
 
 

Henriette Kiirdal Niemann 
Afdelingsergoterapeut PC Glostrup 

Oktober 2018 
 

Guidelines til afklaring om tyngdedynen er behandlingsredskab eller hjælpemiddel. 
Tyngdedynen kan både være et behandlingsredskab og hjælpemiddel. Det afhænger af en helt konkret og individuel vurdering i hver sag. 

1. Genoptræningsplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Behandling under indlæggelsen: 

   
Er der givet 

vejledning om 
generel 

søvnhygiejne? 
Sovemedicin/melatoni 

SKAL være afprøvet 

JA Gå til pkt. 3. 

NEJ 

Alle behandlingsmuligheder skal 
være udtømte, før tyndedyne kan 

bevilges som hjælpemiddel jfr. 
Serviceloven § 15. Gå til pkt. 5 

   

 

 

 

 
 

1.A.  

 

Udskrives/afsluttes patienten med en 
genoptræningsplan? 

Ja Gå til pkt. 1.B 

Nej Gå til pkt. 2. 

1.B.   
 

Almen genoptræningsplan 
Kommunen dækker udgiften 

 

Specialiseret genoptræningsplan 
 

RHP dækker udgiften 

 
Er alle 

behandlingsmuligheder 
udtømte? 

Alle 
behandlingsmuligheder 

skal være afprøvet 
 

JA Gå til pkt. 3 

NEJ 

 
Hvilke behandlingsmuligheder 

mangler at blive afprøvet? 
 

- Sovemedicin Melatonin? 
- Pt. skal være på ”fuld” 

antipsykotisk dosis 

 
 

Kan tyngdedynen bevilges efter anden lovgivning? 
 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=135335  

 

JA Tyngdedynen kan ikke bevilges efter Serviceloven 

NEJ 
Tyngdedynen skal søges indenfor den sektor, hvor den kan 
bevilges fx uddannelses- eller beskæftigelsessektoren. 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=135335
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3. Hvad er formålet med dynen? 

• Afhjælpning. Gå til pkt. 4 – som hjælpemiddel 

• Behandling. Forbedrer, vedligeholder eller hindrer forringelse af aktuelle funktionsniveau. Gå til pkt. 5 – som behandlingsredskab 

 

  4.  HJÆLPEMIDDEL:       Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der: 

• i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne OG 

• i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 

• er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv 

 

 

Kravet om varighed: 
Hvilket varigt funktionstab 

afhjælper dynen? 
 

Kravet om væsentlighed: 
Hvordan afhjælper tyndedynen de varige følger af 

den nedsatte funktionsevne 
Hvad er afhjælpningsformålet? 

 

Søvnvanskeligheder – hyperaktivitet 
– taktil hypersensitiv – som følge af 

modulationsforstyrrelse 
(er der lavet sanseprofil?) 

 
Kan berolige – øge selvkontrol – regulere arousal.  
 
 

 
Øger aktivitet og deltagelse – eksempel på aktivitet(er)fra patientens 
hverdagsliv. 
Der skal være beskrevet specifikke og væsentlige funktionsnedsættelser i 
patientens dagligdag, der afhjælpes af den bedre søvn. Søvnproblemer som følge af psykisk 

lidelse-psykisk 
funktionsnedsættelse 

 
Kan bedre søvnen 
 

Nedsatte sociale færdigheder som 
følge af psykisk lidelse/angst 

 
Kan berolige – dæmpe angst 

Øger aktivitet og deltagelse – eksempel på aktivitet(er) fra patientens 
hverdagsliv.  Der skal være beskrevet specifikke og væsentlige 
funktionsnedsættelser i patientens dagligdag, der afhjælpes af den 
nedsatte angst. 

Nedsat koncentration som følge af 
psykisk lidelse/høj arousal 

 
Kan øge koncentration og opmærksomhed ved at 
regulere arousal. 
 

Øger aktivitet og deltagelse – eksempel på aktivitet(er) fra patientens 
hverdagsliv 
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5. BEHANDLINGSREDSKAB:     Centret vurderer om og hvilke behov patienten har for dynen. 

 

 
Hvilke symptomer kan dynen behandle? 

(ikke udtømmende) 
 

Yderligere kommentarer 

Hvis der stadig behandles for 
symptomerne vha. dynen skal dynen 

udleveres som behandlingsredskab ved 
udskrivelse 

 
Psykose: øget arousalniveau  

 

 
Dynen dæmper arousal – der sigtes mod at regulere arousalniveau og fremme 

hensigtsmæssig adfærd 

Forbedrer, vedligeholder eller 
hindrer forringelse af aktuelle 
funktionsniveau 
 
 

 
Abstinenser v udtrapning af 

medicin/stoffer/alkohol 
 

 
Dynen dæmper abstinenser 

Forbedrer, vedligeholder eller 
hindrer forringelse af aktuelle 
funktionsniveau 
 
 

Angst: øget følelsesmæssig arousal 

 
Dynen dæmper arousal – der sigtes mod at regulere aroualniveau og fremme 

hensigtsmæssig adfærd 
 

Forbedrer, vedligeholder eller 
hindrer forringelse af aktuelle 
funktionsniveau 
 

 
Psykisk og motorisk uro 

 
  

 
Dynen dæmper arousal – der sigtes mod at regulere aroualniveau og fremme 

hensigtsmæssig adfærd 
 

Forbedrer, vedligeholder eller 
hindrer forringelse af aktuelle 
funktionsniveau 
 
 

 
 

Nedsat kropsbevidsthed 
 
 

Dynens proprioceptive stimuli øger kropsbevidsthed. 
 

Forbedrer, vedligeholder eller 
hindrer forringelse af aktuelle 
funktionsniveau 
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Har patienten underskrevet 

udlånsaftale? 1 
 

 
JA 

  

nej 

 

En tyngdedyne kan ikke bevilges som hjælpemiddel alene med formål at undgå medicinsk behandling. Hvis tyngdedynen både har et afhjælpnings-og 

behandlingsformål, vil det være afgørende for vurderingen, hvad patientens primære formål med tyngdedynen er. 

 

Afgrænsningsproblemer 

Opstår der tvivl om hvilken myndighed, der har udgiften, skal den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, levere tyngdedynen, hvorefter 

betalingsspørgsmålet afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder. 

 

Kilder:  

Serviceloven §112 – Sundhedsloven § 74 
Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet. 
Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om Hjælpemidler og behandlingsredskaber. November 2017. 
Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 om hjælpemidler – kugledyne – kædedyne – behandlingsredskab. KEN nr. 11295 
Vejledning til støtte om hjælpemidler og forbrugsgoder 
 

Sundhedsaftale: 

Det er obligatorisk for regioner og kommuner at udarbejde og indgå sundhedsaftaler – også på hjælpemiddelområdet. Aftalen skal beskrive: 

• Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til såvel varigt som til midlertidigt 

brug. 

• Hvordan parterne sikrer planlægning og styring af kapaciteten i de regionale og kommunale hjælpemiddeldepoter. 

• Hvordan det sikres, at der er den tyngdedyne til rådighed, til patienten, som denne har behov for ved udskrivelse.  

                                                           
1 Lånedokument udarbejdet af og godkendt i RHP Administration 


