
Løsningen er genoptræning! 
 
I Midtjyllands Avis d. 6. maj kunne man læse om to problematikker på Ældreområdet i Silkeborg 
Kommune – stort sygefravær og forventede rekrutteringsproblemer. Hvor svært kan det være, at 
løse disse problemer? – Jeg viser gerne vejen, men det er op til politikerne at beslutte, om man vil 
gå ad den. 
 
Vejen frem ligger åben, og den hedder genoptræning. Fysisk og cognitiv genoptræning og træning 
i almindelige daglige færdigheder, som f.eks. personlig hygiejne, påklædning og madlavning.  
 
Ergoterapeutforeningen har i efteråret 2005 dokumenteret, at genoptræning meget mere end tjener 
sig selv hjem.  
Her er bare tre dokumenterede eksempler: 
 
- Med den rigtige træning og vejledning kan mange ældre klare sig med mindre eller slet ingen 
hjemmehjælp. Beregninger viser, at hvis 20 timers intensiv genoptræning sparer blot 3 timers 
hjemmehjælp om ugen, kan kommunen spare mere end 28.000 kroner pr. person om året. 
 
- Op til 10% af de ældre, der i dag kommer på plejehjem eller andre døgnbemandede boliger, kan 
blive i eget hjem med den rigtige træning og vejledning. Kommunens besparelse i kraft af 
genoptræningen er ofte over 300.000 kroner pr. person om året. 
 
- Hvis en 40-årig person, der har været ude for en alvorlig ulykke, via intensiv genoptræning, 
kommer i gang med et fleksjob og klarer sig uden hjemmehjælp, kan det offentlige hente over 16 
millioner kroner i besparede sygedagpenge og førtidspension og sikrede skatteindtægter. 
 
Min opfordring til politikerne i den nye Silkeborg Kommune er: Tænk nu anderledes, visionært og 
stort!  
En investering i Genoptræning er den bedste investering, I kan gøre. Tænk engang at I kan give 
en masse borgere et bedre liv og samtidig tjene penge til pleje og omsorg af de svageste.  
 
I har dygtige ergoterapeuter i områdecentrene og i Genoptræningscentret, der er parat til at løfte 
opgaven. En opnormering blandt terapeuterne vil på både kort og lang sigt betyde, at der skal 
rekrutteres færre ansatte til plejen, og sygefraværet vil med garanti også falde, når bl.a. 
ergoterapeuter har lært flere borgere at klare sig selv helt eller delvist. Der er oven i købet ledige 
ergoterapeuter, så her er ikke noget rekrutteringsproblem – endnu! 
 
Enkelt og godt - grib chancen og gør noget ved det! 


