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Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov 

om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af før-

tidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliterings-

teams, fleksløntilskud m.v.). 

  

Ergoterapeutforeningen afgiver hermed høringsvar på lovforslaget om reform af førtids-

pension og fleksjob. Forslagets ambition om, at alle skal have muligheder for at bevare 

en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed være en del af fællesskabet, signalerer 

positivt, at samfundet ser en værdi i alles aktive deltagelse.  

 

Med målet om, at fastholde et rummeligt arbejdsmarked, vurderer Ergoterapeutforenin-

gen dog, at det er uheldigt, at reformen lægger op til en betydelig forringelse af forsør-

gelsesgrundlaget for dem, der ufrivilligt har mistet en del af deres arbejdsevne. Ergote-

rapeutforeningen tilslutter sig FTF´s og SHK´s høringssvar til lovforslaget og er derud-

over medunderskriver af et katalog med 14 ændringsforslag, der er udarbejdet sammen 

med en række andre organisationer (fremsendt af Dansk Magisterforening).  

 

Ergoterapeutforeningen hæfter sig ved, at lovforslaget også giver plads til forbedringer 

for fleksjobberne, f.eks. at de nu får mulighed for at blive tilknyttet en a-kasse, der for-

pligtes til at tilbyde aktive tilbud, hvorved fleksjobbere ligestilles med øvrige ledige.  

  

Reformens styrke er, at helhedstænkning, tværfaglighed og sundhedskoordinering i 

indsatsen er i fokus. Ergoterapeutforeningen ser det som et stærkt udgangspunkt, at en 

kommende reform lægger vægt på det aktive potentiale, der i hvert tilfælde skal under-

støttes fuldt ud hos den enkelte, før vedkommende eventuelt må henvises til en tilvæ-

relse uden for arbejdsmarkedet. 

 

Ergoterapeutforeningen finder det endvidere særdeles konstruktivt, at alle kommuner 

skal etablere tværfaglige rehabiliteringsteams med henblik på at koordinere de forløb, 

der jo meget ofte går på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundheds-

området. Herved kan rehabiliteringen i Danmark få et løft.   

 

Ergoterapeuter har en helt unik kompetenceprofil i forhold til at få etableret, og til selv at 

indgå i tværfaglige rehabiliteringsteams for at sikre en god koordinering af den samlede 

indsats. Vi vil således kunne bidrage med at give den enkelte bedre mulighed for at 

vende tilbage til arbejdsmarkedet. Som faggruppe har vi allerede indhentet mange nyt-

tige erfaringer fra de såkaldte TTA-projekter. Denne værdifulde viden stammer både fra 

Danmark og fra udlandet, og kan med fordel bruges i forbindelse med de nye initiativer.   
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Mere konkret kan ergoterapeuter foretage detaljerede vurderinger af arbejdsevne 

og anskue mulighederne for arbejdsmarkedsrehabilitering ud fra standardiserede 

undersøgelsesredskaber. Vores kernekompetencer omfatter en sundhedsfaglig 

rehabiliteringsindsigt kombineret med viden om ergonomi, hjælpemidler og vel-

færdsteknologi, der giver muligheder for borgerinvolvering i den enkeltes pro-

blemløsning gennem støtte, vejledning, træning og undervisning før, under og 

efter etablering af en fleksjobsaftale.  

 

For yderligere oplysninger stiller Ergoterapeutforeningen sig naturligvis gerne til 

rådighed, ligesom man kan læse mere om ergoterapeutisk intervention i ar-

bejdsmarkedsrehabilitering på:  

http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/FAG_FORSKNING/Rehab

ilitering/TTA_-ergoterapeutisk_intervention.pdf. 

 

Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge den videre proces, og vi bidrager 

gerne i det fremtidige arbejde.  

 

 

Med venlig hilsen 
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