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Social-, Børne- og Integrationsministeriet har den 28. januar 2014 sendt lovforslaget, 

der følger op på evalueringen af kommunalreformen vedrørende det specialiserede 

socialområde og den mest specialiserede specialundervisning, i høring. 

 

Socialstyrelsen skal som følge af lovforslaget spille en større rolle for at sikre, at der 

ikke sker en uhensigtsmæssig af-specialisering på det mest specialiserede social-

område og specialundervisningsområdet. Socialstyrelsen skal fremover overvåge 

udviklingen på det mest specialiserede sociale område, hvor der gradvist skal ska-

bes et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper, tilbud og indsatser.  

 

Ergoterapeutforeningen har længe haft en bekymring for, at der foregår en af-

specialisering og at faglige miljøer går tabt. Ergoterapeutforeningen mener, at dette 

kan imødegås gennem en national koordinationsstruktur og videnopsamling, der 

tilvejebringer en tværfaglig, videns- og evidensbaseret dokumentation, som den 

specialiserede og tværfaglige indsats kan planlægges ud fra. 

 

Socialstyrelsen skal fremover kunne komme med centrale udmeldinger for målgrup-

per og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning 

på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Ergoterapeutforeningen er tilfreds 

med, at Socialstyrelsen fremover kan komme med en central udmelding, der skal 

være med til at sikre forsyningen af egnede tilbud på det mest specialiserede social-

område og området for den mest specialiserede specialområde.  

 

Det første område, der kommer en central udmelding på, bliver mennesker med 

kompleks erhvervet hjerneskade. Det er netop et af de områder, som Ergoterapeut-

foreningen har gjort opmærksom på, at der er sket en uhensigtsmæssig afspeciali-

sering. I lovforslaget står der dog ikke noget om, hvor hyppigt der skal laves centrale 

udmeldinger, men de skal være årlige. Ergoterapeutforeningen går ud fra, at der kan 

komme flere centrale udmeldinger på et år. 

 

Socialstyrelsen kan med lovforslaget i helt særlige tilfælde give et driftpålæg. Det 

betyder, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller 

videreføre et tilbud på et område. Et pålæg kan maksimalt vare i to år, og Socialsty-

relsen skal efter en periode genoverveje pålægget. Det fremgår ikke i af lovforslaget, 

hvad der vil ske efter de to år, hvis der ikke er fundet en holdbar løsning, hvilket Er-
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goterapeutforeningen mener, bør overvejes.  

 

Overordnet set mener Ergoterapeutforeningen, at den nye nationale koordination er 

et godt forsøg på at standse den igangværende afspecialisering på det sociale om-

råde. Ergoterapeutforeningen håber, at overvågningen af området vil føre til, at der 

skabes det overblik, viden og data om de mest specialiserede målgrupper, tilbud og 

indsatser, som evalueringen af kommunalreformen viste ikke er til stede i dag. 

 

Med venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 

Formand 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


