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8. juli 2009 
 
Vedrørende henvendelse om muligheder for genoptræning af børn 
 
I brev af 19. marts 2009 skrev Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter til daværende 
Velfærdsministerium vedrørende Ankestyrelsens principafgørelse 62-09, hvori der udtales, at servicelovens 
§ 11, stk. 3 ikke giver hjemmel til at bevilge et fortløbende behandlingsforløb, herunder træning, og at § 86, 
stk 2, jf. § 44, alene gælder vedligeholdelsestræning. I forlængelse heraf problematiseres, dels at 
vejledningsteksten til § 11, stk. 3 ikke tydeligt afspejler denne principafgørelse. Dels at 
henvisningsbestemmelsen i § 44 ikke omfatter lovens § 86 stk. 1, og at bevillingen af længerevarende 
genoptræningsforløb til børn efter servicelovens bestemmelser alene kan gives efter § 52, stk 3, nr. 10, som 
forudsætter en § 50-undersøgelse. 
 
Indenrigs- og Socialministeriet er opmærksomme på de nævnte problemstillinger. Ministeriet er i færd med at 
revidere servicelovens børnevejledning, der ventes i høring i efteråret 2009. Heri vil mulighederne for at 
bevillige træning efter § 11, stk. 3 blive uddybet.   
 
Endvidere har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Indenrigs- og Socialministeriet, som I ved, i maj 
måned haft udkast til revideret ’Vejledning om træning i kommuner og regioner’ i høring. Heri præciseres at 
behandling efter § 11, stk. 3 alene omfatter indledende behandling/undersøgelse samt enkeltstående og 
kortvarige midlertidige behandlingsforløb. Vejledningen ventes udsendt snarest.  
 
Endelig er der i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsinitiativer nedsat en tværministeriel 
arbejdsgruppe til at belyse snitfladeproblematikker mellem det sociale område og sundhedsområdet i forhold 
til blandt andet træning. Spørgsmålet omkring bevilling af træning til børn vil indgå i arbejdsgruppens 
arbejde. 
 
Når det er sagt, skal det i forhold til servicelovens bestemmelser gøres opmærksom på, at om end sprogbrug 
omkring bestemmelsen i vejledning til § 52 mv. primært er målrettet socialt udsatte børn og unge, så 
omfatter bestemmelsen også børn og unge med en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse. Endvidere 
skal en undersøgelse efter servicelovens § 50 ikke være mere omfattende end formålet tilsiger. Børn og 
unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne har også mulighed for at modtage træningsindsatser i 
særlige dagtilbud eller i eget hjem via servicelovens § 32.  
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Endelig skal det understreges, at servicelovens bestemmelser om træning ikke står alene. Børn og unge er 
omfattet af både sundhedslovens bestemmelser om genoptræning efter udskrivning fra sygehus og 
fysioterapi via almenpraksis, vederlagsfrit såvel som med egenbetaling, og af Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.        
 
Beklager det sene svar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Brøndum 
Fuldmægtig 
 


