Social- og indenrigsminister Astrid Krag

Odense, den 27. oktober 2020

CC Folketingets Social- og indenrigsudvalg

Kære Astrid Krag
Tak for det uhyre vigtige lovforslag (L17 af 7. oktober 2020), som forpligter kommunerne til
at begynde forberedelsen af overgangen fra ung til voksen for unge med indgribende sygdom eller handicap, når den unge fylder 16 år.
Lovforslaget har klart potentialet til en meget tiltrængt forbedring af overgangen, når den
planlægges i god tid med tæt inddragelse af den unge og forældrene. Men også med inddragelse af den viden som findes omkring den unges situation.
Der er dog også fluer i suppen:
Fra Epilepsiforeningens mangeårige professionelle rådgivningstilbud ved vi, at netop overgangssituationen fra barn til ung til voksen – også paragraf- og sektormæssigt – er en
meget stor udfordring for de fleste.
Viden og mange indsatser omkring den unge skifter hænder i de år, og familierne oplever,
at de selv skal koordinere mange tiltag, for at få den unge mennesker godt i gang med et
ofte kompliceret voksenliv.
I vores optik fylder det ekstremt vigtige tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunerne ikke tilstrækkeligt i det foreliggende forslag.
Netop tværsektoriel udveksling og fælles fagforståelse omkring behovene med afsæt i
helbredsudfordringer er helt afgørende for de år, som venter forude. Det er pinagtigt at se
på de strukturelle udfordringer vi alle ved eksisterer mellem regioner og kommuner på
nøjagtigt dette område.
Derudover skal vi særligt bemærke følgende til det foreliggende lovforslag:

Sundhedsforhold relateret til den unges sygdom og handicap indgår ikke som et af de obligatoriske punkter på listen i lovforslaget (paragraf 19a stk.1) over forhold, som kommunen
skal inddrage i forberedelse af overgangen.
Sundhedsforhold nævnes under listens ”Øvrige forhold”, men formuleret således, at det
ikke skal handle om sundhedsmæssige forhold direkte relateret til den unges sygdom og
handicap (bemærkninger til lovforslaget side 7, 3. afsnit).
Det finder vi umiddelbart står i vejen for, at lovforslaget når i mål med ”tværgående og
helhedsorienteret” forberedelse af overgangen (paragraf 19a stk. 1).

Venlig hilsen

Lone Nørager Kristensen
Landsformand

