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Høringssvar vedr. Ældrekommissionens rapport ”Livskvalitet og 

selvbestemmelse på plejehjem” 

 

 

Ergoterapeutforeningen har modtaget kommissionsrapporten ”Livskvalitet og 

selvbestemmelse på plejehjem” til kommentering.  

 

Helt generelt mener Ergoterapeutforeningen, at mange af Ældrekommissionens 

anbefalinger er tidssvarende og kan udgøre det grundlag, som vi baserer vores 

ældrepleje på. Det gælder ikke mindst de fem valgte værdier om, at beboerne 

skal have indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskelighed, 

gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet.  

 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til udvalgte kapitler og anbe-

falinger:  

 

Kapitel 3. Beboere på plejehjem 

De sociale relationer og omfanget og styrken af meningsfulde aktiviteter er afgø-

rende for den enkeltes livskvalitet uanset, hvor man bor. Den omtalte SFI-

undersøgelse i rapporten viser imidlertid, at det er vanskeligt for plejehjemmene i 

dag at forbedre beboernes livskvalitet med hensyn til sociale relationer og aktivi-

teter. Kun ca. hver femte vurderes til selv at være tilstrækkeligt beskæftiget med 

meningsfulde aktiviteter.  

 

På den baggrund understreger Ergoterapeutforeningen, at der især er i forhold til 

behovet for meningsfulde aktiviteter og relationer, at plejehjemmene bør forbedre 

indsatsen. I forlængelse heraf bør det understreges, at netop ergoterapi har til 

formål at fremme den enkeltes sundhed og livskvalitet gennem aktiviteter i den 

hverdag, der nu er den enkeltes.  

 

Derfor er det helt ubegrundet, at ikke alle plejehjem har deres egen ergoterapeut 

ansat i dag, idet ergoterapeuter klart kan spille en mere aktiverende rolle. I denne 

sammenhæng er det beklageligt, at der i de senere år har fundet en proces sted, 

hvor ergoterapeuterne i mange kommuner er blevet samlet centralt, og ofte kun 

kommer på de enkelte plejehjem få timer på et fastlagt tidspunkt som en slags 

forvaltningsmæssige konsulenter.   

 

Ergoterapeutforeningen mener derfor, at den udvikling, som bør styrkes, er den, 

der integrerer ergoterapi i bomiljøerne. Det begrundes bl.a. med, at ergoterapeu-

ter i deres uddannelse har specialiseret fokus på meningsfulde aktiviteter og 

dermed gode forudsætninger for at implementere og vedligeholde en klientaktive-

rende tilgang – også på plejehjemmene.  
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I disse år arbejder næsten enhver kommune med hverdagsrehabilitering som 

erstatning for den mere traditionelle hjemmehjælp, hvilket involverer mange ergo-

terapeuter. Principperne om mere aktiv deltagelse og aktivitetstræning frem for 

passiv hjælp kan med fordel overføres til hverdagene på plejehjem. Derfor note-

rer Ergoterapeutforeningen sig også med tilfredshed, at det er den linje, der an-

befales i rapporten.  

 

Kapitel 6. Den daglige pleje 

Rapporten fremhæver, at velfærdsteknologien giver mulighed for at organisere 

arbejdet bedre og, at de frigjorte medarbejderressourcer skal bruges til mere 

samvær og aktiviteter med beboerne.  

 

Ergoterapeutforeningen er enig med kommissionen i, at velfærdsteknologier på 

sigt kan frigøre hænder til andre gode formål. Men på den korte bane kan det 

imidlertid også betyde, at der skal afsættes ekstra ressourcer:  

 

I takt med udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger og produkter forandrer 

behovet sig nemlig også for formidling og træning med hjælpemidler. Derfor bør 

alle medarbejdere, som arbejder med hjælpemidler til ældre, også løbende indgå 

i kompetenceudvikling og have arbejdsvilkår, der gør det muligt at fastholde og 

udvikle en tidssvarende viden om velfærdsteknologi.  

  

Kapitel 9. Den sundhedsfaglige indsats.  

Kommissionen peger på, at der er behov for stadigt mere specialiserede sund-

hedsfaglige kompetencer på landets plejehjem.  

 

Ergoterapeutforeningen er også helt enig i dette forhold. At hindre indlæggelser 

kræver som nævnt i rapporten, at man tidligt i et forløb er opmærksom på en æn-

dring i beboernes almentilstand, idet en forandring i funktionsniveauet kan være 

symptom på begyndende sygdom. Også ergoterapeuter medvirker til at observe-

re de ældres funktionsnedsættelser på baggrund af standardiserede metoder.    

 

Derfor vil Ergoterapeutforeningen også nøje følge, hvorvidt udmøntningen af an-

befalingerne også reelt støtter op om ansættelse af mere sundhedsfagligt perso-

nale samt uddannelse og kompetenceudvikling til alle medarbejdergrupper på 

plejehjemmene.   

 

Ergoterapeutforeningen ser således frem til at følge den videre implementerings-

proces, og vi bidrager gerne i det fremtidige samarbejde med fagligt og organisa-

torisk indhold.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 


