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- sikreste løsning ved krampeanfald.

Tryghed døgnet rundt
Ny armbåndsalarm giver tryghed for, at 
alvorlige anfald ikke overses. Epi-Care 
free kan anvendes døgnet rundt. Enkelt 
og bekvem. Ingen indstillinger, nem at 
bruge, fås til brug indendørs eller som 
mobil.

Klinisk testet
Epi-Care ® free epilepsialarm er afprøvet 
i en stor, uafhængig hospitalstest. 
Testen viser, at alarmen med stor 
sikkerhed fanger tonisk/kloniske anfald 
både under søvn og i vågne timer.

Læs om den kliniske test på vores 
hjemmeside, og se video om brug af 
alarmen.

Energivej 3, 4180 Sorø
Telefon 5850 0565
www.danishcare.dk
info@danishcare.dk

R free epilepsialarm

GØR EN FORSKEL  
– BLIV MEDLEM
JO FLERE MEDLEMMER VI ER, DESTO STØRRE GENNEMSLAGS-
KRAFT FÅR VI. VI HAR BRUG FOR DIN OPBAKNING TIL AT GØRE 
MERE AF DET, VI VED BETYDER NOGET I DAGLIGDAGEN FOR
MENNESKER MED EPILEPSI:

•  INFORMATION OM EPILEPSI – BÅDE TIL MENNESKER, DER ER  
BERØRT AF EPILEPSI OG TIL DEN BREDE BEFOLKNING

• RÅDGIVNING
• KURSER OG SOCIALE AKTIVITETER
• NETVÆRK
• STØTTE TIL FORSKNING

BLIV MEDLEM VIA  
WWW.EPILEPSIFORENINGEN.DK

BLIV  
MEDLEM

HENT
DEN I APP STORE 

OG GOOGLE 
PLAY

HENT APP’EN  
”EPILEPSI” TIL  
ANFALDSREGISTRERING

Advokat Ellen Marie Sørensen tilbyder medlem
mer af Epilepsiforeningen gratis rådgivning om de 
generelle regler for arv og skifte; herunder også 
vejledning til hvordan man rent praktisk opretter  
 et testamente. Hvis hun skal hjælpe med at oprette 
et testamente, vil denne ydelse være forbundet med 
egenbetaling.

Hun har telefontid for medlemmer af Epilepsi
foreningen hver onsdag kl. 15.30 – 17.00 
på telefonnummer 2965 1771. 

Derudover kan  
Ellen Marie træffes på  
ems@tellusadvokater.dk

GRATIS 
ADVOKAT
RÅDGIVNING
OM ARV OG 
SKIFTE
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Retssikkerhed 
som tema lyder 
nok lidt tørt og 
kedeligt. Men 
det er desværre 
nødvendigt, at 
kende sin ret i 

dagens velfærdssamfund. Her er en lille 
værktøjskasse med gode råd om, hvad 
du har ret til som patient på et sygehus 
eller som borger, der har brug for hjælp 
fra kommunen. 

Retssikkerheden betyder, at borgere 
med samme behov for hjælp, skal be
handles ens og ikke tilfældigt. Vi har ret 
til en vis service fra det offentlige, mens 
vi omvendt ikke kan pålægges flere 
pligter end de, der er lovhjemmel til.

Fra Epilepsiforeningens rådgivning ved vi, 
at retssikkerheden ikke altid overholdes. 

Det er helt naturligt, at man som borger 

kan have svært ved at gennemskue ens 
rettigheder, muligheder og forpligtelser. 
Værre er det, når myndighederne har 
svært ved at gennemskue reglerne, og 
derfor laver fejl i sagsbehandlingen. 

Kommunen kan være på glatis, når den 
skal fortolke, hvordan nye love skal for
stås. En anden forklaring er, at nogle 
kommuner prøver grænser af. Måske 
fordi de er presset økonomisk. 

Det er et problem for retssikkerheden, 
når lovgivning bliver fortolket meget 
forskelligt fra kommune til kommune. 
Det er ganske utrygt, at der kan være 
store forskelle rundt i landet. 

Der er opstået en markant mistillid 
mellem borgere og kommuner. Det er
kender politikere over en bred kam. 

Regeringen vil derfor forenkle service
loven. Det er den lov, som kommun

erne skal rette sig efter, når de træffer 
beslutning om ydelser til borgerne. Den 
tidligere regering forsøgte det samme, 
men gav op på grund af massive prote
ster fra handicaporganisationerne.

