
 

 

 

 

 

Kære Astrid Krag                                      
 
Problematikken med kommunernes manglende mulighed for at yde støtte til overvågning 
efter servicelovens paragraf 95 for en mindre gruppe af svært handicappede borgere med 
blandt andet potentielt livstruende epilepsianfald, har endnu ikke fundet sin løsning, selv-
om problemet blev udløst af en landsretsdom i tilbage i 2015.  
 
Botilbud er alternativet til den daværende brugte kommunale praksis om bevilling af timer 
til overvågning i eget hjem. Det rummer imidlertid en selvstændig problematik, idet det 
langt fra er alle botilbud, der kan tilbyde overvågning i en kvalitet, som er brugbar for mål-
gruppen. Det har Epilepsiforeningen tidligere gjort opmærksom på overfor Socialstyrelsen 
og Sundhedsstyrelsen. (”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi”, Sundhedssty-
relsen, 2018, her)   
 
Styrelsen for Patientsikkerhed dokumenterer i disse år via en lang række tilsynssager/be-
søg at der er omfattende udfordringer med helt basale og nødvendige sundhedsfaglige 
kompetencer på bosteder landet rundt.  
 
Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Og det er ubegribeligt for os, at nogle af dette 
lands mest sundhedsudsatte borgere og deres hårdt prøvede pårørende, på denne måde 
fortsat får revet gulvtæppet væk under sig, når barnet fylder 18 år. 
 
Af Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra februar 2019 fremgår, at hver tredje kommune 
(30 %) ikke dækker behovet for hjælp til overvågning. 
 
De fleste kommuner (45 %) tilbyder anden hjælp efter serviceloven end udbetaling af 
kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. En del kommuner (25 %) anviser botilbud evt. 
med 1 til 1 hjælp i alle døgnets 24 timer.  
 
Situationen er således fortsat præget af lovkaos, hvor kommuner ikke har tilstrækkeligt 
med værktøjer i værktøjskassen. De er henvist til enten helt at afvise hjælp til borgerne, 
eller efter det forhåndenværende søms princip må de flække mere eller mindre lovlige 
løsninger sammen for dog at yde de kæmpende borgere en form for hjælp.  
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Politisk er der i de seneste par år blevet vist stor forståelse for problemet og behovet for at 
finde en løsning. Løsningsforslag er som bekendt strandet grundet uenighed om finansie-
ringen, der frem til landsretsdommen i 2015 blev afholdt af kommunerne.  
 
Situationen er ubærlig for de få berørte, og det her må kunne løses med politisk velvilje og 
gennemslagskraft. 
 
Epilepsiforeningen opfordrer derfor på det kraftigste til, at der hurtigst muligt findes en 
løsning på overvågningsproblematikken.  
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