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Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

ovennævnte høring.  

 

Indledningsvis vil vi gerne kvittere for, at der foretages konkret og hurtig opfølg-

ning på baggrund af forslag fra Ældretopmødet. Således er Ergoterapeutforenin-

gen meget positiv overfor det fremlagte forslag om at forlænge perioden med de 

risikobaserede tilsyn på ældreområdet.  

 

At et påbud ved et risikobaserede tilsyn nu også skal følges op af et obligatorisk 

læringsforløb fra Videnscenter for Værdig Ældrepleje, vurderer vi ligeledes er et 

fornuftigt element at tilføre tilsynsordningen. Da forslaget samtidig beskriver, at 

plejeenhederne i den forlængede model ikke vil skulle igennem en bureaukratisk 

ansøgningsforløb for rent faktisk at få et læringsforløb, finder vi er en reel forbed-

ring ifm. påbud i de risikobaserede tilsyn på ældreområdet. Derfor ser vi det sam-

lede forslag som et godt og velvalgt initiativ, som kan bidrage til de kvalitetsløft, 

som er nødvendige på ældreområdet.   

 

Vi mener, at det generelt er værdifuldt, at der er fokus på styrke læring og kvali-

tetsudvikling på de plejefaglige enheder, som har fået et påbud. Men vi har en 

opmærksomhed på, at det ikke fremgår at høringsmaterialet, hvor mange flere 

tilsyn der rent faktisk vil blive udført i den nye ordning. Eftersom det udelukkende 

har været 10% af plejeenhederne på ældreområdet, som har fået et risikobaseret 

tilsyn pr. år indtil nu, kan vi frygte, at det fortsat vil være et mindre antal plejeen-

heder, som samlet set vil få et risikobaseret tilsyn. Som konsekvens heraf vil der 

ligeledes uddeles færre påbud og således forventeligt gennemføres færre læ-

ringsforløb end hvad den samlede sektor formentlig kunne have gavn af.   

 

Af høringsmaterialet fremgår at Videnscenter for Værdig Ældrepleje vil udarbejde 

beskrivelser af indhold i læringsforløbene i løbet af første halvår af 2021. Vi vil 

anbefale, at beskrivelserne også kommer til at inkludere forslag til implementering 

af læringsudbytte blandt medarbejderne på enhederne. På den måde vil viden og 
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erfaringer fra læringsforløbene ikke komme til at gå tabt, men i stedet blive omsat 

i nye vaner og tilgange blandt medarbejderne på plejeenhederne og derved være 

med til at styrke borgernes selvbestemmelse og trivsel i hverdagen. 

 
 
Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende 
kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det fortsatte ar-
bejde. 

 

Med venlig hilsen 

   
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 


