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HVORFOR ER DAGEN RELEVANT?
Bestemmelserne om økonomisk tilskud og borgerstyret 
personlig assistance er et kompliceret fagområde,
hvor der både er juridiske, sundhedsfaglige og kommu-
nikative udfordringer.

Formålet med bestemmelserne er bl.a. at give den en-
kelte borger en helhedsorienteret og sammenhængen-
de indsats, hvor fleksibilitet og selvbestemmelse er 
nøgleord. På temadagen vil vi se på personkredsen, ind-
holdet i de to bestemmelser og udmålingen af støtten. 

De to bestemmelser indeholder hver deres indsatser og
dermed udmåling. Udover BPA-bestemmelserne har vi 
fokus på de bestemmelser, der kan tilbydes som alter-
nativ løsning i stedet for § 95 eller § 96.

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?
På temadagen får deltagerne et grundigt kendskab til 
de juridiske forhold - herunder Ankestyrelsens praksis, 
så de kan træffe kvalificerede beslutninger på det rette 
grundlag. 

HVEM UNDERVISER?
På temadagen kan du enten møde: 

// Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.
// Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.
// Rikke Ø. Asmussen, chefkonsulent, cand.scient.pol.

HVEM KAN DELTAGE?
Dagen er rettet mod myndighedspersoner, der arbejder
med eller er nysgerrige på de særlige bestemmelser, jf. 
§ 95 eller § 96.

HVORDAN TILMELDER JEG MIG?
Elektronisk tilmelding på: www.substans-konsulent-
hus.dk 

Den elektroniske tilmelding besvares med en kvitte-
ringsmail. Der sendes en mail om praktiske oplysninger 
før opstart. Tilmeldingen er økonomisk bindende.

HVIS VI GERNE VIL HJEMKØBE TEMADAGEN?
Temadagen kan også gennemføres som hjemkøb. Kon-
takt os gerne, hvis I ønsker dagen gennemført hjemme 
i egen kommune. Dagens indhold og længde kan tilpas-
ses, og vi kan sætte fokus på særlige udfordringer, som 
den enkelte kommune står med. 

HVAD KOSTER DET?
Vi udregner pris med afsæt i den konkrete aftale og om-
fang. Ønsker du mere information, henviser vi til vores 
hjemmeside www.substans-konsulenthus.dk

HVEM KONTAKTER JEG?
Hvis du ønsker at vide mere om temadagen eller andre 
muligheder for at sætte fokus på en professionel sags-
behandling, er du velkommen til at kontakte partner i 
Substans Karin Storr, tlf. 26 16 93 80, 
karin@substans-konsulenthus.dk 

Økonomisk tilskud og
Borgerstyret personlig assistance

§§ 95 & 96



HVAD INDEHOLDER DAGEN?

Dagen afholdes over en dag og kan eksempelvis se så-
dan ud:

KL. 9.00 - 12.00

// Baggrund, formål og udvikling.

// § 95: Målgruppe, bestemmelsen og hjælpens 
 karakter.

// Udmåling, nærtstående, arbejdstider og opfølgning.

// Hvilke §§ vil være oplagte at kombinere 95 med? 
 Og hvilke alternative bestemmelser kan bruges i   
 stedet for § 95?

KL. 12.00 - 12.45 
Frokost

KL. 12.45 - 15.30 

// Arbejdsgiver og arbejdslederansvaret.

// § 96: Målgruppe, bestemmelsen, hjælpens 
karakter og udmåling.

// Borgere med respirationsovervågning og BPA 
 – fordelingsnøglen.

// Tilsyn og opfølgning

Programmet bygges op omkring lovgivning og 
Ankestyrelsens afgørelser samt praksis fra kommuner-
ne. I løbet af dagen kommer vi igennem kriterierne for 
både §§ 95 og 96 - herunder målgruppe, udmåling af 
støtte og revurderinger. 

Temadagen har fokus på de juridiske aspekter og
udfordringer i de to bestemmelser.



005-B SU
B

STA
N

S 10-2020

www.substans-konsulenthus.dk

Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.”

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?
Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leve-
rer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De 
opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og 
udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. 
 
VI LEVERER SUBSTANS FORDI:
// vi har indgående kendskab til vores kunders praksis.
// vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området.
// vi kan koble og implementere strategi i praksis.
// vi er ambitiøse og udfordrer.
// borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

VORES KONSULENTER
Substans består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af 
opgavens karakter. Med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet plus en bred 
vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan vi 
hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter. Substans ejes af Charlotte Nejmann Kjær 
og Karin Storr.

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
charlotte@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2544 4770

KARIN STORR
karin@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2616 9380


