
 

 
   

 

 
 
 
 
 
Høring over lovforslag om frit valg af hjælpemidler og boligindretning 
 
Ergoterapeutforeningen har flg. kommentarer til Indenrigs- og Socialministeriets forslag om lov om æn-
dring af lov om social service (frit valg af hjælpemidler og boligindretning): 
 
Indledningsvis skal det bemærkes, at Ergoterapeutforeningen finder, at lovforslaget imødeser den fore-
spørgsel mange borgere har ift. større medbestemmelse, når der skal vælges et egnet produkt til kom-
pensation for deres funktionsnedsættelse. For de borgere, der har mulighed for og evne til selv at købe 
det produkt, de ønsker, vil lovforslaget kunne medføre mulighed for at opleve større grad af frihed og uaf-
hængighed. 
 
Ergoterapeutforeningen vil understrege nødvendigheden af, at der fortsat foretages grundige faglige ud-
redninger og gives optimal faglig vejledning og instruktion i forbindelse med hjælpemiddelformidling og 
boligindretning. Ergoterapeutforeningen ser i den forbindelse en række problemstillinger, som vi formoder 
vil blive afklaret i en kommende ny vejledning. F.eks. går vi således ud fra, at en borger, der ønsker at 
gøre brug af muligheden for frit valg, vil få mulighed for kommunal faglig vejledning i forbindelse med at 
finde og afprøve deres hjælpemiddel? Ligeledes tager vi det for givet, at en borger, når pågældende har 
valgt sit hjælpemiddel, vil have mulighed for at få faglig vejledning i indstilling og brug af hjælpemidlet?  

 
Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at det anerkendes, at lovforslaget vil medføre øgede udgifter til 
administration. Det er dog svært at gennemskue, om de estimerede beløb vil svare til de faktiske merud-
gifter for kommunerne, blandt andet som følge af behov for øgede personaleressourcer i forbindelse med 
rådgivning, vejledning, afprøvning og instruktion.  
 
Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at ”Lovforslaget ændrer ikke på det generelt 
gældende kompensationsprincip, hvorefter borgere med nedsat funktionsevne tilbydes ydelser og hjælpe-
foranstaltninger for i videst muligt omfang at kompensere for og minimere konsekvenserne af deres funk-
tionsnedsættelse. Der skal fra kommunalbestyrelsens side således fortsat ydes den hjælp, som borgeren 
efter lovgivningen har krav på, uden at dette får økonomisk konsekvenser for borgeren.” 
 
Lovforslaget indebærer imidlertid, at borgerne selv skal indkøbe det ønskede produkt og efterfølgende 
have pengene refunderet af kommunen. For mange borgere er det et stort udlæg, som de måske ikke har 
råd til, og man risikerer hermed, at ikke alle borgere får samme mulighed for at udnytte lovgivningens 
rammer. Ergoterapeutforeningen foreslår, at man overvejer andre løsningsmodeller, der tilgodeser alle 
grupper af borgere.  
 
Herudover indeholder lovforslaget en lang række problemstillinger, som bør gennemtænkes i forbindelse 
med den kommende nye vejledning. Her tænkes f.eks. på: 
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§ Kan det – i forbindelse med frit valg af hjælpemidler - få en miljømæssig konsekvens, hvis gen-
brugsmulighederne forringes og hjælpemidler i højere grad kasseres? 
 

§ I forbindelse med frit valg af hjælpemidler, er der behov for en præcisering af begrebet ”forøget 
anvendelighed”. Hvem definerer dette? Hvad der er forøget anvendelighed for en borger, behøver 
ikke være det for en anden. Dette vil være en potentiel konfliktsituation mellem borger og kommu-
ne. Hører hjælpemidlets design f.eks. ind under begrebet? Kan borger klage over afgørelsen, hvis 
der er uenighed mellem borger og kommune om ”forøget anvendelighed”? Og vil det i givet fald 
være et individuelt klagemål på linje med afgørelsen? Eller skal klagefristen i stedet forlænges – 
f.eks. hvis borger finder det hjælpemiddel, han ønsker, 6 uger efter bevilling er givet, hvormed 
klagefristen er overskredet med 2 uger. Endelig kan den ”forøgede anvendelighed” være svær at 
værdisætte ift. en evt. tilbagebetaling.  

 
• Der er behov for en præcisering af bygherrebegrebet. Umiddelbart lægger skriftet op til, at borger 

er bygherre? Det er næppe forventeligt, at alle borgere har mulighed for at påtage sig denne rolle. 
Hvordan sikres f.eks., at byggearbejderne udføres jf. gældende byggelovgivning og overholder di-
verse regler for materialeanvendelse og konstruktionssammensætninger?  

 
• I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser fremgår under bemærkninger til nr. 2, at, 

”kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning om det frie valg af boligindretning.” Det er ikke bolig-
indretningen, der er valgfri, men derimod leverandør og materialer. Dette bør i øvrigt også fremgå 
af lovforslagets titel. 

 
• I forhold til frit valg i forbindelse med boligindretning indebærer lovforslaget en begrænsning for 

borgere der bor til leje, da udlejer reelt kan sige nej til en ønsket boligændring, hvis borger ønsker 
mere, end kommunen vil garantere at reetablere.  

 
Ud over de her oplistede problemstillinger er der efter Ergoterapeutforeningens vurdering en lang række 
temaer, som bør gennemtænkes og gennembearbejdes i forbindelse med ny bekendtgørelse og ny vej-
ledning på området. Ergoterapeutforeningens medlemmer er hovedaktører på området, og vi er derfor i 
besiddelse af grundlæggende viden og meget stor erfaring, som vi ser som nødvendig i forbindelse med 
arbejdet med de kommende bekendtgørelser og vejledninger. Ergoterapeutforeningen stiller sig meget 
gerne til rådighed i forhold til dette.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Lene Barslund 
Næstformand 
 
 
 
 


