
 

 

 
 
 
 
Vedrørende regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner
 
Regeringen har lanceret 105 konkrete forslag, der skal forenkle reglerne på en række 
kommunale og regionale serviceområder for at kunne give mindre papirarbejde til 
medarbejderne, samt mere tid og dermed bedre service til borgerne.  
 
Ergoterapeutforeningen er positivt stemt over for regeringens forsøg på at sætte gang i en 
afbureaukratisering af den offentlige sektor, og vi støtter generelt forslag om afskaffelse af 
unødigt bureaukrati og ressourceforbrug. Ergoterapeutforeningen har dog følgende 
kommentarer til enkelte initiativer i regeringens udspil. 
 
Forebyggende hjemmebesøg 
Regeringen foreslår i kapitel 4, initiativ 3, at forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 
år skal gøres frivilligt. Ergoterapeutforeningen frygter, at det vil øge risikoen for, at de bliver 
sparet væk i kommunerne. Forebyggende hjemmebesøg er med til at fastholde ældre 
mennesker som aktive og selvhjupne i dagligdagen, ligesom behovet for hjemmehjælp og 
plejehjem mindskes ved målrettede gentagne besøg. Forskningsresultater viser, at de 
forebyggende hjemmebesøg har betydning for ældre menneskers magt over dagligdagen. 
Tidlig indsats og vejledning der udøves af medarbejdere med specialiseret faglig viden er 
også effektiv for at kunne forebygge fx diabetes og KOL. Her er de forebyggende 
hjemmebesøg en af de få metoder, man har for alle ældre. Derfor er det samfundsnyttigt at 
fastholde lovgivningen om forebyggende hjemmebesøg som en borgerrettighed. 
 
Træning til børn og unge 
Initiativ 1 i kapitel 3, samt initiativ 3 i kapitel 5 handler om henholdsvis færre krav til 
socialfaglige undersøgelser og målrettet brug af socialfaglige undersøgelser til børn med 
handicap. Ergoterapeutforening støtter op om disse forslag, men vil i den forbindelse gøre 
regeringen opmærksom på, at man i løbet af det sidste års tid har gjort det obligatorisk for 
kommunerne at gennemføre § 50-undersøgelser til børn og unge med handicap, der har 
behov for træning af længere varighed efter § 52, stk. 3, nr. 10 eller forældre, der vil træne 
deres barn med handicap hjemme efter § 32, stk. 6. 
 
Ergoterapeutforeningen har ved flere lejligheder gjort Social- og Indenrigsministeriet 
opmærksom på, at det svarer til at skyde gråspurve med kanoner, at der skal gennemføres 
socialfaglige undersøgelser af forældreevne og socioøkonomiske forhold, fordi et måske blot 
barn har brug for ergoterapeutiske eller fysioterapeutiske ydelser i mere end tre måneder. 
De samme forhold gør sig gældende i forhold til initiativ 2 i kapitel 3 om handleplaner, hvor 
der også skal udarbejdes en obligatorisk handleplan, hvis et barn skal have træning efter § 
52, stk. 3, nr. 10.  
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Enklere regler og vejledning for registrering af fysio- og ergoterapi 
Regeringen foreslår i kapitel 8, initiativ 8, at der skal ses på registreringerne af de 
ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser såvel på sygehuse som i kommuner, og det 
foreslås, at der udarbejdes en mere enkel og entydig vejledning.  
 
Ergoterapeutforeningen har igennem en lang årrække haft en tæt samarbejde med såvel 
Danske Fysioterapeuter som Sundhedsstyrelsen omkring arbejdet med det fælles 
kodekatalog og tilhørende vejledning, og vi forudsætter, at det er i en fortsættelse af dette 
samarbejde, at en revision af bestemmelserne evt. skal forberedes og gennemføres. 
Ergoterapeutforeningen går gerne ind i et sådant arbejde, og vi bidrager i det hele taget 
gerne i forhold til udviklingen på områderne, der er nævnt i dette brev. 
 
Ergoterapeutforeningen stiller sig også til rådighed i forbindelse med det arbejde, der vil 
udspringe af regeringens lovkatalog for 2009/2010, og vi ser frem til at blive involveret i de 
initiativer, der vil få betydning for de ergoterapeutiske arbejdsområder.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Gunner Gamborg 
Landsformand   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. Kopi fremsendt til Indenrigs- og Socialministeren samt til Ministeren for Sundhed og 
Forebyggelse  


