Bruger & Hjælper Gruppen
Til dig der laver udtalelser til kommunen
Mange mennesker med et handicap og/eller andre kroniske lidelser har behov for at
ansøge om dækning af merudgifter i.h.t. Servicelovens § 100, da de har mange udgifter
til ting som andre mennesker uden handicap/kroniske lidelser ikke har. Det er vigtigt
for borgeren, så vidt muligt at få imødekommet sin ansøgning, og det er her, du spiller
en vigtig rolle.
I forbindelse med ansøgning om merudgifter som for eksempel diætkost, fodpleje,
proteindrik, behov for ekstra varme i hjemmet samt medicin anmoder kommunen ofte
om en lægelig udtalelse, og det er i den forbindelse, at vi gerne med denne lille skrivelse
vil vejlede dig i, hvordan du udfylder denne anmodning bedst muligt til gavn for
borgeren.
Det er vigtigt, at du besvarer sagsbehandlerens spørgsmål så detaljeret som muligt.
Er det ikke muligt for dig at besvare spørgsmålene, kunne du måske kontakte borgeren
telefonisk og drøfte sagen med denne, før du svarer, hvis I ikke allerede ved en tidligere
konsultation har berørt emnet: om borgeren får dækket merudgifter, hvilke og hvorfor.
(En god idè at gøre en dag med ekstra tid, så det står i journalen, inden behovet opstår).
Er det ikke muligt at kontakte borgeren før besvarelsen, kunne du måske kontakte
kommunen og oplyse sagsbehandleren om, at der skal en anden type anmodning om
lægelige oplysninger til, før du ser dig i stand til at besvare henvendelsen tilstrækkeligt.
Er anmodningen ikke ledsaget af specifikke spørgsmål, er det vigtigt at have fokus på
følgende ved besvarelsen:
-Det er ofte borgere med muskelsvind samt kørestolsbrugere med paraplegi og andre
lidelser, som søger om dækning af merudgifter. Disse borgere har ofte problemer med
deres varme/kulde-regulering, sultfølelse, blæretarmfunktion samt naturligvis
følefornemmelsen under bæltestedet.
-Har borgeren et behov for det ansøgte, og skyldes behovet borgerens lidelse?
-Hvori består behovet for det ansøgte?(dosis i forbindelse med medicin, proteindrik samt
ca.-tal på antal varmegrader der er behov for ekstra, udførlig beskrivelse af behovet for
diætkost, ved fodpleje: er der tale om fodpleje eller fodbehandling).
-Årsagen til behovet er vigtigt at få beskrevet, selvom det kun bliver med få ord.
Til slut:
Det er dig der bliver opfattet som eksperten på borgerens handicap/lidelse i denne
forbindelse – ikke borgeren…
Du kan ikke forudsætte, at sagsbehandleren ved noget som helst specifikt vedrørende
borgerens handicap/lidelse…
Det er selvfølgelig ikke hensigten med denne henvendelse at opfordre til andet end en
detaljeret, saglig og sandfærdig besvarelse af kommunens henvendelse til borgerens
bedste.
Med venlig hilsen:
Bruger & Hjælper Gruppen
-Er en frivillig interesse forening for mennesker med BPA (Borgerstyret Personlig
Assistance/hjælperordning) samt deres hjælpere.

