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Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen om "Hjælp i Hverdagen" 
 
 
Ergoterapeutforeningen har med stor interesse læst og vurderet kataloget om tilbud om 
social hjemmehjælp og forebyggelse til københavnere mellem 18 og 65 år med tilhørende 
indsatskatalog. 
 
Når man som ekstern part kigger på jeres beskrivelser af ydelser, indsatser, betingelser og 
serviceniveau er det specielt sprogbruget og prioriteringerne, der giver anledning til 
refleksion. På plussiden vil vi fremhæve valget af "du" form, således at kataloget klart 
henvender sig til de, der har behov for og som skal have glæde af kommunens indsats. Dog 
omtales borgeren i 3.person i borgmesterens forord: I de kommende versioner af kataloget 
anbefaler vi, at ordet "hjælp" ikke optræder så hyppigt, da det netop fastholder borgen som 
mere eller mindre passiv modtager af hjælp, da hjælp er et envejs fænomen. Der er ikke 
meget empowerment i at modtage hjælp. Så mere samarbejde, samspil og støtte til at 
kunne selv. 
 
Hverdagstræning 
Det er positivt, at Socialforvaltningen har etableret tilbud om hverdagstræning. Det kan 
imidlertid undre, at man skal søge om hjemmehjælp for at modtage indsatsen. Kan man 
søge om hverdagstræning? Hvis ikke, hvorfor ikke? Det fremgår ikke af beskrivelsen, at 
effekten er afhængig af borgerens motivation og egen indsats. Borgenen modtager ikke 
træning. Borgeren træner med hjælp fra en instruktør/vejleder. Er det frivilligt at modtage 
ydelsen. Kan borgenen træne alle hverdagsaktiviteter efter eget valg? 
 
Forhåbentlig har I også erkendt, at borgens egen indflydelse på valg af meningsfyldte 
aktiviteter, som træningen retter sig i mod, er vigtig for fastholdelse af borgerens 
motivation, engagement og indsats. Det er afgørende, at indsatsen bygger på kvalificerede 
ergoterapeutiske analyser og gradueringer af udførelsen af hverdagsaktiviteterne således at 
fokus ikke kun er besparelser på varige kommunale ydelser men i høj grad sætter borgens 
egen fortolkning af hverdagsliv og livskvalitet i højsædet. For selvom alle har et hverdagsliv, 
så medfører dette ikke kompetencerne til at afdække potentiale og blokeringer i andres 
hverdagsliv. Her er der brug for vore medlemmers professionalisme. 
 
Livsindhold og funktionsnedsættelser for borgere under og over 65 år 
Man kan godt blive lidt forundret eller forvirret over hvem Socialforvaltningens indsats og 
tilbud henvender sig til. Og man kan problematisere over det rimelige I, at have forskellige 
tilbud til borgere over og under 65 år. Forordet taler om borgere med en fysisk eller psykisk 
udfordring, som har brug for en hjælpende hånd. Visionerne beskriver borgere med særlige 
behov. På side 8 kan man læse om hvilken hjælp (igen) du kan få, hvis du har et fysisk, 
psykisk eller socialt problem. På side 10 er indsatsen betinget af fysisk smertetilstand, på 
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side11 er indikationen en ulykke eller sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske 
funktioner væsentligt. Vi anbefaler at man efter høringsfasen forsøger at finde beskrivelser, 
der i højere grad giver borgenen et billede af, hvad og hvornår der kan være baggrund for at 
modtage ydelser og, at der kan være komplekse situationer, hvor den Sociale Hjemmehjælp 
kan tilbyde en nyttig indsats. I mange tilfælde er der vel ikke kun et problem. 
 
På side 10 nederst beskrives, at ergonomisk vejledning varetages af en terapeut. Det er 
forhåbentlig ikke en fodterapeut ☺ (terapeutordet findes også i indsatskataloget side 11 som 
ingredienserne i en vejledningspakke i Hverdagstræning) Det vil være godt med en præcis 
beskrivelse af hvorvidt det er en ergoterapeut eller en fysioterapeut, der udfører 
vejledningen. Vi forudsætter, at I har begge professioner inddraget i denne opgaveløsning. 
Ellers bør I have det fremadrettet. 
 
Begge faggrupper har som mål at mindske følgerne af sygdom og handicap, men metoder 
og interventionsområde er forskelligt. Derfor er det meget kritisabelt, hvis udarbejdelse af 
genoptræningsplaner kun kan udarbejdes af fysioterapeuter. Det kan man godt få 
fornemmelse af, når man ser tekstfeltet side 11 i kataloget og side 11 i indsatskataloget. 
 
Det er meget positivt at kataloget indeholder en beskrivelse af forebyggelsestilbud som 
varetages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Netop opdelingen i de to forvaltningen 
kan medvirke til uhensigtsmæssige forskelle som nærmer sig aldersdiskrimination. Hvorfor 
skal borgere under 65 nøjes med klinikfysioterapi, når borgere over 65 kan for tværfaglig 
genoptræning på træningscenter? Positivt at der sker opblødning mellem forvaltningerne ved 
NRK men vi forventer meget mere af den slags. Endvidere må der også i 2015 versionen 
være inddraget beskrivelse af ressourceforløb, fleksjob, muligheden for mentor og personlig 
assistance for at flere i højere grad for en hverdag på arbejdsmarkedet. Så vi ser frem til at 
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen tilbud også komme med i kataloget fremover. 
 
Hjælpemidler og beslægtede områder 
På side 23 ses en beskrivelse af sagsbehandlingsfrister. Et ville være klædeligt hvis teksten 
indledningsvist beskrev at man tilstræbte at kontakt til borgen skete så hurtigst som muligt. 
Der går lidt meget bureaukrati i dette afsnit og man føler sig som potentiel borger ikke 
specielt meget i centrum. Det kan undre hvordan borgenren skal tolke ordet nødvendig. 
Gælder fristerne kun når det ønskede ikke er nødvendigt. Jeg synes SUFs beskrivelser af 
deres sagsbehandlingsfrister på Hjælpemiddelområdet kan inspirere til en anden formulering 
af dette afsnit. Det kan undre at der er 8ugers frist i SOF 8 uger når SUFhar en frist på 4 
uger på afgørelser på hjælpemiddelområdet.   
 
Vi håber, at disse bemærkningen vil inspirere til et endnu bedre skriftligt produkt. Vi vil 
selvfølgelig meget gerne også fremover samarbejde og hjælpe med at Socialforvaltningens 
indsats bliver så effektiv, konstruktiv og faglig kvalificeret som muligt. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen  
Regionsformand, Ergoterapeutforeningen, Region Øst. 


