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Vedr. høring over udkast til vejledning om genoptræning og 

vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner 

 

Ergoterapeutforeningen har modtaget Sundheds- og Ældreministeriets udkast til 

vejledning i høring og har i den forbindelse nedenstående bemærkninger. 

 

Vejledningen er en opdatering af den eksisterende vejledning i forhold til de nye 

regler on frit valg til genoptræning, hvor borgeren får mulighed for at vælge en pri-

vat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden 

for syv dage efter udskrivning fra sygehus. Der er primært tale om opdateringen 

af vejledningens kapitel 10. Opdateringen omfatter ikke nye væsentlige elementer 

i forhold til lovforslag og udkast til bekendtgørelse, som Ergoterapeutforeningen 

kommenterede i sine høringssvar af hhv. d. 31. januar 2018 og d. 11. juni 2018. 

Vi henviser derfor til disse med flg. supplerende kommentarer: 

 

Ergoterapi i den kommunale genoptræning 

Som beskrevet i Ergoterapeutforeningens høringssvar af d, 31. januar 2018 er 

det helt nødvendigt, at det i de aftaler, som KL skal indgå med private leverandø-

rer, bliver meget tydeligt, hvordan leverandørerne vil sikre den ergoterapeutiske 

genoptræning. Vejledningen anviser ingen retning i den forbindelse, og Ergotera-

peutforeningen bekymrer sig fortsat i forhold til, hvordan kvaliteten i ergoterapeu-

tiske genoptræningsområder som f.eks. dysfagi og genoptræning af hænder kan 

blive sikret. 

 

Tværfaglige indsats og koordinering 
Af vejledningen fremgår, at private leverandører skal ”samarbejde og kommuni-

kere med kommuner og sygehuse”, men der gives ingen konkrete anvisninger på 

form og indhold, og Ergoterapeutforeningen bekymrer sig i forhold til, om den 

nødvendige koordinering omkring områder, som er tilgrænsende til den egentlige 

genoptræningsydelse, vil blive sikret. Hvordan sikres f.eks. koordinering i forhold 

til hjælpemiddelområdet – et kommunalt myndighedsområde, som ofte er centralt 

i forhold til en vellykket genoptræning? 

 

Lige muligheder for alle 

Af vejledningen fremgår, at en borger, der vælger en privat leverandør, har ret til 

at få godtgjort udgiften svarende til transport til det sted, hvor kommunen har til-

budt opstart af genoptræning. Ergoterapeutforeningen forudser, at der på områ-

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

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

disse kompetencer. I den forbindelse må borgeren påregne betydelige transport-

udgifter, hvilket kan medføre ulighed både på tværs af geografi og på tværs af 

genoptræningsområder.  
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Af vejledningen fremgår endvidere et ”der er ikke noget til hinder for, at borgeren 

vælger at købe yderligere ydelser hos leverandøren for egen regning”. Også her 

er der anledning til bekymring: Borgernes ønske om at benytte det frie valg vil 

kunne påvirkes af deres muligheder for tilkøb af ydelser. En mulighed som det 

imidlertid langt fra er alle, der har økonomisk mulighed for at benytte sig af. 

 

Afslutningsvis vil Ergoterapeutforeningen pege på, at arbejdet med lovgivning og 

vejledning samt de praktiske muligheder der er for at opfylde lovens fulde inten-

tion om borgerens ret til at vælge privat leverandør på alle genoptræningsområ-

der lader meget tilbage at ønske. I forhold til lovgivningsarbejdet er der opereret 

med korte høringsfrister, og det er også bemærkelsesværdigt, at vejledningen på 

området har høringsfrist 8 dage før lovens ikrafttrædelse. På disse betingelser er 

det vanskeligt at se, hvordan kommuner og fagpersoner skal få mulighed for at 

planlægge indsatsen ordentligt. 

 

Ergoterapeutforeningen uddyber gerne dette høringssvar.   

 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager 
Formand 

 


