
Elly Henriksen
Hulknøsevej 59
9700 Brønderslev

Visitationen Det specialiserede
område

30. september 2020

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Tlf. 9945 4421
Telefontid dagligt 8.00-9.00 samt
mandag-torsdag 10.00-14.00 og
fredag 10.13.30
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk

Orienteringsskrivelse vedr. BPA ordning og indlæggelser

Brønderslev kommune er blevet bekendt med, at nogle borgere, via interesseorganisationer er
blevet vejledt om, at de er berettiget til at medbringe den støtte de er bevilliget efter Serviceloven §
96 i forbindelse med indlæggelse på sygehuset, dette er ikke korrekt.

Brønderslev kommune vil derfor gøre dig opmærksom på, at det fortsat gør sig gældende,
at det i forbindelse med en indlæggelse vil være sygehuset der sikrer dig den rette hjælp jf.
sektoransvarlighedsprincippet.

Du skal som hidtil kontakte din rådgiver i kommunen så snart det er muligt i forbindelse med en akut
indlæggelse. Ved planlagte indlæggelser bedes du tage kontakt i god tid forud for indlæggelsen.
Brønderslev kommune vil herefter indgå en dialog med den afdeling du skal indlægges på, ift.
at bidrage til den vurdering sygehuset laver af, om de kan varetage den nødvendige, personlige
og praktiske hjælp, du behøver under indlæggelsen eller om de ønsker at tilkøbe hjælp fra
dine hjælpere. Ved hver indlæggelse foretages en konkret og individuel vurdering, det er derfor
nødvendigt at du er i kontakt med kommunen i forbindelse med hver enkelt indlæggelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis sygehuset vurderer at de kan varetage den nødvendige
hjælp under en indlæggelse og du alligevel vælger at medbringe dine hjælpere vil udgifterne skulle
finansieres af dig selv og Brønderslev kommune vil efterfølgende indgå en aftale med dig om,
hvordan du ønsker at afregne her for.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte din rådgiver
ved Det Specialiserede område.
Se endvidere vedhæftede dokument, der beskriver, hvilken samarbejdsaftale, der er indgået mellem
region og kommuner om hjælp i forbindelse med undersøgelser og indlæggelser.

Venlig hilsen

Lise Jensen
Sagsbehandler
Telefon: 99455874. Du kan ringe direkte til mig på på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00
Kontaktadresse:
Dronninglund Rådhus - Rådhusgade 5 - 9330 Dronninglund - ved fysisk fremmøde
E-Mail: lise.jensen@99454545.dk
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dine hjælpere. Ved hver indlæggelse foretages en konkret og individuel vurdering, det er derfor
nødvendigt at du er i kontakt med kommunen i forbindelse med hver enkelt indlæggelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis sygehuset vurderer at de kan varetage den nødvendige
hjælp under en indlæggelse og du alligevel vælger at medbringe dine hjælpere vil udgifterne skulle
finansieres af dig selv og Brønderslev kommune vil efterfølgende indgå en aftale med dig om,
hvordan du ønsker at afregne her for.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte din rådgiver
ved Det Specialiserede område.
Se endvidere vedhæftede dokument, der beskriver, hvilken samarbejdsaftale, der er indgået mellem
region og kommuner om hjælp i forbindelse med undersøgelser og indlæggelser.

Venlig hilsen

Lise Jensen
Sagsbehandler
Telefon: 99455874. Du kan ringe direkte til mig på på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00
Kontaktadresse:
Dronninglund Rådhus - Rådhusgade 5 - 9330 Dronninglund - ved fysisk fremmøde
E-Mail: lise.jensen@99454545.dk
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Elly Henriksen
Hulknøsevej 59
9700 Brønderslev

Visitationen Det specialiserede
område

30. september 2020

Brønderslev Kommune
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9700 Brønderslev
Tlf. 9945 4421
Telefontid dagligt 8.00-9.00 samt
mandag-torsdag 10.00-14.00 og
fredag 10.13.30
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
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