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Høring vedrørende 1) udkast til revideret bekendtgørelse om sundhedskoordina- 
tionsudvalg og sundhedsaftaler og 2) udkast til revideret vejledning om sundheds-
koordinationsudvalg og sundhedsaftaler 
Ergoterapeutforeningen har modtaget Sundhedsstyrelsens udkast til revideret 
bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og 
har i den forbindelse flg. bemærkninger: 
 
Overordnet finder Ergoterapeutforeningen det positivt, at indsatsområderne 
”Indlæggelsesforløb” og ”Udskrivningsforløb for svage ældre patienter” slås sammen, 
og at udskrivningsforløb i den forbindelse udvides til at omfatte alle udskrivningsforløb. 
 
Ergoterapeutforeningen glæder sig endvidere over, at der står i vejledningen, at 
sundhedsaftaler specielt på børne-/ungeområdet er en oplagt ramme for at sikre 
sammenhæng i indsatsen mellem sundhedsområdet og andre tæt forbundne områder. 
Foreningen mener, at det er vigtigt, at det understreges i vejledningen, at børn ikke er 
små voksne, og at børnerelaterede problemstillinger ikke nødvendigvis kan løses ved 
hjælp af de løsningsmodeller, der er til voksne. Genoptræning til børn og unge adskiller 
sig fra voksenområdet i forhold til organisering, lovgivning og faglighed, hvilket 
Ergoterapeutforeningen gerne så tydeliggjort yderligere i vejledningen om 
sunhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.  
 
Ergoterapeutforeningen har forståelse for, at den foreslåede større frihed i forhold til 
aftalernes form giver bedre muligheder for at beskrive indsatsområderne på tværs og at 
koble obligatoriske og frivillige aftaler. En ulempe ved denne frihed er imidlertid 
risikoen for, at væsentlige områder, som i den eksisterende vejledning er specifikt 
nævnt, får mindre plads i de nye sundhedsaftaler. Derfor er det vigtigt, at vejledningen 
fortsat præciserer disse forhold. Omkring vejledningen og kravene inden for de enkelte 
indsatsområder har Ergoterapeutforeningen således flg. kommentarer: 
 
Indlæggelses- og udskrivningsforløb: 
Det bør nævnes, at sundhedsaftalen skal beskrive kommunal genoptræning op til 
indlæggelsen. 
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Træningsområdet: 
Generelt savner Ergoterapeutforeningen fortsat beskrivelse af, hvordan aftalerne skal 
beskrive kvaliteten i indsatsen – f.eks. igennem kvalitetsstandarder for såvel kommu-
nernes som regionernes indsats – og at indsatsen bør ske i overensstemmelse med rele-
vant faglig evidens og viden. Endvidere bør aftalerne beskrive, hvordan kommune og 
region sikrer dokumentation, forskning og kompetenceudvikling på træningsområdet. 
Det er fint, at aftalerne skal afklare arbejdsdelingen, men hvad med indholdet og effek-
ten af ydelsen? Det er helt nødvendigt at sikre, at træningsydelserne ikke blot er til ste-
de, men også har den ønskede effekt. Derfor bør f.eks. brugen af metoder til funktions 
vurderinger også koordineres mellem region og kommuner, således at der systematisk 
kan følges op på træningens effekt for den enkelte. 
 
Behandlingsredskaber og hjælpemidler: 
Ergoterapeutforeningen finder grundlæggende, at spørgsmålene omkring afgrænsning 
imellem varige og midlertidige hjælpemidler samt mellem hjælpemidler og behand-
lingsredskaber ikke er egnede til lokal aftaleindgåelse. 
 
Lovgrundlaget for udmøntningen af dette indsatsområde er blandt andet cirkulæret om 
afgrænsning af behandlingsredskaber. Ergoterapeutforeningen er bekendt med, at cirku-
læret blev udarbejdet i hast op til kommunalreformen, hvilket kom til at betyde, at det 
langt fra tager højde for alle problemstillinger på området. Der har da siden cirkulærets 
ikrafttræden også fortsat været talrige afgrænsningsproblemer. Et eksempel på en eksi-
sterende problemstilling, hvor rigtig mange borgere hidtil er kommet i klemme, er, at 
cirkulæret fuldstændigt forbigår den kategori af hjælpemidler, der omhandler midlerti-
dige funktionsnedsættelser uden forudgående indlæggelse, eller hvor der ikke er en gen-
optræningsplan inde i billedet. Ergoterapeutforeningen vil gerne benytte denne anled-
ning til igen at opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at få skabt 
et gennembearbejdet og brugbart cirkulære på området. Ergoterapeutforeningen, hvis 
medlemmer har hjælpemiddelformidling som en kerneydelse, stiller sig gerne til rådig-
hed i forbindelse med arbejdet omkring udarbejdelse af et nyt og tidssvarende regelsæt. 
Indtil da har Ergoterapeutforeningen flg. kommentarer til indsatsområdet: 
 
Af vejledningen fremgår, at aftalen blandt andet skal medvirke til at sikre klarhed over 
arbejdsdelingen vedrørende instruktion, tilpasning og opfølgning på borgerens brug af 
behandlingsredskaber eller hjælpemidler. Ordet ”afprøvning” bør tilføjes her. 

 
Det fremgår endvidere at aftalen skal medvirke til at sikre klarhed over, hvem der er an-
svarlig for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber, men aftalen bør 
også omhandle, hvem der er ansvarlig for finansiering. 
 
Ligesom på træningsområdet er der på dette område behov for at aftalerne beskriver, 
hvordan kommuner og regioner sikrer dokumentation, forskning og effektmåling. 
 
Forebyggelse og sundhedsfremme: 
Ergoterapeutforeningen ser med tilfredshed på dette afsnits fortsatte fokus på udvik-
lingsarbejde, kvalitetsarbejde og faglig evidens. Det er en tilgang som denne, foreningen 
efterlyser i forbindelse med flere af de øvrige afsnit. 
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Indsatsen over for mennesker med sindslidelser: 
Overordnet mener Ergoterapeutforening, at intentionerne om at sikre sammenhæng og 
koordination er gode. Sammenhæng og koordination er dog ikke nødvendigvis det 
samme, hvorfor Ergoterapeutforeningen vil anbefale, at vejledningen ikke bare beskri-
ver, hvordan man skaber koordination, men også hvordan man skaber sammenhængen-
de forløb for patienterne. 
 
Det er ofte i overgangen mellem sektorerne, at oplysninger går tabt, derfor mener Ergo-
terapeutforeningen, at det er vigtigt at sikre informationsudveksling ved indlæggelse og 
udskrivning, som vejledningen også beskriver, men foreningen mener, at det mangler at 
blive tydeliggjort, hvem der skal gøre hvad, og hvor meget eller lidt der skal til.  
 
Opfølgning på utilsigtede hændelser: 
Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at dette indsatsområde nu er medtaget i be-
kendtgørelse og vejledning om sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg. 
 
Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Gunner Gamborg 
Landsformand 