Politikerne på Christiansborg og i kom
munerne ønsker færre paragraffer. Pro
blemet er, at de samtidig vil give mulig
hed for flere skønsmæssige afgørelser i 
kommunerne. Så bliver det nemmere at 
styre. Vi har igen sagt klart nej tak. 

Vi vil gerne være med til at rydde op i 
regeljunglen, men vi kæmper imod en 
rettighedsmassakre. Borgerne skal ikke 
miste retskrav på at få hjælp fra kom
munen. I skrivende stund ser det ud til, 
at et bredt flertal på Christiansborg har 
lyttet til handicaporganisationerne. 

Lone Nørager Kristensen 
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Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk
Foto: Kirstine Mengel

TEMA:
RETSSIKKERHED

Alex er en 38årig mand med en svær 
epilepsi og stærk udviklingshæmning, 
der betyder, at han har et funktions
niveau som en på to år. Han bor hos 
sine forældre, Berit og Ole, der hjæl
per ham og sørger for ham.

”Han har brug for hjælp til alt”, for
tæller Berit mig: ”Han har ikke noget 
sprog. Han kan gøre sig forståelig ved 
hjælp af lyde og mimik – det er han 
faktisk rigtig god til. Han kan ikke 
være alene hverken inde eller ude. 
Han aner ikke, at trafik er farlig. ”

”Alt er ret meget”, indvender jeg: ”Hvad 
er alt?”

”Det er toiletbesøg. Det er bad, tand
børstning, og alt hvad der hører til 
personlig pleje. Alt praktisk. Tøj af og 
på. Sko af og på. Sondemad”, svarer 
hun og fortæller, hvordan en dag med 
Alex ser ud:

”Alex er en, der skal have tid. Det 
tager et par timer om morgenen at 
komme op og komme i bad og spise 
og gøre klar, til enten at bussen kom
mer, og han skal i dagtilbud, eller vi 
skal være hjemme. Alt det skal han 
have hjælp til. Han bliver hentet kvart 
i ni de dage, hvor han skal i dagtilbud. 
Hvis han er hjemme, så laver vi aktivi
teter alt efter, hvad han orker – han er 

god til puslespil og kan godt lide bil
ledlotteri. Han har en gynge i haven, 
han er glad for, eller vi spiller lidt bold. 
Vi kan også gå en tur – det vil sige, 
at han går så meget som han kan, og 
så er det kørestol for resten. Så er det 
frokost, og det tager også en times tid. 
Så laver vi aktiviteter igen. Hvis han 
har været i haven om formiddagen så 
går vi en tur om eftermiddagen eller 
omvendt. Vi skal i det hele taget sørge 
for, at han har så meget fysisk aktivitet 
som muligt”

”I løbet af dagen er der selvfølgelig to
iletbesøg og den slags. Sidst på efter
middagen vil han gerne ind og ligge 

HVIS DU HAR RETFÆRDIGHEDSSANS OG ER GLAD FOR AT BO I ET RETSSAMFUND, SÅ 
VIL DEN HER HISTORIE GØRE DIG HARM. DET ER HISTORIEN OM, HVORDAN DET ER AT 
TAGE VARE PÅ EN VOKSEN SØN MED UDVIKLINGSHÆMNING OG SVÆR EPILEPSI 24-7 
OG ERFARE, AT KOMMUNEN KAN BEHANDLE HAM, SOM DE HAR LYST TIL

” DE RÅDNE KAMPE  
MED KOMMUNEN,
HVOR MAN FÅR ONDT I MAVEN, HVIS DER STÅR 
KALUNDBORG KOMMUNE PÅ KUVERTEN”

Revisiteringsmøde skal 
revurderer støtten

Familien rykker kommunen Kommunen bevilger 28,72 
timers støtte om ugen.

Familien klager til  
kommunen.

Kommunen fastholder støtten 
på 28,82 timer om ugen.

FAMILIEN ANDERSENS KAMP MED KOMMUNEN

22/10 2013 30/01 2014 13/02 2014 10/03 2014 17/03 2014

Familien  
får 42 timers 

ugentlig støtte 
og 49 rådig

hedstimer
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en halv time. Så er der aftensmad og 
hygge med tv, spil og den slags frem 
til ved ottetiden, hvor vi starter af
tentoilettet, hvor han også skal have 
hjælp til det hele. Han skal have lavet 
udstrækning og mundgymnastik, som 
jeg kalder det. Det er et mundstimu
leringsprogram for at holde tingene 
ved lige, når man ikke selv spiser, og 
bruger munden særlig meget. Vi er på 
hele tiden.”

