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Ergoterapeutforeningen påskønner, at få muligheden for at bidrage til en drøftel-

se af etiske problemstillinger på ældreområdet. Vores grundlæggende udgangs-

punkt er, at alle mennesker uanset sygdomme og handicap har ret til et liv med 

aktivitet og deltagelse. Naturligvis er forudsætningerne forskellige, viljen, mulig-

hederne og lysten til aktivitet og deltagelse er mangfoldig og individuel. Men akti-

vitet og deltagelse skal forstås bredt og gradueres, så det netop modsvarer men-

neskers forskelligheder. Men vi ser også, at det er i dette felt, at dilemmaer opstår.  

 

Når et menneskes funktionsevneniveau og sanser svækkes i en grad, kræver det 

høj grad af empati og faglighed for at forstå det enkelte menneske. Vi har dog 

også en antagelse om, at styringsparadigmer påvirker helt ned i en konkret be-

tydning for den enkelte medarbejders ageren og forståelse for et andet menne-

skes livsverden.  

 

Der er derfor mange kompleksiteter på ældreområdet bredt set. Det kan være i 

forhold til at skabe sammenhæng og mening i det enkelte menneskes pludseligt 

opståede sygdomsforløb. Det kan være i forhold til at opbygge en relation, hvor 

der bliver tilvejebragt en oprigtig gensidig forståelse af hvilket menneske man står 

overfor som medarbejder, og hvordan man bedst kan tilgodese den enkeltes be-

hov. 

 

Vi har på den baggrund opstillet en række forskellige konkrete etiske problemstil-

linger, som vi mener vil være relevante at drøfte i Etisk Råd. Emnerne er ikke ud-

tryk for en udtømmende oversigt, og vi går meget gerne i videre dialog med Etisk 

Råd, hvis der skulle være interesse for det. 

 

 

Overvejelser om etiske problemstillinger i forhold til aktiviteters betydning i 

hverdagen 
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I en artikel i fagbladet ”Ergoterapeuten” fra 2010 behandles erfaringer fra et Li-

festyle Redesign projekt i Aalborg Kommune. Lifestyle Redesign er en aktivitets-

videnskabelig tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse, hvor deltagerne på 

baggrund af viden om meningsfulde aktiviteters betydning for sundhed og analy-

se af egne aktiviteter, støttes til at reflektere over egen livsstil og aktivitetsvalg, og 

gennem en aktiv proces skabe et sundere liv. 

Annette Johannesen, som er specialergoterapeut i Gerontologi arbejder med 
studier af vellykket aldring og med initiativer på demensområdet herunder en 

undersøgelse af, hvorledes tilfredshed i tilværelsen ændrer sig i takt med æn-

dringer i helbred og evnen til at være aktiv og have social kontakt. Resultaterne 

bringer nyt lys over betydningen af social aktivitet.  

Spørgsmålet er derfor om ældre mennesker generelt støttes nok i hvordan æn-

dringer i helbred ofte fordrer ændringer i hverdagsaktiviteter. 
 

Overvejelser om etiske problemstillinger i forhold til livsafslutning  

 

Hvordan sikrer vi, at borgerne reelt får indflydelse på deres liv ift. opretholdelse af 

livskvalitet, også når de er i den afsluttende fase af livet? 

Hvad der har betydning for mennesker i den afsluttende livsfase har blandt andet 

ergoterapeut & professor REHPA Karen la Cour undersøgt i såvel ph.d afhand-

ling som i fortsat forskning. 

På REHPA (Videnscenter for Rehabilitering og Palliation på SDU) forskes der 

også i livet for mennesker med Parkinsons sygdom, med demens og kræftsyg-

domme og i relaterede problemstillinger, der knytter sig til livskvalitet og palliation. 

Jette Thuesen kan også fremhæves som en seniorforsker ift. rehabiliteringsforsk-

ning samme sted. 

Vi kunne derfor anbefale Etisk Råd at invitere relevante forskere fra REPHA til et 

møde, hvor problemstillingerne ift. livsafslutning uddybes.  

   

 

Overvejelser om etiske problemstillinger for mennesker med demenssyg-

domme 

 

Hvordan kan vi styrke rehabilitering til borgere med demens? - og kan indsatser 

nedbringe medicinforbrug?  

Og kan man gøre noget for at medicinske løsninger ikke nødvendigvis er et før-

stevalg? 

Når mennesker med fx demenssygdom mister deres evne til at kommunikere er 

medarbejdere og pårørende på en vanskelig opgave. Det kan resultere i øget 

brug af psykofarmaka og optrapning af konflikter mellem fx pårørende og medar-

bejdere på et plejehjem.   

Ergoterapeuter i Herning kommune oplevede, at mange plejehjem og bosteder 

ikke ringer efter hjælp fra Hjælpemiddelenheden ved de første tegn på, at et 

menneske med en demenssygdom har svært ved at finde ro om natten. Ofte har 

uroen nået et niveau, hvor plejepersonalet vurderer, det er svært at håndtere re-

aktionerne. Det kan for eksempel være en udadreagerende borger, der både har 

verbale og fysiske reaktioner. Eller en borger, der sover uroligt eller er ude af 

sengen mange gange hver nat. 
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Overvejelser om etiske problemstillinger i forhold til ældre og hjælpemidler 

 

I en artikel i fagbladet ”Ergoterapeuten” fra 2018 beskriver antropolog Nynne Ul-

dal Meisner, hvordan ældre mennesker oplever at få et hjælpemiddel. Om stig-

matisering, forværrede selvbilleder og behovet for at retfærdiggøre, at man har 

behov for et hjælpemiddel, selv om man har gjort alt, hvad man kunne for at und-

gå at havne i situationen. Og om at vi skal være bevidst om sådanne ”bivirknin-

ger” der er ved brug af hjælpemidler 

Fra en konference om ”Digital velfærd eller overvågning”, som blev afholdt i 2017 

var der fokus på, at ny teknologi giver mange og hidtil usete muligheder for at 

forbedre pleje- og sundhedstilbuddene til borgerne. Men i kølvandet på de nye 

teknologier opstår der desværre også en risiko for, at nærværet og omsorgen for 

de ældre og plejekrævende forsvinder, ligesom sikkerheden og privatlivets fred 

forrykkes. Og med det rejser der sig en række etiske dilemmaer og juridiske 

spørgsmål, som vi må forholde os til.  

Spørgsmålet til drøftelse kunne være om teknologi altid er svaret? Og hvordan 

bygger vi bro mellem teknologi og relationel velfærd. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

   
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 


