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Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (familievejleder-
ordning)   
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har med stor interesse læst Velfærdsmini-
steriets udkast til ændring af lov om social service om indførelsen af en familievejlederordning.  
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter støtter overordnet formålet med lovforsla-
get, som er at sikre, at familier med børn med handicap får tilbudt kommunal rådgivning og 
vejledning, der skal hjælpe barnets og familiens udvikling og trivsel.  Foreningerne er enige i, 
at den nuværende kommunale rådgivning og vejledning om tilbud, støttemuligheder og rettig-
heder på tværs af kommunale forvaltninger fx på træningsområdet ikke fungerer optimalt.  
 
Vi vil dog påpege nogle uklarheder i lovforslaget. Vi anbefaler, at de bliver afdækket i be-
kendtgørelsen og vejledningen.  
 
Det er først og fremmest uklart, hvor familievejlederordningen tænkes forankret, og hvilke 
faggrupper der tænkes ind i ordningen. Dette understreges af den korte høringsliste, som 
hverken inkluderer os eller andre relevante foreninger. Det er desuden uklart, hvor omfattende 
familievejlederordningen skal være. Det fremgår således ikke, om der tale om, at der alene 
afholdes et møde inden for de første tre måneder, eller om der bliver tale om en fagperson 
med fast tilknytning til familien? 
 
Det fremgår af bemærkningerne, at familievejlederen ikke har kompetence til at træffe afgø-
relser om hjælpen til familien, men skal kunne formidle kontakten og viden om familien til so-
cialforvaltningen. 
 
Dette kan være problematisk, fordi forældre til børn med nedsat funktionsevne ikke kun er i 
kontakt med den kommunale socialforvaltning. De er ofte også i kontakt med sundhedsforvalt-
ningen og med skoleforvaltningen. Vi vil derfor foreslå, at man ikke kun tænker formidling af 
kontakt og viden om familien til socialforvaltningen ind i denne ordning, men tænker mere 
bredt og tværsektorielt. 
 
Da ordningen gælder for alle børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne under 18 år, mener vi endvidere, at det er relevant ikke udelukkende at fokuse-
re på vejledning om familiens rettigheder, men også på vejledning om barnets eller den unges 
rettigheder, da barnet eller den unge kan have andre behov end de familiære. 
 
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at der ikke alene er behov for en øget vejledningsindsats af 
familierne. Der er også behov for en øget vejledning af kommunale sagsbehandlere, når det 
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gælder træning på børneområdet. Derfor har Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeu-
ters i breve af 11. november 2008 til Sundhedsministeren, Undervisningsministeren og Vel-
færdsministeren påpeget behovet for en selvstændig vejledning om træning af børn og unge, 
der koordinerer træning på social-, sundheds- og undervisningsområdet.  
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter beklager, at vi ikke er på høringslisten i 
forbindelse med lovændringen, men ser frem til at komme på høringslisten i forbindelse med 
den kommende bekendtgørelse og vejledning. 
 
 
Venlig hilsen 
 

                                                     
Gunner Gamborg   Johnny Kuhr 
Formand for Ergoterapeutforeningen                      Formand for Danske Fysioterapeuter  
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