
Orientering fra Etf og bestyrelsen i KPPE (Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter) 

 

Kære medlem af Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter 

Vi skriver til dig for at holde dig informeret om arbejdet med ergoterapi på det private marked.  

Den største opgave i øjeblikket er frit valg efter sundhedslovens § 140, og herunder samarbejdet med Frit 

Valg Service, der er sat i verden til at føre det frie valg ud i livet. 

 

Beskrivelse af ydelser på basalt niveau 

Etf har i foråret sammen med KPPE, de faglige selskaber og andre medlemmer brugt mange ressourcer på 

at hjælpe Frit Valg Service med at beskrive ydelserne på basalt niveau. Der har været et godt samarbejde 

mellem KPPE, faglige selskaber/netværk, enkeltmedlemmer og Etf centralt. 

Arbejdet med beskrivelserne af ydelserne på basalt niveau er nu i mål, og det er muligt at tilmelde sig som 

leverandør, hvis man kan levere inden for de fagområder, der er beskrevet. Tilmelding sker på 

www.mingenoptraening.dk. 

Ca. 40 ergoterapeuter har indtil dato registreret sig som leverandører af en eller flere ydelser. 

 

Frit Valg Service har fastsat taksterne 

Desværre har Frit Valg Service valgt at fastsætte taksterne for ydelserne på egen hånd og uden forhandling 

med Etf og andre relevante organisationer. Det er vi ikke tilfredse med. Vi er gået ind i arbejdet ud fra en 

forståelse om, at vi ville få en egentlig forhandlingsret/mulighed, når de faglige beskrivelser var på plads. 

Etf mener, at alle har ret til den rigtige genoptræning på det rigtige tidspunkt og udført af rette fagperson. 

Organiseringen – privat eller offentlig – er ikke det afgørende. Men vilkårene for medlemmerne skal være 

ordentlige og anstændige. Det er, hvad denne sag med Frit Valg Service handler om.  

Derfor har Etf - som vi informerede om i midten af august - valgt ikke længere at stille faglig ekspertise til 

rådighed for Frit Valg Service i forhold til at beskrive ydelserne på specialiseret og avanceret niveau. 

Etf og bestyrelsen i KPPE er løbende i tæt dialog. Det er helt afgørende, at vi hver især bidrager til en 

anstændig og ordentlig løsning både på det faglige plan og i forhold til den honorering, man kan få for sit 

arbejde. 

Sammen har vi formået at løfte en stor opgave. Alene ville vi have stået svagt. 

 

Afgiver ikke høringssvar til Frit Valg Service 

På grund af de helt urimelige præmisser har Etf - lige som Danske Fysioterapeuter og Dansk 

Psykologforening - valgt at afstå fra at afgive et høringssvar til Frit Valg Service omkring ydelser på 

specialiseret og avanceret niveau. Vi agter i stedet for at tilkendegive vores utilfredshed med hele forløbet 

http://www.mingenoptraening.dk/


og de vilkår, man byder os. Det er sket i et brev, som vi sammen med Danske Fysioterapeuter og Dansk 

Psykologforening har sendt til Frit Valg Service. 

Du kan læse brevet her 

Vi ved, at andre aktører end de faglige organisationer også er utilfredse. Dem er vi i dialog med, så vi sikrer 

den størst mulige samklang. Men det er helt åbenbart, at de største interessenter her er ergoterapeuterne, 

fysioterapeuterne og psykologerne. 

 

Kan godt tilbyde sig som udbyder 

Konflikten med Frit Valg Service forhindrer ikke de nuværende eller nye privatpraktiserende ergoterapeuter 

i at være en del af Frit Valgs Ordningen. Man kan stadig som privatpraktiserende tilbyde sig som udbyder til 

de rammer og priser, som Frit Valg Service har tilbudt. Det hverken kan eller vil vi forhindre nogen i at gøre. 

Der er alene tale om, at vi ikke vil hjælpe Frit Valg Service med at beskrive de enkelte ydelser på 

specialiseret og avanceret niveau uden at få indflydelse på prisfastsættelsen, som er den økonomiske 

virkelighed, medlemmerne skal arbejde i.  

Du kan læse mere om prissætning og faglig dialog i den vejledning, som formanden for KPPE har skrevet i 

august 2019. Se mere her 

Du finder nederst i dette nyhedsbrev en oversigt over, hvad Etf har gjort for at påvirke arbejdet om det frie 

valg efter sundhedslovens § 140. 

 

Brev til sundhedsministeren 

På baggrund af den manglende forhandlingsret omkring genoptræningsgarantien har Etf sammen med 

Danske Fysioterapeuter, Dansk Psykolog Forening, Dansk Erhverv og Sundhed Danmark skrevet til 

sundhedsminister Magnus Heunicke for at få et møde om sagen. 

Du kan læse hele brevet til sundhedsministeren her 

 

Sygeforsikringen Danmark 

Det er i dag ikke muligt for borgerne at få dækket ergoterapeutiske ydelser via Sygeforsikringen Danmark. 

Det er vi ikke tilfredse med, og har gentagne gange været i kontakt med dem om at blive optaget på deres 

ydelsesliste. Men indtil videre uden held. 

Vi forsøger nu igen, og har fået et møde i stand på direktørniveau med Sygeforsikringen Danmark medio 

oktober. 

 

 

 

 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/horingssvar/hoeringssvar_til_ski-921660.7.0.pdf
https://www.etf.dk/om-frit-valg-fra-kppe-bestyrelsen
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/brev_til_sundhedsministeren_om_frit_valg_til_genoptraening.pdf


ETf’s og KPPE’s arbejde vedrørende frit valg efter sundhedslovens § 140 i skematisk form (til dato) 

Dato Emne 

31. januar 2018 • Etf afgiver høringssvar vedrørende lovforslaget. 
•  

11. juni 2018 • Eft afgiver høringssvar vedrørende bekendtgørelsen. 

22. juni 2018 • Etf afgiver høringssvar vedrørende vejledningen. 

24. maj 2018 • Folketinget vedtager, at man som borger har ret til frit valg af genoptræning, 
hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning 
senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet. 

Ansvaret for implementeringen placeres i KL. 
 

Juni 2018 KL overdrager opgaven til Statens og Kommunernes Indkøbsservice. 
 

Juli 2018 FritValgService etableres som et datterselskab af SKI og KL i fællesskab. 
 

juni 2018-februar 2019 Etf og KPPE holder møder med KL, FritValgService og brancheforeningen 
Sundhed Danmark. 
 

Oktober 2018 Undersøgelse om frit valg gennemføres hos medlemmerne af KPPE. 
 

Januar-februar 2019 FritvalgService åbner for, at der kan ansøges om at blive registeret som 
privat leverandør af genoptræning efter Sundhedslovens § 140 på 
www.mingenoptræning.dk. 
 
Ca. 20 ergoterapeuter er indtil videre registreret. 
 

 Januar-februar 2019 Møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister 
Sophie Løhde om regeringens sundhedsreform, hvor Etf’s formand Tina Nør 
Langager redegør for de ulige konkurrencevilkår, herunder problemet med 
manglende ydernumre og manglende henvisningsmulighed fra 
privatpraktiserende speciallæge og praktiserende læge til ergoterapi. 
 
Etf sender et brev til sundhedsministeren og Liselotte Blixt fra DF sammen 
med Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger om problemerne 
med henvisning til ergoterapi. 
 
Etf kontakter Camilla Hersom, formand for Danske Patienter og holder møde 
med Stephanie Lose, formand for Danske Regioner om sundhedsreformen, 
herunder problemerne med den manglende henvisningsmulighed fra læger 
til ergoterapi. 
 

24. januar 2019 Tina Nør Langager skriver et debatindlæg i Altinget med overskriften: ”Giv os 
ydernummer”.  
 

http://www.mingenoptræning.dk/


18. februar 2019 Borgerne kan benytte sig af det frie valg. 
 

25. februar 2019 Tina Nør Langager og Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger, 
skriver et fælles debatindlæg på Altinget under overskriften: 
”Læger skal kunne henvise til ergoterapi” 
 

16. marts 2019 Etf afholder i samarbejde med KPPE og FritValgService et informationsmøde 
for alle medlemmer af Etf den 16. marts 2019 i Huset i Middelfart. 
 

Forsommer 2019 Frivalgservice arbejder videre med at beskrive forløb inden for avanceret 
genoptræning og rehabilitering samt specialiseret niveau. 
 

27. maj til d. 11. juni 2019 Etf gennemførte i perioden fra d. 27. maj til d. 11. juni 2019 en 
spørgeskemaundersøgelse blandt medlemspanelet, der består af 860 
ergoterapeuter. 334 valgte af besvare undersøgelsen, hvilket er en 
svarprocent på 39 %. 
 
Undersøgelsen viser, at 36 % (112 personer) er interesseret i at blive 
privatpraktiserende ergoterapeut – nu eller i fremtiden. 33 % ønsker det 
ikke, mens 32 ikke ved det. 
 

August 2019 Etf afbryder samarbejdet med Frit Valg Service om at beskrive ydelserne på 
specialiseret og avanceret niveau. 
 
12. august sendes der nyhedsmail om dette til alle medlemmer af KPPE samt 
til alle bestyrelser i selskaber, klubber og netværk. 
 

 

Links: 

 
Høringssvar  
 
31. januar 2018 – loven – Se mere her 
 
11. juni 2018 – bekendtgørelsen – Se mere her 
 
22. juni 2018 – vejledningen – Se mere her 
 
Nyheder om Etf’s holdning på hjemmesiden www.etf.dk 
  
25. oktober 2017 – Læs mere her 
 
5. februar 2018 – Læs mere her 
 
12. marts 2018 – Læs mere her 
 
  

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/horingssvar/hoeringssvar_vedr._frit_valg_paa_genoptraening.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/horingssvar/hoeringssvar_frit_valg_080618.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/horingssvar/hoeringssvar_frit_valg_220618.pdf
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-kraever-tvaerfagligt-samarbejde
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/lovforslag-om-frit-valg-paa-genoptraening-er-i-hoering
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-kan-blive-til-ulempe-haandpatienter


25. maj 2018 – Læs mere her 
 
13. august 2019 – Læs mere her 
 
29. august 2019 – Læs mere her 
 
 
Debatindlæg 
 

19. februar 2018 – se mere her  

26. februar 2018 - se mere her 

27. juni 2018 - se mere her 

24. januar 2019 - se mere her 

25. februar 2019 - se mere her 

 

 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-paa-genoptraeningsomraadet
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/vi-oensker-forhandlingsret-med-frit-valg-service
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/kraever-forhandling-med-frit-valg-service
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/ergoterapeuter-er-der-reelt-frit-valg-af-genoptraening
https://dagensmedicin.dk/genoptraening-kraever-faglighed/
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/organisationer-hurtigere-genoptraening-er-et-faelles-ansvar
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/ergoterapeuter-til-regeringen-giv-os-ydernummer?fbclid=IwAR0eaaMsPPgctWPslnuW7RJwDXweefGfwjbrizIdgs2Cb_AFaNS81tBj27M
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/speciallaeger-og-ergoterapeuter-laeger-skal-kunne-henvise-til-ergoterapi

