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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service   

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 19. au-

gust 2014 sendt forslag til lov om ændring af lov om social service (Rehabilite-

ringsforløb og hjemmehjælp) i høring. Ergoterapeutforeningen har med stor inte-

resse læst lovforslaget om ret til rehabilitering efter serviceloven. 

 

Ergoterapeutforeningen ser meget positivt på, at der foreslås en ny bestemmelse, 

der fastsætter de lovgivningsmæssige rammer for rehabiliteringsforløb på hjem-

mehjælpsområdet. Således bakker Ergoterapeutforeningen op om, at kommu-

nerne med forslaget forpligtes til at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og 

målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at modtageren kan forbedre 

sin funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. 

 

Formålet med lovforslaget er at understøtte, at kommunerne arbejder systematisk 

med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles forståelse af de grundlæggende princip-

per for rehabiliteringsforløb. Samtidig er formålet at understøtte borgerens rets-

sikkerhed, idet lovforslaget sikrer, at rehabiliteringsforløb tildeles inden for en en-

tydig lovgivningsmæssig ramme. 

 

Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at der i lovforslaget lægges op til, at 

rehabiliteringsforløb skal tilbydes på baggrund af en individuel og konkret vurde-

ring, der tager udgangspunkt i modtagerens behov og ressourcer, og hvor der 

både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.  

 

Efter forslaget skal tilrettelæggelsen af rehabiliteringsforløbet være helhedsorien-

teret og tværfagligt, og der skal sættes mål for det enkelte rehabiliteringsforløb. 

Målene skal fastsættes i samarbejde med borgeren. Ergoterapeutforeningen me-

ner, at denne præcisering er vigtig, da det fagligt set ikke giver mening at arbejde 

med rehabilitering, uden at det foregår i samarbejde med borgeren.  

 

Ergoterapeutforeningen glæder sig videre over, at det forudsættes, at også bor-

gere med et stort plejebehov og beboere i plejeboliger/plejecentre kan have gavn 

af et rehabiliteringsforløb, fx borgere med en demensdiagnose. Rehabilitering til-

rettelagt med de rette mål kan hjælpe til bedre livskvalitet for de fleste borgere. 

De svageste borgere kan også have gavn af rehabilitering, hvis de samtidig får 

ordentlig pleje og hjælp til det, som de ikke længere kan klare. 
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Yderligere glæder Ergoterapeutforeningen over, at ministeriet i forslaget lægger 

op til at anskue rehabilitering med afsæt i ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet” 

(Marselisborg Centret i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark, 2004).  

 

Ergoterapeutforeningen står til rådighed for yderligere kommentarer, hvis der er 

behov for det. 

 

Med venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 
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