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Kære Sophie Løhde  

 

Jeg vil hermed byde dig velkommen som minister for sundhed og ældre. Det er før-

ste gang Danmark får en ældreminister. Ergoterapeutforeningen mener, at det er po-

sitivt, at der sættes fokus på sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelse, 

rehabilitering og pleje på ældreområdet.  

 

Alle danske kommuner arbejder i dag med hverdagsrehabilitering på ældreområdet.  

Hjælp til selvhjælp med fokus på borgernes ressourcer er, som jeg ser det, det rig-

tige fokus på ældreområdet. Det er veldokumenteret, at der er økonomiske fordele 

ved at gøre passiv pleje til en aktiv indsats. Et hjælpemiddel som en strømpepåta-

ger, som den jeg har medsendt mit brev, kan spare penge, men hjælper også den 

enkelte til et mere selvstændigt liv. Hverdagsrehabilitering er derfor en mere værdig 

og respektfuld måde at støtte op om borgeren. Dog må vi også erkende, at hver-

dagsrehabilitering har sine naturlige begrænsninger over for de allersvageste ældre, 

hvor udviklingspotentialet frem imod at kunne klare sig selv ikke er til stede. De skal 

selvfølgelig have den kompenserende og praktiske hjælp, de har brug for. 

 

Ergoterapeuter arbejder i både kommuner og regioner for, at borgerne kan forblive 

aktive deltagere i samfundet og i hverdagslivet. Ergoterapeuter arbejder både efter 

serviceloven og efter sundhedsloven. Det er centralt for Ergoterapeutforeningen, at 

der er sammenhæng i de ydelser, borgerne modtager efter begge love, og at 

genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven ikke nedprioriteres på 

bekostning af ydelser efter sundhedsloven. Ergoterapeutforeningen glæder sig over, 

at der er stort fokus på ældre, men det er vigtigt, at alle aldersgrupper, der har behov 

herfor, får en genoptrænende eller rehabiliterende indsats. 

 

Ergoterapeutforeningen forventer, at forebyggelse fortsat prioriteres med henblik på 

at skabe mere kvalitet i det levede liv for den enkelte borger. Ergoterapeuter og er-

goterapi har meget at bidrage med her. For mennesker med sygdom eller handicap 

er TRIV-faktorerne (Tilgængelighed, Relationer & roller, Interesser, samt Vaner & 

vilje) vigtige for at kunne have en aktiv hverdag og for at motivere mennesker til akti-

vitet og deltagelse.  

 

Som ergoterapeuter er vi naturligvis interesserede i, at vores ydelser har rimelige 

konkurrencevilkår. Det er desværre ikke tilfældet i dag. Du kan som borger få tilskud 

fra Sygesikringen til fysioterapi, der indgår i Lov om Offentlig Sygesikring og tilbydes 

i privat praksis. Den mulighed er der ikke for at få ergoterapi. Det er en mangel, som 
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både skævvrider ergoterapeuters muligheder for at indgå i frit-valg udbud af genop-

trænings- og rehabiliteringsydelser, og forhindrer henvisning fra praktiserende læger 

og kommuner til relevant genoptræning og rehabilitering for borgerne.  

 

Jeg håber, at vi i fællesskab kan arbejde for, at indsatsen på sundheds- og ældre-

området bliver videreudviklet og styrket, og jeg glæder mig til det fremtidige samar-

bejde. I den forbindelse er der en række emner, som jeg mener, at det vil være nær-

liggende at drøfte med dig. Jeg håber derfor, at vi kan mødes og tale om, hvordan 

Ergoterapeutforeningen og ergoterapeuter kan bidrage i de kommende års opgave-

løsning inden for dit ministerområde.  

 

Med venlig hilsen  

 
Gunner Gamborg  

Formand for Ergoterapeutforeningen 

 

 

 

 

 

 

  

 


