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Ergoterapeutforeningens bidrag  til Købehavn kommunes 
Sundhedspolitik 2011-14 
 
 
Sundhedspolitikken ” Længe Leve København” har som vision at 
København i 2020 bliver blandt de storbyer i Europa, der giver borgerne 
de bedste muligheder for et godt og sundt liv. – Det er en stor ambition, 
som ønskes omsat via programmet "Fra vision til virkelighed". Det er 
svært at være uenig, - og Ergoterapeutforeningen kan da også fuldt ud 
tilslutte sig de gode intentioner. 

 

Men spørgsmålet er om ambitionerne kan indfries under de rammer og 
vilkår kommunerne har og får fremover? - Programmet har da også helt 
udeladt hvorledes økonomiske begrænsninger for borgerne er med til at 
øge uligheder i sundhed og udfoldelsesmuligheder. Programmet støtter 
sig til forskningsresultater indenfor flere områder og oplister på den 
baggrund en lang række handlingsinitiativer. Fælles for mange af dem er 
en høj grad af individualisering i de initiativer, der har til formål at 
understøtte forebyggelse, problemløsning og symptomlindring for 
borgerne. Forslagene skal formentlig også ses som et udtryk for 
kommunes ret begrænsede muligheder for borgerrettede initiativer med 
dokumenteret virkning.  Således rummer programmet risiko for øget 
stigmatisering af allerede udsatte grupper (s.11).  

 

Men Københavns kommune har, qua den i forvejen tætte borgerrelation, 
gode muligheder for at arbejde med direkte initiativer afstemt efter den 
enkelte borgers livssituation og dermed giver sloganet ” Vi løfter i flok” 
alligevel god mening. Ligeledes kan Ergoterapeutforeningen tilslutte sig et 
øget fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel som en del af et godt 
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arbejdsmiljø, men havde gerne set konkrete anvisninger i programmet i 
forhold til dette (s. 10).  

 

Ergoterapeutforeningen ser endvidere gerne beskrivelser af hvorledes den 
information, der skal bedre forebyggelse og behandling for borgerne i 
praksis skal udmøntes (s.13)  

 

Ergoterapeutforeningen støtter målrettede rehabiliterings initiativer 
overfor borgerne og ser meget gerne området styrket og udbygget. Der 
er særdeles god dokumentation for hverdagsrehabilitering som et middel 
til at fremme aktivitet og deltagelse for borgerne og ergoterapeuter er 
velvalgte og oplagte aktører i såvel projektledelsen, tilrettelæggelsen i 
hjemmeplejen samt som undervisere og supervisorer.  

 

Rehabiliteringsinitiativerne i programmet kunne derfor med fordel 
udbygges til at omfatte ”Aktivitetstjek” i de nye Sundhedshuse og dermed 
gøre aktivitet og deltagelse til et alment element i de mange 
borgerrettede tiltag (s.13). Bevægelse og de øvrige KRAM faktorer er 
væsentlige for sundheden, men skal ses i sammenhæng med de fysiske 
og sociale aktiviteter, der giver mening og glæde for borgeren, for at blive 
en integreret del af borgerens hverdag. Mening kan for eksempel sikres 
ved at give borgere med funktionsnedsættelser bedre mulighed for at 
være i beskæftigelse. (s.5). 

 

Ergoterapeutforeningen deltager meget gerne i et øget samarbejde i 
forhold til nye rehabiliteringsinitiativer og betragter ligeledes 
ergoterapeuter som vigtige og oplagte i relation til Videnscenteret (s.16)  

 

Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen 

regionsformand   

 

 


