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Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

ovennævnte høring, hvortil vi har følgende overordnede kommentarer. 

 

For Ergoterapeutforeningen er det væsentligt med et helt generelt fokus på, at 
der er en sammenhæng mellem og borgernes trivsel og velbefindende, medar-
bejdernes arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.  
 
Ligeledes er det glimrende, at der er anbefales en systematik i diverse tiltag og at 
fokus kommer på, at ledelsen er en afgørende del heraf. Lederens ansvar og rol-
le afdækkes således relevant bla. I afsnit 2.3. 
 
Vi har følgende konkrete bemærkninger til materialet: 
 
I afsnit 4.4 er det for Ergoterapeutforeningen en glæde at se, at der er medtaget 
et fokus på et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren, og hvordan dette i høj grad 
er med til at skabe trivsel for borgeren. Et område der ikke bør undervurderes, 
heller ikke i denne sammenhæng.  
På side 24 i andet afsnit ville det være relevant at medtage i beskrivelsen, at bor-
geren også skal involveres og dermed have indflydelse på sit eget hverdagsliv.  
 
I afsnit 5 under håndtering: 5.2.  – Vigtigt, at det fremgår, at det ikke er den enkel-
te medarbejder, der har ansvaret for opfølgning.  
 
Under pkt 5.3 er det beskrevet, at medarbejderen fagligt bør vurdere om det i den 
akutte situation er nødvendigt med enten at blive bistået eller om det er nødven-
digt at tilkalde en kollega. Her mener Ergoterapeutforeningen, at andre medar-
bejdere eller eventuelle ledere der overværer situationen, ligeledes har et med-
ansvar for at handle, da disse måske bedre er i stand til at vurdere situationens 
kompleksitet og eventuelle farlighed end den medarbejder, der står midt i situati-
onen. Således bør det være alles ansvar i en konkret situation at skride til hand-
ling. 
 
Under pkt 6.4 - Det nævnes, at det er vigtigt, at der er fokus på nye og unge 
medarbejdere. Det er også vigtigt, idet erfarne medarbejdere ofte har bedre for-
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udsætninger for at forudse en mulig konfliktoptrapning i en konkret situation. Der-
for kan det være en anbefaling at fremhæve betydningen og værdien af den bre-
dere sammensatte medarbejdergruppe. Eventuelt med muligheder for supervisi-
on og sparring. 
 

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 