Alex’ epilepsi er Dravet syndrom, hvor 
en af følgevirkningerne kan være, at 
man får en ekset gang (Crouch Gait), 
hvor man falder lidt sammen og går, 
så knæene støder mod hinanden. Det 

døjer Alex med. Han går usikkert, og 
man skal være der og passe på, at han 
ikke falder. 

De mange år med epilepsimedicin 
har nemlig også givet ham osteopo
rose, og han er tidligere faldet hvor 
han brækkede lårbenet: ”Det var en 
ret hård oplevelse. Det ønsker jeg ikke 
igen. Hverken for ham eller for os. For 
det er jo os, der står med genoptræ
ningen. Det er ikke noget, nogen an
dre kommer og gør.”

Han har også brug for hjælp om nat
ten til vendinger, skiftning osv., og for 
at nogen kan træde til, hvis han får 

krampeanfald. Så han har babyalarm, 
og tit sover Berit på en sovesofa på 
hans værelse.

Alex’ dagtilbud er et såkaldt aktivitets 
og samværstilbud: ”Der står så fint i 
servicedeklarationen, at tilbuddet skal 
vedligeholde og udvikle færdigheder
ne hos borgeren. Men det er ren op
bevaring”, konstaterer Berit. Han har 
tilbuddet hver dag, men det er meget 
svingende, hvor meget han benytter 
sig af det.

 KOMMUNEN BRYDER USTRAFFET LOVEN 
Når man har hørt om Alex’ handicap 
og hørt, hvordan en dag i familiens liv 

RETSSIKKERHED

Familien klager til  
Ankestyrelsen

Ankestyrelsen siger  
afgørelsen skal laves om

Kommunen bevilger 28,48 timers 
støtte om ugen

Familien klager til  
Ankestyrelsen

Ankestyrelsen siger, at sønnen skal 
have personlig og praktisk hjælp og 

overvågning 24 timer i døgnet

11/04 2014 08 2014 20/11 2014 13/01 2015 20/02 2015
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ser ud, så er det ret tydeligt, at Alex 
ikke kan klare sig selv. Han har brug 
for hjælp og støtte fra kommunen. Det 
får han da også. 

Problemet er bare, at i tre år har Alex’ 
støtte befundet sig i en slags limbo, 
hvor det er uafklaret hvor meget støt
te, han skal have.

For at forstå det, må vi lige se på no
get, de fleste synes er ret kedeligt: 
Paragraffer og tal og sagsbehandling. 
Men hæng på lidt endnu, for det er 
faktisk ret spændende – og rystende. 

Alex får det, der hedder borgerstyret 
personlig assistance, BPA. Det vil sige, 
at borgeren får økonomisk støtte af 
kommunen til at betale for den hjælp, 
han/hun har brug for. Det er i princip
pet fint nok. I Alex’ tilfælde udbetales 
støtten til Berit, som hans nærmeste 
pårørende, som så er arbejdsgiver og 
arbejdsleder. Hun har valgt, at et ad
ministrationsfirma skal stå for admi
nistrationen af lønudbetalingerne og 
regnskabet til kommunen. Alt det er 
helt normalt.

Lige nu får Alex 43 timers støtte om 
ugen, men det er langt fra nok til at 
dække hans behov. Familien vil gerne 
kunne ansætte en til at hjælpe med at 
holde øje med Alex om natten. Og fa
milien har da også fået medhold hos 
Ankestyrelsen i, at 43 timer om ugen 
er for lidt: 

”De 43 timer er regnet ud efter, at en 
visitator har beregnet, at det tager X 
antal minutter at bade og Y antal mi
nutter at børste tænder og så videre, 
men det er beregnet ud fra et skema. 
Vedkommende kender ikke Alex, og 
vedkommende har ikke indhentet 

oplysninger om tidsforbrug. Det er 
også derfor, den er hjemsendt fra An
kestyrelsen til fornyet behandling, så 
der kan laves en ordentlig vurdering. 
Der skal indhentes oplysninger fra 
hans dagtilbud og aflastningstilbud, 
på hvad der bruges af tid og også fra 
mig.” 

