
finde ud af, hvor man skal henvende sig, hvis man har spørgsmål til kommunen om tilskud. Derfor kan 
man kontakte kommunens Borgerservice, som hjælper med at finde den rette afdeling. 

Det er en god idé at kontakte kommunen, når man søger trangsbestemte ydelser, fordi der er visse krav, 
der skal være opfyldt. 

Læs hele afsnittet her

Grøn recept 
For at være berettiget til tilskud på 60% skal der 
foreligge en udfyldt grøn recept. Denne skal 
udfyldes via egen læge eller på den afdeling 
patienten er tilknyttet.  
Recepten er gyldig i 6 måneder og derefter skal 
der udstedes en ny recept.  
Recepten faxes til Meda på fax 4452 8898 

Ny, opdateret Mic-Key 
brugervejledning  
Du kender sikkert vores Mic-Key 
brugervejledninger til børn og voksne. Nu har vi 
samlet brugervejledninger i én lettilgængelig 
brochure til brugere af Mic-Key og deres 
pårørende, hjemmesygeplejerske el.lign.  

Hvis du ikke har haft besøg af os for nylig, kan du 
downloade og se brochuren via linket nedenfor. 
Næste gang vi ses, har vi selvfølgelig trykte 
brochurer med til dig. 

Hvis du ikke kan vente, kan du selvfølgelig også 
bestille brochurer pr. e-mail.  

Mic-Key Brugervejledning
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Gratis undervisning og support 
Du er altid velkommen til at ringe eller maile til os, hvis du: 

- har spørgsmål eller brug for vejledning og information om Medas mavesonder 
- har behov for rådgivning i forbindelse med skift til Mic-Key 
- ønsker hjælp til udmåling af Mic-Key 

Vi tilbyder desuden gratis undervisning i brug og pasning af Medas mavesonder. Kontakt din lokale 
produktspecialist for at lave en aftale:  

Jylland og Fyn 
Lene Dalsgaard 
sygeplejerske, produktspecialist 

tlf. 23 22 02 19 
send e-mail til Lene 

Sjælland og øerne 
Anette Kyhl 
sygeplejerske, produktspecialist 

tlf. 23 22 02 13 
send e-mail til Anette 
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