
 
 
 

 
 

 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 13. december 2016 stillet føl-

gende spørgsmål nr. 154 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besva-

res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF). 

Spørgsmål nr. 154: 

Kan ministeren bekræfte, at de begrundelser for fastholdelse af hjælpere under ind-

læggelse, der fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets Vejledning om fælles hjæl-

peordninger til personer med kronisk respirationsinsuffciens (nr. 10338 af 24/8 2016) 

også er relevante begrundelser for at fastholde hjælpen, såfremt andre personer med 

en BPA end respiratorbrugere indlægges efter servicelovens § 96? Der henvises bl.a. 

til vejledningens afsnit 8.2 Indlæggelse, hvor det fremgår, at ”Det kan være en fordel 

for både borgeren, hjælperne og i mange tilfælde også myndighederne.” [at respirati-

onshjælpen følger med]. ”Dermed undgår borgeren at skulle nyansætte hjælpere ved 

udskrivelse fra sygehus, og borgeren har dermed bedre mulighed for at fastholde et 

stabilt hjælperteam. Desuden vil udskrivelsen ikke blive forsinket af, at der skal nyan-

sættes og uddannes hjælpere.” 

Svar: 

Det kan bekræftes, at kommunen i alle ordninger med borgerstyret personlig assi-

stance efter servicelovens § 96, hvor borgeren indlægges, skal foretage en konkret og 

individuel vurdering af spørgsmålet om opsigelse af hjælpere. Kommunen skal såle-

des vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opsige hjælpere i forbindelse med f.eks. 

kortere eller længere hospitalsindlæggelser under hensyntagen til, at borgeren kan 

bibeholde et stabilt hjælperteam under og efter endt indlæggelse.  

 

Samtidig kan der være særlige behov hos borgeren omkring eksempelvis kommunika-

tion, som kan nødvendiggøre, at hjælperteamet også under indlæggelse kan yde støt-

te til borgeren. Kommunen skal således vurdere, om det vil være mest hensigtsmæs-

sigt at bibeholde hjælperne under eksempelvis indlæggelse, så borgeren efter endt 

indlæggelse fortsat har de fagligt nødvendige og kvalificerede hjælpere. 
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