Tilbage i 2013 fik Alex 42 timers støtte 
om ugen plus 49 rådighedstimer om 
ugen. Altså i alt dobbelt så meget som 
i dag. I oktober 2013 skulle den støtte 
revurderes, og kommunen kom frem 
til, at Alex kunne nøjes med 28,72 ti
mers hjælp om ugen. 

Det kunne familien ikke forstå: ”Han 
har jo ikke fået det bedre eller ander
ledes eller noget som helst”. Derfor 
klagede de til kommunen og senere 
til Ankestyrelsen. Lige siden har sa
gen kørt frem og tilbage mellem kom
munen, familien og Ankestyrelsen og 
tilbage igen. 

Berit har lavet en opgørelse, hvor jeg 
kan se alle afgørelserne og klagerne: 
”Jeg har bare taget de vigtigste. Alle 
rykkere og sådan noget, har jeg ikke 
taget med”, siger hun og giver mig to 
A4 ark.

Hun peger på nogle datoer og gør op
mærksom på, at kommunen overtræ
der forvaltningsloven: ”De overholder 
ikke de fire uger på noget tidspunkt. ” 

Tilbage i 2013 fik Alex 42 
timers støtte om ugen plus 49 
rådighedstimer om ugen. Altså 
i alt dobbelt så meget som i dag.

RETSSIKKERHED

Kommunen bevilger 17 timers 
støtte om ugen og 7 timer rådighed 

i døgnet.

Kommunen bevilger personlig og 
praktisk hjælp og overvågning 24 

timer i døgnet 

En dom i en anden sag afgør, at man 
ikke kan få overvågningstimer efter 

paragraf 95

På grund af dommen ændrer 
kommunen bevillingen til 43 timers 

støtte om ugen

Familien klager til  
Ankestyrelsen

11 2015 29/01 2016 24/02 201609/04 2015 25/11 2015



11.2016  |  EPILEPSIFORENINGEN  |  SIDE  7

”Der er ingen sanktionsmuligheder 
over for kommunen. Det er jo det, der 
er så grotesk. Jeg har spurgt flere steder: 
Hvor mange gange kan kommunen 
gøre det her? Der er ingen grænse.”

 FRA HJÆLP HELE DØGNET 
 TIL 5 TIMER OM DAGEN 
Efter at familien gentagne gange 
havde klaget, afgjorde Ankestyrelsen 
i 2015, at Alex har brug for personlig 
og praktisk hjælp og overvågning 24 
timer i døgnet. Og efter ni måneders 
yderlige kamp, fik Alex endelig be
vilget støtte til hjælp og overvågning 
hele døgnet. 

Desværre stopper sagen ikke der.

Knap var bevillingen gået igennem, før 
en retsafgørelse i en anden sag afgjorde, 
at borgere, der får BPA efter paragraf 95, 
ikke kan få hjælp til overvågning. 

BPA er delt op i to paragrafer i Servi
celoven. Paragraf 95 er for dem, der li
gesom Alex og andre med for eksem
pel epilepsi og udviklingshæmning, 
ikke kan administrere arbejdsgiver
rollen selv. Hvis man selv kan funge
rer som leder for sin hjælper, får man 
den borgerstyrede hjælp via paragraf 
96. De kan få støtte til flere ting og har 
flere rettigheder end de, der får hjælp 
efter paragraf 95. For eksempel har 
de timer til overvågning, ledsagelse 
og lov til at tage deres hjælper med 
på udlandsrejser. Det må mennesker 
som Alex ikke.

Da Vestre Landsret i november 2015 
afgjorde, at man ikke har krav på 
støtte til overvågning efter paragraf 
95, var Kalundborg – og andre kom
muner – ikke sene til at ændre deres 
bevilling. 

Nu kunne Alex kun få 37 timers støtte 
om ugen. 

”Hvordan kan man gå fra 24 timer i 
døgnet ned til 37 timer om ugen? Det 
er sådan noget, man ikke forstår.”

”Hver gang jeg er til møde med dem, 
så synes jeg faktisk, at de er fine, søde 
og rare, og jeg synes, at vi er enige, og 
at møderne gik fint. Derfor bliver jeg 
så overrasket, når de her afgørelser så 
kommer. For det er stik imod det vi 
sad og var enige om.”

”Hvordan påvirker det ens retsfølelse?” 
fisker jeg.

”Jeg synes overhovedet ikke Alex har 
skyggen af retssikkerhed. Kommunen 
kan gøre fuldstændig, som de vil.”

