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Finansministeriet har sendt lovforslag om mulighed for at udarbejde Én plan til 

borgere med komplekse og sammensatte problemer i høring.  

 

Med loven vil det blive muligt for kommunerne at lave Én plan på tværs af social-, 

beskæftigelses- og familieområdet (og i nogle tilfælde også sundhedsområdet) for 

borgere med komplekse problemer. Det bakker de Ergoterapeutfaglige Selskaber op 

om. For der er brug for, at lovgivningen understøtter en sammenhængende indsats i 

kommunerne. Vi kan dog undre os over, at Én plan udbredes inden 

Frikommuneforsøget er evalueret. 

 

For de Ergoterapeutfaglige Selskaber er det vigtigt, at: 

- Vægtningen mellem de forskellige faglige områder og indsatser bliver fornuftig. 

Vi kan være bekymrede for, at det beskæftigelsesrettede fokus kommer til at 

være dominerende i Én plan. Formålet med Én plan bør være, at man tager 

afsæt i det den enkelte borger/familie har brug for. For mange borgere med 

komplekse problemer giver det mening, at der arbejdes hen imod job eller 

uddannelse. Men der vil også være borgere der først har behov for en 

socialindsats. Og der vil være familier, hvor hensynet til at barnet kommer i 

skole, går forud for at mor eller far får et job.  

- Kommunernes brug af Én plan evalueres.  

- Samtykke fra borgeren er en forudsætning for, at der udarbejdes Én plan. I 

lovforslaget står der blot, at borgeren kan takke nej til Én plan. 

- Sundhedsområdet – både kommunalt og regionalt – på sigt kan blive en 

integreret del af Én plan.  

- Datadelingen mellem forvaltninger og sektorer bliver muligt, hvis borgeren/ 

familen samtykker. 

  

Vi står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar.    

 

Med venlig hilsen 

 

 
Tina Nør Langager 

Formand for Ergoterapeutforeningen 

  

  

 

  

 


