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Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og 

om patienters frie valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra 

sygehus samt udkast til bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit 

valg af genoptræning efter sundhedsloven 

 

Ergoterapeutforeningen har modtaget udkast til de to bekendtgørelser i høring og 

har i den forbindelse nedenstående bemærkninger 

 

Vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters frie 

valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus: 

 

Bekendtgørelsen er en opdatering af den eksisterende bekendtgørelse på områ-

det, så den afspejler muligheden for at vælge en privat leverandør, hvis kommu-

nen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv dage. Opdateringen, 

som fremgår af §§ 7 og 8, indeholder ikke nye elementer i forhold til det lov-

forslag, som Ergoterapeutforeningen kommenterede i sit høringssvar d. 31. ja-

nuar 2018. Vi henviser derfor til dette høringssvar og fastholder vores bekymring, 

som primært retter sig imod tre ting: 

• om private udbydere vil kunne levere den nødvendige faglige kvalitet 

• om den nødvendige tværfaglige indsats og koordinering kan sikres, når 
genoptræning skal leveres via private leverandører 

• om relevante tilbud vil blive tilgængelige alle steder i landet 
Herudover bemærker Ergoterapeutforeningen, at det frie leverandørvalg iht. § 7 

stk. 5 ikke begrænses til patientens bopælskommune eller region. På områder 

som kræver særlig specialviden (f.eks. genoptræning af hænder), vil der med stor 

sandsynlighed blive langt imellem leverandører, som ligger inde med netop disse 

kompetencer, og i den forbindelse må borgeren påregne betydelige transportud-

gifter, hvilket kan medføre ulighed både på tværs af geografi og på tværs af gen-

optræningsområder.  

 

Vedr. udkast til bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af 

genoptræning efter sundhedsloven: 

 

Det fremgår, at KL indgår aftaler med private leverandører om levering af genop-

træning. Ergoterapeutforeningen har tidligere udtrykt vores bekymring i den for-

bindelse, og denne forstærkes af et udkast til bekendtgørelse, som er særdeles 

uforpligtende. Hele syv steder fremgår at KL i forbindelse med aftalerne kan stille 

krav – f.eks. til de private leverandørers dokumentation for, at der er de rette fag-

lige kompetencer. Af §2 stk. 2 fremgår, at aftalerne skal ”definere relevante gen-

optræningsforløb”, men det står hen i det uvisse, hvad dette begreb dækker over. 

Det fremgår endvidere, at aftalerne skal ”indeholde en beskrivelse af de krav, der 
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gælder til kvalitet, samarbejde, varighed af forløb mv.” men heller ikke her fast-

sættes yderligere forpligtelser. 

 
Men henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i indsatsen, mener Ergoterapeut-
foreningen, at bekendtgørelsen bør indeholde beskrivelse af de faglige krav, som 
skal stilles til indholdet af genoptræningen hos de private leverandører. Dette vil 
ligge fint i tråd med indsatsen i sygehusvæsenet, hvor Sundhedsstyrelsen bl.a. 
via kliniske retningslinjer stiller de faglige krav til en given behandling og dermed 
sikrer den faglige kvalitet. 

Uden faglige beskrivelser udarbejdet fra centralt hold kan man frygte, at kommu-
nernes krav i udbuddene vil blive alt for overordnede. Kommunerne har potentielt 
modstridende interesser ved både at skulle holde udgifterne nede og sikre et godt 
kvalitetsniveau. Her frygter Ergoterapeutforeningen, at økonomien vil veje tungest 
– til ugunst for borgerne. 

Ergoterapeutforeningen uddyber gerne dette høringssvar.   
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