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Henvendelse fra KL vedr, dækning af afledte merudgifter til re-
spirationshjælp under ferier 

Børn, unge og voksne, der modtager hjælp til respirationsbehandling fra 
regionen sammen med hjælp efter serviceloven fra kommunen, kan efter 
de gældende regler ikke modtage støtte til at dække regionens andel af 
de afledte merudgifter, der er forbundet med, at respirationshjælpere skal 
med på ferier. 

Det betyder i praksis, at personer der modtager respirationsbehandling 
ikke kan rejse på ferie, med mindre de selv betaler regionens andel af 
ekstraudgifterne til hjælperne under ferier, fx hjælpernes transportom-
kostninger, kost og logi samt rådighedsløn. 

KL mener, at det ikke er en rimelig behandling af de berørte borgere og 
familier. Derfor foreslår KL, at der indføres hjemmel i sundhedsloven til, 
at regionerne dækker deres andel af de afledte merudgifter til respirati-
onshjælp i forbindelse med ferieophold udenfor hjemmet for børn, unge 
og voksne med kronisk respirationsinsufficiens, svarende til, at kommu-
nerne i dag dækker deres andel af de afledte merudgifter efter servicelo-
ven. KL forventer naturligvis, at regionerne kompenseres økonomisk efter 
gældende principper, hvis det besluttes at ændre regelsættet. 

Respirationsbehandling varetages af respirationscentrene i regionerne, 
og er finansieret af regionerne. I praksis udføres respirationsbehandlin-
gen af respirationshjælpere, der udfører behandlingen på delegation fra 
den ansvarlige læge på respirationscenteret. 

Børn, unge og voksne med kronisk respirationsinsufficiens modtager ofte 
også hjælp efter serviceloven fra kommunen, fx i form af personlig og 
praktisk hjælp, aflastning/afløsning eller borgerstyret personlig assistance 
(B PA). 

Når et barn, en ung eller voksen person har behov for hjælp til respirati-
onsbehandling og hjælp efter serviceloven samtidig, vil hjælpen ofte 
kunne varetages af &) person/ét hjælperhold. 

Det er almindelig praksis, at respirationsbehandlingen, som ydes af regi-
onen, og hjælpen, som ydes af kommunen, koordineres, således at den 
enkelte hjælper i en hjælperordning varetager både respirationsbehand-
lingen og hjælpen efter serviceloven. 
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I disse tilfælde deler regionsrådet og kommunalbestyrelsen udgifterne 
hertil i henhold til sundhedslovens regler om fælles hjælperordninger, jf. 
§§ 88b og bekendtgørelsen om fælles hjælperordninger til personer med 
kronisk respirationsinsufficiens, jf. §§ 4-5. 

Jf. Sundheds- og Ældreministeriet vejledning om fælles hjælperordninger 
til personer med kronisk respirationsinsufficiens, afsnit 8.1. er der ikke 
noget til hinder for, at en borger kan tage hjælpere til respirationsbehand-
ling med på et ophold uden for hjemmet og evt, til udlandet i forbindelse 
med ferieophold. 

Af vejledningen fremgår det imidlertid også, at der efter Sundheds- og 
Ældreministeriets opfattelse ikke er hjemmel til, at regionen afholder af-
ledte merudgifter som følge af, at respirationsbehandlingen finder sted 
under ferieophold. 

Afledte merudgifter kan fx være udgifter til hjælpernes transport, kost og 
logi samt rådighedsløn, som følge af at hjælperne er nød til at rejse af-
sted med familierne/borgeren for at kunne yde respirationshjælp under-
vejs i ferien. 

Hjælp efter serviceloven kan dækkes af kommunen under ferieophold i 
Danmark. Herunder er der for nogle bestemmelser i serviceloven mulig-
hed for i særlige tilfælde efter en konkret vurdering at modtage tilskud til 
dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med kortvarige ferieop-
hold i udlandet. 

Ishøj Kommune har i 2018 været i kontakt med Respirationscenter Øst, 
Ankestyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialmini-
steriet om sagen og regelsættet, herunder om, hvorvidt der er hjemmel i 
serviceloven til at dække afledte merudgifter til respirationshjælperne. 

./. Børne- og Socialministeriet har svaret følgende i et brev af 15. november 
2018 til Ishøj Kommune (vedlagt som bilag): 

"Ministeriet kan (...) generelt oplyse, at serviceloven ikke kan anvendes 
til at dække udgifter, som er opstået som en afledt konsekvens af den 
hjælp og støtte, som en borger modtager efter andre sektorers lovgiv-
ning. F.eks. kan der efter serviceloven ikke ydes hjælp til dækning af be-
handlingsudgifter efter sundhedslovgivningen eller afledte udgifter i 
denne forbindelse. Sådanne udgifter falder i kraft af princippet om sektor-
ansvar uden for servicelovens anvendelsesområde. 

Det betyder, at udgifterne til respirationshjælpere, som falder under sund-
hedsloven, og de afledte ekstra udgifter forbundet med ferier for borgere 
med respirationshjælpere, ikke kan dækkes efter serviceloven. Dette 
gælder, uanset om ferien afholdes i Danmark eller i udlandet". 

Med venlig hilsen 

jt,15:6/ 
Janet Samuel 
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