 ANGTSANFALD OG PSYKOLOG 
Det går ud over ens helbred at køre 
sager mod kommunen: ”Det har gjort, 
at jeg går til psykolog, fordi jeg fik 
angstanfald og sådan noget. Jeg har 
jo været i alarmberedskab lige siden 
Alex fik epilepsi. Det er ikke noget, 
man går og tænker over, men man 
er jo i alarmberedskab hele tiden og 
parat til at gribe ind, når der kommer 
et anfald. Og så alle de rådne kampe 
med kommunen, hvor man får ondt i 
maven, når der står Kalundborg kom
mune på en kuvert eller det tikker ind, 
at der er kommet noget i eboksen.” 

Den største udfordring er kommunen: 
”Det er lettere at have Alex i forhold 
til kampen med kommunen. Det er 
det altså!”

Alex har fået hjælp af kommunen  
næsten hele livet. Jeg spørger, om 
det altid har været en kamp at få den 
hjælp, der var behov for, eller hvornår 
det gik galt?

”Den letteste periode var i 80’erne. 
Der foregik det sådan, at der kom en 
person fra amtet – jeg kan ikke huske 
hvad hun var af titel – hjem til en og 
snakkede med os og så på Alex. Hun 
vurderede så, hvad der var brug for af 
hjælp, og hun ordnede det med kom
munen. Det havde vi slet ikke noget 
at gøre med.”

”Man kan så diskutere, om der var de 
tilbud, der var brug for. Det synes jeg 
ikke, der var. Den gang var der ikke 
noget specielt fritidstilbud eller botil
bud, men samarbejdet med kommu
nen var udmærket.”

”Det gik fløjten med kommunalrefor
men.”

 BERIT HAR EN NÆR VEN, 
 HUN ALDRIG HAR MØDT 
Alex og hans familie er ikke de eneste, 
der har problemer i forhold til deres 
kommune. Jeg spørger Berit, om der et 
forum, hvor mennesker som hende mø
des og får luft for deres frustrationer?

”Jeg har de seneste par år mailet sam
men med en, jeg aldrig har mødt. Det 
har virkelig været godt. Ellers er vi 
gået med det selv, eller Ole og jeg har 
brokket os til familien og den slags – 
og til Helle (Epilepsiforeningens so
cialrådgiver, red.). Men det har været 

Den største udfordring er kom
munen: ”Det er lettere at have 
Alex i forhold til kampen med 
kommunen. Det er det altså!”

RETSSIKKERHED

Ankestyrelsen afgør, at  
kommunen skal behandle sagen igen 

og træffe ny afgørelse.

Kommunen indkalder til møde.  
Der er problemer med at finde en 

mødedato.

Møde for revurderer støtten. Familien rykker kommunen. Familien venter stadig

15/04 2016 20/06 2016 04/10 2016 30/10 2016 8/11 2016
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RETSSIKKERHED

Før kommunen træffer afgørelse i din 
sag, er det vigtigt at de har været rundt 
om alle de her elementer i sagsbehand
lingen: 

 › Vejledningspligt
 › Notatpligt
 › Retten til aktindsigt
 › Partshøring
 › At sagen er fuldt oplyst
 › Skriftlig afgørelse
 › Afgørelse modtages indenfor  

kommunens tidsfrist
 › Begrundelsen for afgørelsen skal 

være dækkende og forståelig
 › Kommunen skal overholde  

tavshedspligten

(Kilde: Danske Handicaporganisationer)

DET SIGER LOVEN OM  
SAGSBEHANDLING

dejligt at maile sammen med en, som 
står i samme situation.”

Berits penneven er også mor til et 
handicappet barn i Kalundborg.

”Vi har talt om, at vi skal mødes, men 
vi har aldrig fået det gjort. Og jeg har 
det også sådan lidt: Åh nej, hvad nu 
hvis vi ikke kan lide hinanden? Det 
ville være forfærdeligt, når vi har det 

så godt med skriveriet og virkelig støt
ter hinanden.” 

Da Ankestyrelsen i april i år kom med 
sin seneste afgørelse, sagde de samtidig, 
at den udmåling af støtten til Alex, som 
kommunen nu arbejder på, skal gives 
med tilbagevirkende kraft til 2014. 

Men sagen kører fortsat, og det er ikke 
til at vide, hvilken afgørelse kommu

nen ender med at træffe, eller hvornår 
det sker. De er egentlig forpligtet til at 
sige, hvornår man kan vente en afgø
relse, men det har de ikke gjort. 

Så Alex og hans familie venter stadig. 


