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Reform af førtidspension og fleksjob
Kære Karen Hækkerup.
Ergoterapeutforeningen har med stor interesse læst regeringens udspil til reform
af førtidspensionen og fleksjobordningen. Reformen bæres af ambitionen om, at
alle skal have muligheder for at være en del af fællesskabet, og at samfundet ser
en værdi i alles deltagelse.
Ergoterapeutforeningen mener, at det er et godt udgangspunkt, at reformen lægger vægt på det aktive potentiale, der skal understøttes hos den enkelte person,
før vedkommende evt. henvises til en pensionisttilværelse uden for arbejdsmarkedet. Ergoterapeutforeningen finder det endvidere positivt, at kommunerne nu
skal etablere tværfaglige rehabiliteringsteams i alle kommuner, der skal koordinere de sammensatte forløb på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og
sundhedsområdet. Men vi undrer os over, at ergoterapeuter ikke er nævnt i listen
over relevante sundhedsgrupper, da arbejdsevnevurderinger, helhedsorienteret
rehabilitering og støtte af borgerens ressourcer er kerneopgaver for ergoterapeuter.
Ergoterapeuter bør være nøglespillere i denne reforms udfoldelse, hvis det i praksis skal lykkes at arbejdsrehabilitere psykisk sårbare og andre udsatte borgere.
Den ergoterapeutiske indsats indenfor arbejdsrehabilitering kan være med til at
gøre viften af handlemuligheder langt større i den enkelte sag til gavn for både
borgere, andre faggrupper og ikke mindst virksomhederne.
Det er regeringens målsætning, at langt færre personer under 40 år får tildelt en
førtidspension end i dag, og langt over halvdelen tilkendes en førtidspension på
grund af psykisk sygdom. Ergoterapeutforeningen vil derfor gøre opmærksom på,
at dette reformtiltag ikke kan stå alene. Det er nødvendigt også at give psykiatrien
et løft, hvis regeringens skal lykkes med sine mål. Psykiatrien har været underprioriteret i mange år, og vi ser derfor frem til at regeringen, som lovet i regeringsgrundlaget, snart lancerer et ambitiøst psykiatriudspil, der både tilgodeser
den behandlende psykiatri og den indsats, der foregår i kommunerne.
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Alt i alt mener Ergoterapeutforeningen, at reformen er et velkomment og fremadrettet bud på at støtte bestræbelser på, at alle har en ret til at være en aktiv borger, og vi bidrager gerne med vores viden i det videre arbejde.
Med venlig hilsen
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Brevet er også sendt til Beskæftigelsesministeren.
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