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Høring vedr. revideret bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og 
sundhedsaftaler 
 

 

Ergoterapeutforeningen har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring og 
har i den anledning flg. bemærkninger: 
 
Indledningsvis vil Ergoterapeutforeningen rose intentionerne med den nye be-
kendtgørelse. Men skal disse intentioner indfries, kræver det efter Ergoterapeut-
foreningens opfattelse, at bekendtgørelsen ledsages af en ambitiøs, konkret og 
forpligtende vejledning. Det finder Ergoterapeutforeningen ikke er tilfældet med 
det foreliggende udkast. Foreningens høringssvar vedr. udkastet til vejledning er 
vedhæftet til orientering.  
  
Herudover har Ergoterapeutforeningen alene en kommentarer til bekendtgørel-
sens § 4, stk. 2, nr. 3 ”Rehabilitering, herunder træning”: 
Det fremstår uklart, hvad dette punkt indeholder. Hvornår tales der om træning, 
og hvornår tales om rehabilitering? Og hvorfor denne skelnen? Problemstillinger-
ne ses tydeligt i udkastet til vejledningen, hvor hele afsnittet om rehabilitering og 
træning bærer præg af, at man – som oplyst til referencegruppen omkring udar-
bejdelsen af den nye vejledning – forventer ændringer på området til ikrafttræden 
i 2014, men at det endnu er uklart, hvilke forandringer, der bliver tale om. 
  
Ergoterapeutforeningen havde meget gerne bidraget til og indgået i arbejdet om-
kring de lovgivningsmæssige ændringer på rehabiliterings/genoptræningsområdet, 
som angiveligt pågår i ministeriet netop nu. Ergoterapeutforeningens medlemmer 
er nøglefagpersoner på disse felter, og Ergoterapeutforeningen har derfor en me-
get grundig indsigt, som vi finder, at det er nødvendig at inddrage i et sådant ar-
bejde. 
 
Ergoterapeutforeningen vil herudover benytte denne anledning til at opfordre til, at 
”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af 
sundhedsvæsenet” Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2006, gennemgås 
med henblik på revision. Ergoterapeutforeningen har sammen med en lang række 
andre organisationer tidligere påpeget, at cirkulæret er uanvendeligt og giver 
anledning til en lang række snitfladeproblemer mellem kommuner og sygehuse. 
Disse problemstillinger vil formentlig blive forstærkede, hvis hjælpemiddelområdet 
– som foreslået i udkastet til revideret bekendtgørelse om 
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sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – udgår som selvstændigt 
indsatsområde i sundhedsaftalerne. 
 
Ergoterapeutforeningen indgår gerne i et sådant arbejde og uddyber derudover 
gerne dette høringssvar. 
 
Med venlig hilsen 
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