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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Revi-

sion af hjemmetræningsordningen, herunder tydeliggørelse af kravet om ud-

redning, inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tydeliggørelse af reg-

lerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) 

 

Social- og Indenrigsministeriet har den 12. november 2015 sendt udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om social service (Revision af hjemmetræningsordningen, 

herunder tydeliggørelse af kravet om udredning, inddragelse af sundhedsfaglige 

kompetencer, tydeliggørelse af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) i høring. Er-

goterapeutforeningen har med stor interesse læst lovforslaget og har følgende kom-

mentarer til udkastet.  

 

Ergoterapeutforeningen hilser en forenkling og præcisering af reglerne omkring 

hjemmetræning velkommen, da det er tilbagemeldingen fra vores medlemmer, at 

mange kommuner stadig er usikre på, hvordan loven skal forvaltes. 

 

 

Ergoterapeutforeningen støtter, at forældre til børn med handicap kan vælge mel-

lem forskellige behandlingstilbud – herunder hjemmetræning. Men hjemmetræ-

ning aldrig må blive det eneste tilbud. Historisk set opstod tilbuddet om hjemme-

træning som en protest mod de træningsmuligheder, der var i det allerede etable-

rede system. Derfor hænger mulighederne for at få hjemmetræning i vores optik 

sammen med, at der samtidig kan leveres offentlige tilbud af høj faglig kvalitet. I 

den forbindelse kan vi kun understrege behovet for, at der er tilstrækkelige be-

handlingsressourcer på de specialskoler og specialinstitutioner, der behandler 

børn med betydelige og varige nedsatte psykiske eller fysiske funktionsevner. 

Lovforslaget indebærer, at der stilles 500.000 kr. til rådighed for hver enkelt fami-

lie til træningsredskaber m.v., og en lignende ressourcetilførsel pr. barn til speci-

alskoler og andre specialinstitutioner vil være meget velkommen. 

 

Inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer ved godkendelse og tilsyn 

I Ergoterapeutforeningen ser vi meget positivt på, at det nu indskrives i loven, at 

der er krav om målrettet inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer i forhold til 

valg af træningsmetoder med fysisk, sundhedsfaglige elementer, både ved god-

kendelse og tilsyn. Ergoterapeutforeningen foreslår i den forbindelse, at det præ-

ciseres, at også træning i dagligdagsaktiviteter er træningsmetoder med fysisk, 

sundhedsfaglig elementer.  
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I bemærkningerne til lovforslaget står der, at der ikke foreslås fastsættelse af krav 

til, hvilke sundhedsfaglige kompetencer, der skal inddrages i forbindelse med 

godkendelse af træningsmetoder og tilsyn, da det vil kunne variere fra sag til sag. 

Det formuleres dog, at det ofte vil være relevant at inddrage en kommunal sund-

hedsperson som eksempelvis en ergo- eller fysioterapeut. Ergoterapeutforenin-

gen mener, at kommunerne bør have pligt til at stille ergoterapeutisk og fysiotera-

peutisk bistand til rådighed for familierne, ligesom der selvfølgelig bør være ergo-

og fysioterapeutiske kompetencer til stede i tilsynet, ved udfærdigelse af handle-

planer og ved vurderingen af behovet for hjælpemidler og træningsredskaber.  

 

Dokumenterbare træningsmetoder 

Efter både dette lovforslag og gældende lov kan forældrene frit vælge den me-

tode, som de vil træne deres barn efter. Ergoterapeutforeningen hæfter sig i for-

længelse heraf ved, at der lægges vægt på, at effekten af træningsmetoderne 

skal kunne dokumenteres, men at der ikke er indskrevet noget krav om videnska-

belig dokumentation eller evidensbaserede indsatser.  

 

Overordnet set mener vi, at behandling af såvel børn som voksne bør ske på 

baggrund af videnskabelig dokumentation. Ergoterapeutforeningen foreslår, at 

der i stedet lægges op til, at forældrene skal vælge en dokumenterbar og så vidt 

muligt evidensbaseret træningsmetode. Vi har ved tidligere høringer givet udtryk 

for en bekymring for det helt frie metode valg og det manglende krav om valg af 

metoder med dokumenteret effekt, og denne bekymring har vi således stadig.  

 

Fokus på at fremme barnets tarv 

Ergoterapeutforeningen finder det positivt at kravet om tilsyn ændres fra seks til 

to årlige tilsyn og opfølgningsbesøg i hjemmet, da det i forhold til målgruppen kan 

være svært et dokumentere en effekt af træningsindsatsen med to måneders in-

tervaller. Ergoterapeutforeningen mener, at det i forbindelse med tilsyn bør være 

et helt særligt fokus på at tilgodese barnets tarv, og det er herunder relevant at se 

på mængden af træning og sikre mod fx overtræning og overstimulering, da alle 

børn har ret til en hverdag. 

 

 

Venlig hilsen  

 
Tina Nør Langager  

Formand, Ergoterapeutforeningen  


