
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 7. november 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 80 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

Spørgsmål nr. 80: 

Ministeren bedes redegøre for, om det er i overensstemmelse med grundlaget for 

BPA efter servicelovens § 96, at det stilles som dokumentationskrav for behov for 

hjælp, at kommunale medarbejdere møder op i borgerens hjem for ved selvsyn at 

overvære borgerens morgenritual, liftning til badeværelse, afklædning, badning, toilet-

besøg osv., og om en borger kan nægtes hjælp til for eksempel toiletbesøg, hvis bor-

geren nægter at vise sig nøgen foran kommunale medarbejdere og nægter at lade 

kommunale medarbejdere være tilskuere under forrettelse af nødvendige ærinder på 

toilettet? 

Svar: 

Det er et krav ved udmålingen af hjælp i form af borgerstyret personlig assistance 

(BPA), at den udmålte hjælp skal modsvare borgerens samlede hjælpebehov ved 

pleje, overvågning og ledsagelse. Der er derimod ikke fastsat krav til den måde, hvor-

på hjælpebehovet konkret skal dokumenteres. 

 

Udmålingen af hjælp til BPA skal foretages i samarbejde med borgeren. Det vurderes i 

denne forbindelse, at det i de fleste tilfælde vil være naturligt at bedømme omfanget af 

borgerens behov for hjælp til bl.a. pleje ved et besøg i borgerens hjem. Herved kan de 

situationer, hvor hjælpebehovet opstår, afprøves i de omgivelser, hvor hjælpen efter-

følgende skal ydes.  

 

Men vurderingen af hjælpebehovet i bade- og toiletsituationen, som der spørges spe-

cifikt til, skal naturligvis ikke foretages, mens borgeren er afklædt eller forretter toilet-

besøg m.v. I forlængelse heraf kan hjælp til f.eks. toiletbesøg ikke afslås med henvis-

ning til, at borgeren nægter at vise sig nøgen foran kommunale medarbejdere og 

nægter dem at overvære toiletsituationen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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