
Pædagoger i ældreplejen. 
 
I læserbrev d. 22. maj skriver Dorthe Laustsen som svar til Kurt Wissendorf Møller, at hun ser 
ansættelse af pædagoger indenfor Ældreområdet som et stort aktiv, og at det kan imødegå de 
problemer man har i forhold til rekruttering af plejepersonale. 
 
Jeg er enig med Dorthe Laustsen i, at tværfaglighed er godt – rigtig godt, endda. Jeg er også 
enig, at det er vigtigt at kunne rekruttere det nødvendige personale. Men her ophører enigheden 
også, så længe virkeligheden på lokalcentrene er, som den er i dag. 
  
Når man skal rekruttere personale til ældreområdet, er det vigtigste uden tvivl, at man har 
arbejdspladser som tiltrækker personale, og det gør de ikke, før området er tilført flere 
ressourcer. Dernæst må man kigge på opgaverne for at finde frem til, hvilke fagpersoner, der bedst 
matcher de opgaver, man vil have løst. Tværfaglighed i blinde giver dårlig kvalitet for borgeren, det 
skaber frustration og dårligt psykisk arbejdsmiljø hos medarbejderne og det giver en dårlig 
udnyttelse af ressourcerne. 
 
Jeg udtaler mig på baggrund af, at man i efterhånden nogle år, har ansat ergoterapeuter i plejeafsnit 
på både hospitaler og lokalcentre. Intentionerne har været gode og rigtige – mere aktivitet og mere 
træning i daglige færdigheder. Man har således ønsket at give borgerne større grad af 
selvhjulpenhed og livskvalitet, og man har i samme åndedrag haft begrundet forventning om at 
kunne reducere i forbruget af plejepersonale. Der har oven i købet været ledige ergoterapeuter at 
tage af, og mange ergoterapeuter har kastet sig entusiastisk og virkelystent ud i opgaverne.  
 
Ergoterapeuter har alle de kvalifikationer, der skal til for af løse opgaven. Med en mellemlang 
videregående uddannelse af høj kvalitet bag os (bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse, anatomi og 
fysiologi, sygdomslære, psykologi, psykiatri, kommunikation og ikke mindst ergoterapi, der er 
træning ved hjælp af aktiviteter) samt en autorisation i hånden, har vi de kompetencer, der skal til, 
for at undersøge og analysere funktionsniveau, behov og potentiale for udvikling. Herefter har vi de 
redskaber, der skal til, for at optræne borgeren og følge de mål borgeren har prioriteret og dermed er 
motiveret for. 
 
Ideen om, at ergoterapeuter skal ansættes i plejeafsnit, er altså god nok, men det er 
virkeligheden bare ikke. Vi må desværre konstatere, at ergoterapeuterne i stedet for det, de er 
uddannet til og som er beskrevet i forrige afsnit, i mange tilfælde bliver nødt til at påtage sig 
plejeopgaver. - Det er der både gode og mindre gode grunde til. 
 
Én af årsagerne er, at plejenormeringerne, som nævnt ovenfor, er så dårlige, at det personale, der er 
på en afdeling eller i en plejeenhed, kun har tid til at arbejde med det allermest basale (og det har de 
i visse tilfælde endda ikke engang ordentlig tid til!).  
I stedet for at træne en borger i personlig hygiejne eller i selv at komme på toilettet, tage tøj på eller 
spise, bliver man nødt til at gøre det for vedkommende, fordi det i nuet går hurtigere. Man vasker 
borgeren og man mader måske borgeren. Så her står altså en ergoterapeut med alle sine talenter 
og udfører arbejde, som en social- og sundhedshjælper kunne udføre både bedre, billigere og 
med større tilfredshed. Ergoterapeuten er nemlig ikke tilfreds, men frustreret og utilfreds. Godt 
nok har hun fået arbejde, men hendes kompetencer bliver ikke brugt og hun udfører noget, hun 
faktisk ikke har lært – nemlig pleje. Ved først givne lejlighed finder hun sig et andet job, hvor hun 
kan få lov til at træne og aktivere. 



 
Ergoterapeutforeningen har i en undersøgelse i efteråret 2005 dokumenteret, at der udover øget 
livskvalitet for borgeren, er rigtig god samfundsøkonomisk tænkning i at genoptræne i stedet for 
ukritisk at yde pleje. Der er mange penge at spare på både kort og lang sigt. Århus Kommune har 
også haft gode intentioner, når man har ansat ergoterapeuter både som visitatorer og i plejeafsnit.  
Det er bare ikke nok.  
 
Hvis det skal lykkes, skal opgaver, organisering af arbejdet og ressourcer passe sammen. Der 
skal decideret investeres i træning i en periode, før udbyttet viser sig, og ergoterapeuterne skal have 
mulighed for at udøve deres fag. Investeringen skal nok give udbytte, men det går altså ikke uden 
flere ressourcer til både pleje- og genoptræningsområdet. 
 
Jeg tror ikke at pædagoger er bedre til at udføre plejeopgaver end udlærte Social- og 
Sundhedshjælpere og assistenter eller sygeplejersker for den sags skyld. Tvært imod! Jeg tror heller 
ikke, at I er bedre til det end ergoterapeuter – men måske har I mere lyst? 
 
Nej, mit budskab til både Kurt Wissendorf Møller og Dorthe Laustsen er, at før I begynder at få 
gode ideer, så se på virkeligheden. Pædagoger skal være meget velkomne i Ældreplejen, men hvis 
det skal være en god ide for borgere og pædagogerne selv, så hjælp os med at sætte fokus på de alt 
for dårlige normeringer indenfor både pleje, genoptræning og aktivitet. Begrebet OMSORG dækker 
nemlig det hele!  
 


