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De enkelte rehabiliteringsprofessioners monofagligheder skal styrkes og sikres relevant 
anvendelse i rehabiliteringsarbejdet 

 Rehabilitering er som regel tværfaglige og bredt favnende forløb; men består også af praktisk 
og detaljeret fagligt arbejde med de forskellige sider af borgerens forløb. Dette fordrer en 
løbende afgrænsning og styrkelse af de enkelte rehabiliteringsprofessioners særlige 
kompetencer og opgaver.  

 Ergoterapeuter skal inddrages i rehabiliteringsindsatsen i alle de hverdagssammenhænge, 
hvor borgerens aktivitet og deltagelse er begrænset eller på vej til det. Ergoterapeuters 
særlige roller i rehabilitering er blandt andet knyttet til funktionsevnevurderinger, 
hjælpemidler og andre kompenserende velfærdsteknologier i bolig- og nærmiljø, samt 
træning og supervision i forhold til at borgeren kan udføre sine prioriterede 
hverdagsaktiviteter. 

 
De lovgivningsmæssige rammer bør udvikles, således at vurdering af borgerens behov 
for rehabilitering bliver en rettighed på lige fod med retten til vurdering af behov for 
genoptræning, og således at de eksisterende lovgivningsmæssige barrierer og 
kassetænkning elimineres   

 Rehabilitering omfatter blandt andet genoptræning, men genoptræning af kropslige 
funktioner er kun ét element i det, der som oftest skal til for at kunne fungere i hverdagen. 
Det er kritisabelt og for begrænsende, at borgere, der har været indlagt på sygehus, har ret 
til vurdering af deres genoptræningsbehov, men ikke ret til vurdering af deres behov for en 
samlet rehabiliteringsindsats. Det bør være en lovfæstet rettighed for borgere med 
funktionsevnebegrænsninger, at de sikres en vurdering af deres individuelle behov for 
rehabilitering. 

 
Rehabilitering er igennem de senere år blevet stærkt udbredt som samlebegreb for mange 
sundhedsfaglige, pædagogiske, sociale og samfundsmæssige ydelser, der leveres i et samarbejde 
med borgerne. Det pointeres i flere og flere sammenhænge, hvordan individuelt og fleksibelt 
tilrettelagte rehabiliteringsforløb - baseret på helhedsorientering og samarbejde imellem borgere 
og professionelle - er med til at fremme borgernes mulighed for at leve et selvstændigt og 
meningsfuldt hverdagsliv. 
 
For at sikre fortsat udvikling og kvalitet i rehabiliteringsforløb mener Ergoterapeutforeningen, at 
det er nødvendigt at  

- de enkelte rehabiliteringsprofessioners monofagligheder styrkes og sikres relevant 
anvendelse i rehabiliteringsarbejdet 

- de lovgivningsmæssige rammer udvikles, således at vurdering af borgerens behov for 
rehabilitering bliver en rettighed på lige fod med retten til vurdering af behovet for 
genoptræning, og således at de eksisterende lovgivningsmæssige barrierer opblødes og 
kassetænkning elimineres  

- kommunerne styrker kvalitetsudviklingen på rehabiliteringsområdet 
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 Rehabilitering er omfattet af regelgrundlag og finansieringssystemer i blandt andet 
beskæftigelses-, social- og sundhedslovgivningen. Dette har i mange sammenhænge 
konsekvenser for udbydernes mangelfulde tilbud, og kassetænkning er fortsat 
medbestemmende for indsatsen på flere områder. De lovgivningsmæssige rammer bør 
sammenskrives, så der skabes incitamenter til at tilvejebringe sammenhængende og 
koordinerede rehabiliteringsforløb, og kommuner og regioner tilskyndes til at prioritere en 
dækkende rehabiliteringsindsats. 

   
Kommunerne bør styrke kvalitetsudviklingen på rehabiliteringsområdet 
Kvalitetsarbejdet i kommunerne, som den største rehabiliteringsmyndighed, bør styrkes væsentligt i 
de kommende år. Dette kan blandt andet ske igennem 

 udvikling af kliniske retningslinjer og arbejdsprocedurer samt gennemførelse af forløbs- og 
professionsudviklingsprojekter, som kan øge viden om effekt af rehabiliteringsindsatsen og 
dens faglige delelementer  

 ansættelse af udviklingsergoterapeuter 
 prioritering af midler til faglig kompetenceudvikling for professioner og enkeltpersoner – 

f.eks. ved at geninvestere en aftalt procentdel af indhøstede besparelser fra 
hverdagsrehabiliteringsprojekter til specifik faglig og tværfaglig udvikling blandt de 
involverede professioner og borgere. 

 
 
 
Links 

 Lovgrundlag – se Ergoterapeutforeningens hjemmeside http://www.etf.dk/rehabilitering/ 
 Rehabiliteringsforum Danmark http://www.rehabiliteringsforum.dk/ 
 Ergoterapeutforeningens folder om udviklingsergoterapeuter 

http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/FAG_FORSKNING/Professionen/fol
der-13-udviklingsergoterapeuter_web.pdf 

 Dansk Socialrådgiverforenings forslag til fremtidens rehabiliteringsindsats 
http://www.socialrdg.dk/Files/Filer/FagOgPolitik/FremtidensSocialOgBeskaepolitik/2011-1-24-
FremtidensRehabiliteringsindsats.pdf 
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