
   

Ergoterapeutforeningen  Danske Fysioterapeuter  
Nørre Voldgade 90  Nørre Voldgade 90 
1358  København K.  1358  København K. 
Tlf.nr. 33 41 47 00  Tlf.nr. 33 41 46 20 

 
 
 
 
Velfærdsministeriet 
Kontoret for handicap  
Holmens Kanal 22 
1060 København K  
 

Dato: 19. marts 2009 
 Sagsnr.: 2008020026  

 E-mail: nbl@etf.dk/mhp@fysio.dk  
 Direkte nr.: 33 41 47 27/33 41 46 53  

 
 

Muligheder for genoptræning til børn og unge efter lov om social service 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter mener, at Ankestyrelsens principafgørelse 
62-09 understreger, at der er et problem i forhold til muligheden for genoptræning af børn og 
unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau efter Lov om Social Service.  
 
I afgørelsen kan en 13-årig pige med motoriske og kognitive vanskeligheder ikke få (sanse-
motorisk) træning, der vil udvikle hendes funktionsevneniveau. Ankestyrelsen henviser til, at 
der ikke kan ydes hjælp efter Servicelovens § 11, stk. 3, da bestemmelsen alene dækker en-
keltstående eller helt midlertidige og kortvarige behandlingsforløb. Længerevarende behand-
lingsforløb falder derfor udenfor bestemmelsen.  
 
Ankestyrelsen fandt desuden, at der ikke kan ydes støtte efter Servicelovens § 86, stk. 2, da 
der kun gives støtte efter denne bestemmelse til vedligeholdelsestræning. Vedligeholdelses-
træning er målrettet træning for at forhindre tab af funktionsevne og for at fastholde det hidti-
dige funktionsevneniveau. 
 
Afgørelsen rejser et problem, da det hverken fremgår tydeligt af Serviceloven eller Vejledning 
om særlig støtte til børn og unge og deres familier, at det ikke er muligt at få genoptræning ef-
ter § 11, stk. 3. I vejledningen står der under punkt 40, at der blandt andet kan "ydes genop-
træning til børn og unge, hvis genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning".  
 
Det fremgår endvidere af vejledningens punkt 40, at ”kommunens forpligtelse efter Servicelo-
vens § 11, stk. 3, er et supplement til kommunens forpligtelse til at foretage en undersøgelse 
efter Servicelovens § 50 og til at tilbyde behandling af barnets eller den unges problemer efter 
Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3. Det betyder, at hvis kommunen vurderer, at et barn eller en 
ung har behov for særlig støtte, så skal der gennemføres en undersøgelse efter Servicelovens 
§ 50, og evt. iværksættes foranstaltninger efter Servicelovens § 52.”  
 
Spørgsmålet er herefter, hvilken bestemmelse børn og unge, der har behov for genoptræning, 
men ikke har problemer af en karakter, der nødvendiggør en § 50-undersøgelse og dermed 
hjælp efter § 52, stk. 3, nr. 10, kan få hjælp efter. Servicelovens § 44, jf. § 86, stk. 2 giver ale-
ne ret til vedligeholdelsestræning. Bør der ikke være mulighed for, at børn og unge under 18 
år får genoptræning efter Servicelovens § 86, stk. 1 i situationer som denne? 
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Hverken vejledningens punkt 40 om støtte efter Servicelovens § 11, stk. 3, eller punkt 230 om 
støtte efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 10 giver noget tilfredsstillende svar.  
 
 
Med venlig hilsen 

     
Nina Bach Ludvigsen   Michael Harbo Paulsen 
Socialpolitisk konsulent, Ergoterapeutforeningen  Politisk konsulent,  Danske Fysioterapeuter 

 
 
 


