Emne 45: Supplerende tildeling af 83 og 83a
Prægovernancegruppens anbefaling – Indstilling til styregruppen (Dato 17/04-2018)
Da emnet handler om lovfortolkning, kan det ikke besluttes i
prægovernancegruppen, hvordan det skal håndteres. Da prægovernancegruppen
beskæftiger sig med FSIII metode. Derfor er emnet blevet overleveret til KL center
for social og sundhed til videre foranstaltning.

Problematik
I forbindelse med udarbejdelse af indsatskataloger til Lov om Socialservice - § 83
og § 83 a opleves at kommunerne anvender KL FSII indsatskatalog forskelligt. Der
ses forskellige variationer i kommunerne:
Bevilliger hele rehabiliteringsforløbet efter § 83a (og leverer den nødvendige
hjælp i forløbet som en del af § 83a)
Bevilliger rehabiliteringen (§83 a) som en tillægsindsats til § 83 (eksempelvis
bevilliges personlig hygiejne § 83 plus rehabilitering personlig hygiejne 83 a)
Derudover er det en kendt problematik, om kommunerne ser rehabilitering som
en indsats eller der gives rehabilitering til specifikke områder (eksempelvis
bevilliger hjælp til rengøring og ernæring efter § 83 og bevilliger § 83 a til
mobilitet).
Relevans
Det er relevant for alle 98 kommuner og for KL da dette vil påvirke de data som
leveres til Danmark statistik. Bliver der ikke taget hånd om ovennævnte hurtigst
muligt, vil kommunerne ikke kunne sammenligne data inden for
hjemmeplejeområde hverken på § 83 eller på § 83 a.
Dette er problematisk da dette blandt andet er et at formålende med FSIII
Løsningsforslag
Der skal udarbejdes en vejledning til indsatskatalogerne efter Lov om Socialservice
§ 83 og 83 a samt en vejledning til hvad § 83 og 83 a dækker over i forhold til
data til Danmarksstatistik. I princippet kan kommunerne jo gøre som de vil – blot

at der er klarhed hvordan data indberettes.
Jeg vil foreslå at problematikken løses i samarbejde med jurister fra
Departementet samt Sundhedsstyrelsen - da det også handle om fortolkning af
lovgivningen samt praksis på området. Der står beskrevet at der i 83 a skal leveres
den nødvendige hjælp i forløbet, men skal denne hjælp leveres efter § 83 eller
efter § 83 a?
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