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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service 
(Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hastigt fremadskridende 
sygdomme) 

Ældre Sagen har bemærket, at Socialministeriet har udsendt denne høring. Vi er ikke på 

høringslisten, hvilket vi imidlertid betragter som en fejl, da ældre også vil være omfattet af 

en ændring af reglerne for hjemmehjælp og hjælpemidler til personer med hastigt 

progredierende sygdomme. Som eksempel kan vi nævne sygdommen ALS, der ofte rammer 

personer i 50-70 års alderen – eller senere. Vi afgiver derfor nedenstående bemærkninger 

til høringen, ligesom vi håber fremover at være på høringslisten ved høringer, som også 

vedrører ældre. 

 

Konkrete bemærkninger til høringen 

Ældre Sagen vil indledningsvis bemærke, at vi ser positivt på, at det med lovforslaget 

forsøges at sikre en hurtig og nødvendig førstehjælp til en gruppe meget hårdt ramte 

borgere ud fra den tilgang, at borgerne (evt. repræsenteret af pårørende) er de nærmeste til 

at vide, hvilken hjælp der umiddelbart kunne være brug for. 

 

Vi har dog følgende bemærkninger til udkastet, som vi vil opfordre til, at ministeriet tager 

med videre i det fortsatte arbejde med høringen og fremsættelse af lovforslag: 

 

• Ministeriet bør overveje, om den nye regel hører bedre hjemme i servicelovens kap. 1 
end i kap. 21 om hjælpemidler m.v., da det er en fravigelse af lovens § 1, stk. 3, 2. pkt. 
 

• Det er vores opfattelse, at det af retssikkerhedsmæssige grunde bør fremgå mere 
tydeligt af selve loven eller bemærkninger til loven, hvilke målgrupper der er tale om, 
særligt ift. de objektive kriterier. 
 

• Vi foreslår, at det tillige fremgår af § 117 a, at sagsbehandlingen ift. behov for hjælp ud 
over § 117a-hjælpen skal påbegyndes straks efter afgørelsen om den første hjælp. Planen 
for den samlede hjælp bør også indeholde tilbud om hjælp og støtte til evt. pårørende. 
 

• Det er Ældre Sagens opfattelse, at det ofte kniber med helhedssagsbehandling på social- 
og ældreområdet. Det bør sikres, at sagsbehandlerne har kendskab til de pågældende 
sygdomsforløb og samtidig har overblik over den samlede lovgivning, der kan gives 
hjælp efter, jf. retssikkerhedslovens § 5, således at der gives en hurtig og kompetent 
rådgivning. Det kan evt. være med hjælp fra et koordinerende team, som det foreslås i 
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Socialstyrelsens publikation ”Hurtigt fremadskridende og uhelbredelige sygdomme, der 
medfører alvorlige funktionsnedsættelser hos voksne - Et fagligt inspirationsmateriale 
til det gode sagsforløb” (december 2019).  
 

• Vi går ud fra, at den almindelige klageadgang efter servicelovens § 166 gælder både i 
forhold til afgrænsning af målgruppen og udmålingen af hjælpen efter § 117 a. 

 

Venlige hilsen 

 

 

 

Bjarne Hastrup  

Adm. direktør 

 


