
Ergoterapeutforeningens bemærkninger til reformprogrammet "aktiv og tryg hele livet" Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune. 

Vi glæder os til at vores medlemmer og vores professions erfaringer, holdninger og viden kan bidrage til 
realiseringen af reformprogrammets visioner. 
  
Ergoterapeuter er specialister på, hvordan hverdagslivet med alle dets ingredienser kan ommøbleres som 
følge af mistede kræfter, manglende færdigheder og nedsatte funktioner. Vi har i vores profession 
udviklet internationale forskningsbaserede metoder til analyse og problemløsning for den enkelte borger med 
afsæt i dennes værdier, ønsker og behov. Vi er, efter vores egen opfattelse, eksperterne med hensyn til at 
skædersy løsninger og kompensere ved brug af teknikker og hjælpemidler for de færdighedstab som alder, 
sygdom og handicap kan medføre. 
  
Den kommende tids funktioner for ergoterapeuter kan optimeres ved at tilbyde ergoterapeuter 
efteruddannelse i pædagogik og varetagelse af konsulent- og supervisorpositionen, således at vi i endnu 
højere grad professionaliseres i at indgå i rådgivning, vejledning og supervision af andre faggrupper, 
pårørende og frivillige. Fra det pilotprojekt, der har været gennemført, ved vi at hjemmehjælperne har været 
glade for den supervision de har fået af ergoterapeuterne i hjemmene. 
  
Vi ser inddragelse af frivillige som en måde at bringe medmenneskelighed ind som et bærende element i alle 
partes tilværelser og ser det som en opgave, som ergoterapeuter med stor meningsfuldhed gerne vil indgå i 
udviklingen af.  
  
Det samme gælder faldforebyggelsen, som vi på lige fod med visitation og forebyggende hjemmebesøg, via 
vores grunduddannelse, har perfekte forudsætninger for at kunne varetage. Vi har bl.a. fokus på de oversete 
problemfelter omkring ældres nedsatte synke- og spisefunktioner, som bl.a. er forbundet med kroniske 
lungelidelser og neurologiske sygdomme. Her har vi mulighed for at kunne forebygge den underernæring, 
der kan være årsag til fald i hjemmet, ligesom vi ved ændringer i boligens indretning kan forebygge fald. 
  
Ergoterapeuter har tradition for at kunne tilpasse sig forandringer og vi synes at intensionerne og visionerne i 
reformprogrammet er i fuld overensstemmelse med de grundlæggende værdier og motoder i vores 
profession. Vi ser derfor frem til at være en central og talstærk faktor, både på medarbejder-, konsulent- og 
lederniveau. 
  
Med venlig hilsen 
  
Åse Munk Mortensen 
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