Vanløse d. 15. september

Høringssvar på Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service –
rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) takker for muligheden for at afgive høringssvar
på ovennævnte.
DKDK er alt overvejende positive ift. lovforslaget og bemærker med tilfredshed og glæde,
at den sociale rehabilitering har fået en så fremtrædende plads i forslaget.
Vi har ligeledes med tilfredshed bemærket, at borgere, der lider af demens, ikke vil blive
stillet ringere end andre borgere. Vi mener dog, at det bør understreges kraftigt i
vejledningen, da vi frygter at det ellers ikke vil blive gennemført i de enkelte kommuner.
Dette kan evt. ske ved at indsætte følgende passus fra lovforslaget i vejledningen.:
Det forudsættes, at også borgere med et stort plejebehov og beboere i plejeboliger/plejecentre kan
have gavn af et rehabiliteringsforløb, fx borgere med en demensdiagnose. Ingen borgere er på
forhånd udelukket fra at blive tilbudt et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Et
rehabiliteringsforløb skal baseres på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering af
borgerens samlede situation, hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.
Den brede tilgang har til formål at sikre, at bl.a. også borgere med en demensdiagnose vil kunne
omfattes af tilbud om et rehabiliteringsforløb.

I forhold til paragraf 83A ønsker DKDK, at der i lovforslaget tilføjes et ”uanset boform”. Se
følgende:
”§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og
dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være
individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov –
uanset boform.

Når DKDK ønsker denne tilføjelse skyldes det et ønske om at understrege at paragraffen
også gælder for borgere i plejeboliger.
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