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Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

ovennævnte høring, hvortil vi har følgende kommentarer. 

 

For Ergoterapeutforeningen er det væsentligt at fastslå, at værdighed i ældreple-

jen ikke alene handler om personlig hjælp, omsorg og pleje. Værdighed er mang-

foldigt og knyttet til autonomi og integritet, og derfor bør værdighed også handle 

om den ældres mulighed for at sætte egne mål og leve et aktivt hverdagsliv. Må-

let er en hverdag hvor aktiviteter, som den enkelte finder meningsfulde både i og 

udenfor et fællesskab, er i fokus.  

 

Ensomhed er et område som Ergoterapeutforeningen tidligere har foreslået KL at 

gøre til en forebyggelsespakke. Flere undersøgelser kan pege på ensomhed, 

som en tilstand, der har tæt forbindelse til den enkelte borgeres sundhedsadfærd. 

Vi reagerer og lever i høj grad ud fra vores sociale råderum. I holdningerne ud-

trykkes værdier, hvorfor indsatser i den borgernære forebyggelse skal tilrettelæg-

ges og målrettes dette.  Ergoterapeutforeningen er således generelt meget posi-

tive i forhold til at ”Ensomhed” får en selvstændig plads blandt temaerne i kom-

munernes værdighedspolitik. 

 

Hvis kommunale værdighedspolitikker skal have værdi i praksis, skal de nødven-

dige ressourcer imidlertid være til stede. Ældreplejen skal i dag løse en stadigt 

større opgavemængde. Dels er antallet af ældre borgere hastigt stigende, men 

der er også øget kompleksitet i opgaverne. Der er i dag brug for alle tilstedevæ-

rende ressourcer for at løse opgaverne, samtidig med at mange kommuner gen-

nemgår store sparerunder. Flere steder oplever ergoterapeuter i dag, at værdig-

heden for ældre i stigende grad er under pres, og at betingelserne for en værdig 

ældrepleje ikke altid er tilstede. Ergoterapeutforeningen bekymrer sig derfor over, 

om travlhed og besparelser kan komme til at betyde, at et tema som ”Ensomhed” 

kan blive vanskeligt at efterleve, hvis temaet ikke konkretiseres og bliver hand-

lingsanvisende. 
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Ergoterapeutforeningen vil derfor foreslå, at der etableres et landsdækkende fo-

kus på ensomhed blandt ældre i kommunerne. Dette kan gøres gennem de fore-

byggende hjemmebesøg. De forebyggende hjemmebesøg en af de få evidens-

baserede metoder, man har på forebyggelsesområdet til ældre. Med fordel kan 

ensomhed derfor blive et område, som direkte anbefales tematiseret i de fore-

byggende hjemmebesøg i fx 2020. 

 

Ergoterapeutforeningens udgangspunkt er, at alle borgere bør behandles med 

værdighed og respekt.  

 
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 


