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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 20. september 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 878 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 878: 

”Vil ministeren kommentere på, om ministeren mener, at det er værdigt, at en 

ældre borger, der efter en stor operation har brug for en sygeseng i hjemmet, 

ikke kan få en stillet til rådighed af kommunen, selvom kommunens visitator 

gav indtrykket af, at borgeren kunne låne en sygeseng? Der henvises til 

artiklen: "Kommune afviser at stille sygeseng til rådighed - 79-årige 

hjertepatient sover i datterens seng" fra JydskeVestkysten d. 20. september 

2021.”  
 

Svar: 

Borgerne skal naturligvis have den hjælp, der ud fra en konkret og individuel 

vurdering modsvarer deres hjælpebehov.  

 

Det er kommunen, som træffer den endelige afgørelse om hjælp og støtte efter 

serviceloven på baggrund af en individuel, konkret og samlet vurdering af 

borgerens situation og behov.  

 

Efter servicelovens § 112 skal kommunen bl.a. yde støtte til hjælpemidler til 

personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 

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

eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.  

 

Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af 

indgribende karakter i den daglige tilværelse. Det indebærer, at der ikke inden 

for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige 

forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne 

af den nedsatte funktionsevne. 

 

Jeg hæfter mig i øvrigt ved, at Tønder Kommune i en skrivelse til borgeren 

udtrykker forståelse for, at forløbet har medvirket til frustration, og fremadrettet 

vil forsøge at forebygge dette med tydelig kommunikation og 

forventningsafstemning tidligt i forløbet.  
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En kommunes afgørelse om afslag på et hjælpemiddel kan påklages til 

Ankestyrelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
 


	Spørgsmål nr. 878:
	Svar:

