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Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social 

pension (Bedre ressourceforløb mv.) 

  

 

Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at kommentere lovforslaget. 

Lovforslaget følger af Aftalen om bedre ressourceforløb, som blev indgået i for-

ligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob den 11. december 2020. 

Formålet med lovforslaget er at sikre, at flere personer i ressourceforløb vil få den 

rette og tidlige indsats, som skal hjælpe dem videre mod job eller uddannelse, så-

ledes som det var intentionen med reformen og indførelsen af ressourceforløb i 

2013. Den intention støtter vi i Ergoterapeutforeningen op om. Der er behov for 

bedre ressourceforløb.  

 

Vi havde imidlertid gerne set, at lovforslaget i højere grad for alvor tog fat i proble-

met med at få det tværfaglige samarbejde til at fungere bedre i ressourceforlø-

bene. Der er stadig store uforløste potentialer i, at kommunerne i ressourceforlø-

bene - og indenfor andre beskæftigelsesrettede indsatser - for alvor får knækket 

koden til, hvordan det tværfaglige samarbejde mellem social-, sundheds- og be-

skæftigelsesområdet skal fungere. 

 

Udviklingen i kommunerne har betydet, at der i dag er flere ergoterapeuter der 

bruger deres kompetencer til at hjælpe ledige, med problemer udover ledighed, 

tættere på beskæftigelse. Dette høringssvar tager afsæt i ergoterapeuternes 

møde med denne gruppe af borgere, og vil berøre udvalgte dele af lovforslaget, 

hvor ergoterapeuterne har særlig faglig indsigt i, hvad der skal til at hjælpe denne 

gruppe af borgere. 

 

Positivt at forløb afkortes fra maksimalt 5 år til 3 år, og at indsatsgaranti 

indføres 

Vi ved med vores faglige indsigt, at det ikke giver mening, at borgerne er i lang-

strakte forløb, hvor deres fremtid er usikker. Derfor er det glædeligt, at man nu ta-

ger konsekvensen, og afkorter ressourceforløbene fra maksimalt 5 til 3 år. Samti-

dig er det positivt, at der indføres en indsatsgaranti efter 6 måneder, så borgerne 

ikke kommer til at gå at vente på, at der bliver igangsat initiativer, der skal afklare 

deres situation og hjælpe dem tættere på uddannelse eller beskæftigelse. 
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Brug for sundhedsfaglige matchmakere 

Med aftalen får borgerne nu også ret til at få en jobformidler, der skal finde eg-

nede jobs til deltagerne i ressourceforløb. Men det er vigtigt, at der også er sund-

hedsfaglige matchmakere, der har øje for, hvilke skånehensyn, der fx er behov 

for i et job – både de synlige fysiske handicaps og de mere usynlige som fx kog-

nitive udfordringer og udtrætning – og kan tilpasse omgivelserne herefter. Her vil 

ergoterapeuter være oplagte. 

Der er med lovforslaget også lagt op til, at der skal være en ret for personer i res-

sourceforløb til en samtale med en sundhedskoordinator. Det er rigtigt positivt, 

men vi ser ofte, at der kan være et behov for, at det er en lokalt tilknyttet sund-

hedsperson, der kan yde direkte sparring i det enkelte forløb, og sikre sammen-

hæng imellem sundhedsindsatser og jobafklaring. 

 

Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette hørings-

svar. 

 

Med venlig hilsen 
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