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Høringssvar til ”Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og 

rehabilitering til voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet 

hjerneskade” 
 

Audiologopædisk Forening har modtaget Sundhedsstyrelsens udkast i høring, og har i den 

forbindelse følgende kommentarer:  

 

Generelle bemærkninger 

 
Indledningsvis bemærker foreningen, at udkastet imødekommer en del af de udfordringer, 

som har eksisteret på genoptræningsområdet efter Kommunalreformen i forhold til ansvars-

placering i hhv. Sundhedsområdet og Socialområdet. Overordnet finder vi bekendtgørelsens 

præciseringer og indarbejdelse af revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om 

patienters valg af genoptræningsniveau efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om 

træning i kommuner og regioner af specialiseringsniveauer under og efter hospitalsindlæggel-

se positiv.  

 

Det er foreningens opfattelse, at visitationsretningslinjerne som beskrevet for voksenområdet 

udtrykker langt større klarhed end tilfældet er for børne-ungeområdet, hvor udkastet ikke i 

samme grad relaterer sig til den faktiske virkelighed som den fx er under udmøntning i for-

hold til Folkeskolereformen. 

 

Implementeringen af specialiseringsniveauer kræver efter foreningens opfattelse certificerin-

ger af de enkelte rehabiliteringstilbud i socialområdet, således både borgeren og sagsbehand-

leren kan vurdere, hvilke faglige kvalifikationer det enkelte sted repræsenterer. Herved und-

gås tvivl om, hvorvidt, der fx rent faktisk rehabiliteres med almene basale indsatser eller 

avancerede specialiserede indsatser. Audiologopædisk Forening ser i denne forbindelse et 

problem i manglende certificering af logopæder. Foreningen er indstillet på fortsat dialog og 

samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet omkring en tilrettelæggelse af en certificeringsordning (autorisation) for fa-

get Audiologopædi. Herved vil audiologopæder ligeledes i sygehusregi på lige fod med øvri-

ge autoriserede sundhedspersonale formelt indgå i arbejdet med at udmønte visitationsret-

ningslinjen med sikkerhed for at faglige krav til kompetencer også for denne faggruppe er 

opfyldt. 
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Kommentarer relateret direkte til høringsudkastet 
 

2.3 Specialiseringsniveauer på det sociale område 

Der mangler eksakte præciseringer af, hvad specialiseringsniveauerne skal kunne. Der fore-

slås derfor certificering af de enkelte tilbud, således der kommer til at herske fuld klarhed 

over, hvad et tilbud kvalitetsmæssigt kan forventes at bestå i. 

 

3.2.2 Sundhedsfaglig vurdering af genoptræningsbehov 

Der mangler procedure til kvalitetsmæssig sikring af borgeren bliver visiteret (sundhedsfag-

ligt vurderet) til det rigtige niveau, ligesom man kan frygte at der ligger en vis vilkårlighed i 

den ”løbende revurdering af genoptræningsbehovet”. 

 

3.2.5 Koordinering af genoptrænings-og rehabiliteringsindsatsen 

Foreningen foreslår, at der som udgangspunkt altid udpeges en tovholder eller kontaktperson i 

forhold til den enkelte patient med hjerneskade. 

 

3.3.3 National koordinationsstruktur 

Foreningen foreslår at Socialstyrelsen /skal/ frem for /kan/ udmelde målgrupper eller særlige 

indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne 

i en eller flere regioner. 

 

4.2 Udredning af funktionsevne 

En certificering af rehabiliteringstilbud vil sikre brug af validerede værktøjer i vurderingerne 

af funktionsevne. 

 

5 Visitation – genoptræningsplaner til almen genoptræning 

Hvorledes vil man sikre at den sundhedsfaglige vurdering, der foretages i kommunerne fore-

tages af relevante sundhedspersoner med særlige kompetencer? Audiologopædisk Forening 

foreslår minimumskrav til uddannelsesniveau – dvs certificeret sundhedspersonale herunder 

(audio)logopæder. 

 

8 Sundhedsfaglige kvalitetskrav til specialiserede rehabiliteringstilbud 

I forbindelse med senhjerneskade er tilstedeværelsen af afasi og dysartri en hyppigt forekom-

mende følgevirkning, som vil fylde væsentligt i det specialiserede rehabiliteringstilbud. I for-

vejen er audiologopæderne en del af sygehusrehabiliteringstilbuddet, men som tidligere anført 

ikke betegnet som en del af den autoriserede sundhedsfaglige indsats. Ved at indlemme denne 

medarbejdergruppe kan der formuleres sundhedsfaglige krav på lige fod med øvrige autorise-

rede sundhedspersoner. Audiologopædisk Forening skal derfor opfordre til iværksættelse af et 

autorisationsarbejde for audiologopæder for at kvalitetssikre de specialiserede rehabiliterings-

tilbud. 

Audiologopædisk Forening uddyber gerne dette høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bente Reimann Jensen 
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