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Rehabilitering  
– gå fra snak til handling

Mens Etf i starten af september lancerede en nyhed i pressen 
om, at der er 3,8 milliarder kroner at spare ved bedre genop-
træning, mødtes 200 fagpersoner, embedsmænd, brugere og 
politikere til en konference om fremtidens rehabilitering i kom-
munerne.

Konferencen var arrangeret af Marselisborgcentret i samar-
bejde med en række organisationer – herunder Ergoterapeut-
foreningen. Mere end 25 oplægsholdere kom med deres bud 
på, hvordan kommunerne skal strikke fremtidens rehabilitering 
sammen – og både oplæg, spørgsmål og diskussion var selv-
følgelig præget af kommunalreformen.

Mange emner var i spil, og det er emner, som den samme 
personkreds i virkeligheden ofte har diskuteret i løbet af de 
sidste par år. Emner, der er skabt stor konsensus om:
• Fremtidens rehabilitering skal have borgeren i centrum.
•  Borgerbegrebet skal være mere fremherskende end begre-

berne patient, klient og bruger.
•  Sammenhængende, helhedsorienterede rehabiliteringsforløb 

skal bygge på samarbejde, og de nye obligatoriske samar-
bejdsaftaler mellem kommuner og regioner bliver et nøgle-
punkt i den forbindelse.

•  I fremtidens rehabilitering skal alle faggrupper sættes i spil. 
Vi skal arbejde tværfagligt, men også være bevidste om at 
de enkelte fagpersoner har hver deres særlige kompeten-
cer, og kompetenceudvikling skal medvirke til at sikre høj 
faglig kvalitet i ydelserne.

•  En personlig koordinator for den enkelte borger er en vej til 
at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Ergoterapeutforeningens formand Gunner Gamborg – der var 
arrangementets konferencier – siger:
- Der er så mange områder, som vi er enige om. Skulle vi ikke 
stoppe med at mødes og snakke om dem – og i stedet ar-
bejde med handleplaner for de områder, hvor der er konsen-
sus.

Kom nu i gang

En række oplægsholdere kom imidlertid også ind på en ræk-
ke problemstillinger, som mangler yderligere drøftelser, proble-
matisering og konkretisering:
•  Fremtidens rehabilitering bygger på både sundhedsmæssi-

ge og sociale perspektiver, og blandt andet Sundhedsstyrel-
sen får en ny central rolle i forhold til kommunernes indsats. 
For eksempel skal det overvejes, hvordan Lov om Patient-
sikkerhed kan udvides til fremover at omfatte andre end sy-
gehusene.

•  Kommunerne bør fremover kvalitetsudvikle på samme må-
de som sygehusene (for eksempel Den Danske Kvalitets-
model, Det Nationale Indikatorprojekt og retningslinier fra 
Sundhedsstyrelsen). Hvordan sikres udarbejdelse af kliniske 
retningslinier, så kommunale kvalitetsstandarder kan komme 
til at bygges på evidens?

•  Lokale Sundhedscentre er en indgang til rehabilitering. Men 
hvordan kan centrene opbygges, og hvordan kan det kon-
krete indhold beskrives og organiseres? 

   - Disse områder – samt emner som ventetidsgaranti, inte-
greret visitation og centrale kommunale rehabiliteringsafdelin-
ger – fortjener yderligere opmærksomhed siger Gunner Gam-
borg, der benyttede konferencen til at præsentere Ergotera-
peutforeningens bud på krav til rehabilitering og genoptræ-
ning i de nye kommuner.                    Læs mere side 6-7 ● 

Nu må vi stoppe med at bekræfte hinanden i, hvad vi er enige om på rehabiliterings- 
området. Tiden er inde til at lave handleplaner. Sådan lyder kommentaren fra Etf's formand 
Gunner Gamborg efter stor konference i september om rehabilitering i kommunerne

Af Beate Jarl, konsulent, Etf

Find mere viden
Læs om konferencen på www.marselisborgcentret.dk
Find Ergoterapeutforeningens nye pjece ”5 krav til genoptrænin-
gen i de nye kommuner” samt den undersøgelse og de model-
beregninger, der blandt andet ligger til grund for pjecen, på 
www.etf.dk


