
  

 

 
 
 
Vedr. høring om lovforslag om fast kontaktperson i hjemmeplejen 
 
Ergoterapeutforeningen har modtaget Velfærdsministeriets materiale vedr. lovforslag om fast kontaktper-
son i hjemmeplejen. Foreningen finder grundlæggende lovforslaget positivt, men har dog følgende be-
mærkninger: 
 
Det fremgår af materialet, at Regeringen ønsker at forbedre vilkårene for modtagere af personlig og prak-
tisk hjælp. Lovforslaget er således en udmøntning af forslag fra kvalitetsreformen, vedr. fast kontaktper-
son for modtager af personlig og praktisk hjælp. 
 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at man ønsker at sikre borgerne en fast kontaktperson på 
myndighedsniveau. Imidlertid er dette i lovteksten formuleret som en person, der kan kontaktes på myn-
dighedens vegne. Det er væsentligt at have en tydelig og klar intention med den faste kontaktpersons pla-
cering og ansvarsmyndighed.  
 
Det er anført i bemærkningerne til lovforslaget, at den faste kontaktperson skal have et godt kendskab til 
den enkelte borger. Det fremhæves dog i eksempelvis i en FOKUS-analyse fra juli 2008 (”Forløbskoordi-
nation på kronikerområdet – Hvad skal der til i praksis”. FOKUS – forum for kvalitet og udvikling i of-
fentlig service. nr. 23, juli 2008, Martin Sandberg Buch), at et godt og bredt kendskab til kommunale ser-
viceforanstaltninger og tilbud samt tværfaglige samarbejdsrelationer også er en forudsætning for en vel-
fungerende koordinering. Dette kunne derfor tilføjes i bemærkningerne. 
 
Det faglige niveau hos den faste kontaktperson er ikke konkretiseret i materialet, men det nævnes, at funk-
tionen kunne være en del af en visitatorfunktion, hvilket indikerer et fagligt niveau svarende til en mellem-
lang videregående sundhedsuddannelse. De forskelligartede roller en fast kontaktperson må forventes at 
skulle indtage, må forudsætte et vist uddannelsesniveau, hvilket man kunne overveje at tilføje i bemærk-
ningerne med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau på landsplan. 
 
Der er ikke i forbindelse med opgørelsen af økonomiske konsekvenser af lovforslaget beskrevet udgifter 
til opkvalificering og løbende videreuddannelse af faste kontaktpersoner. Funktion må forventes at skulle 
udvikles i de kommende år, hvilket burde kunne aflæses i opgørelsen af økonomiske konsekvenser.  
 
Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Gunner Gamborg 
Landsformand 

Velfærdsministeriet 
Departementet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Att.: Kristian Foged 
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