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Høring over udkast til ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vej-

ledning nr. 5 til serviceloven) samt udkast til ændring af vejledning om hjælpe-

midler, biler, boligindretning mv (vejledning nr. 6 til serviceloven) 

 

Ergoterapeutforeningen er blevet bekendt med, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold den 7. april 2015 har sendt udkast til ændring af vej-

ledninger nr. 5 og 6 til serviceloven (om særlig støtte til voksne samt om hjælpemid-

ler, biler, boligindretning) mv i høring. Ergoterapeutforeningen undrer sig over ikke at 

være på høringslisten, idet hjælpemiddelområdet er et kerneområde for vores med-

lemmer. Vi går ud fra, at der er tale om en forglemmelse og regner med at blive ind-

draget i fremtidige initiativer på området. 

 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til udkastet til vejledning om 

hjælpemidler, biler, boligindretning mv: 

 

Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at forældrerollen nævnes som en faktor, 

der kan tages i betragtning ved vurdering og beskrivelse af behov for hjælpemidler 

og forbrugsgoder. 

 

Men vi finder det beklageligt, at muligheden for at yde støtte til hjælpemidler og for-

brugsgoder i en tidsbegrænset periode fortsat ikke foreligger. Denne mulighed indgik 

i det lovforslag på området, som ministeriet sendte i høring i d. 9. december 2014, 

og som siden blev trukket tilbage. Ergoterapeutforeningen finder nu som dengang, at 

der bør gives mulighed for lån af midlertidige hjælpemidler. 

 

 

Endelig vil Ergoterapeutforeningen pege på, at problemstillingerne omkring afgræns- 

ningscirkulæret vedr. behandlingsredskaber, hvor udgiften og ansvaret ligger i regio- 

nerne, fortsat er uløste. Hjælpemiddelområdet er ikke længere et obligatorisk aftale- 

område mellem sygehus og kommune i sundhedsaftalerne, hvilket gør det vigtigt  

med en endnu mere præcis formulering fra centralt hold omkring grænseflader.  

 

Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar. 

 

 

Venlig hilsen  

 
Gunner Gamborg 

Formand, Ergoterapeutforeningen  


