
  

 
 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer foranlediget af Region Hovedstadens  
”Plan for den Ældre medicinske patient”  
 
Ergoterapeuters indsats har som overordnet formål, at fremme sundhed, at forebygge og helbrede 
sygdom og mindske konsekvenser af varig sygdom og handikap. Kernen i ergoterapeuters 
forebyggelses- og genoptræningsarbejde er anvendelsen af daglige aktiviteter. Ergoterapeuters 
interventionsområde er målrettet mod fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, som 
påvirker den enkeltes mulighed for at klare daglige færdigheder i det nære miljø. 
 
Hvorfor er ovenstående linjer, som er hentet fra overenskomsten mellem Sundhedskartellet og 
Danske Regioner, starten på dette høringssvar? 
 
Fordi:  

1. Ergoterapeuter udgør ca. 1 % af medarbejderstaben i region Hovedstaden. 
2. Ergoterapeuter kan medvirke til at skabe aktive indlæggelsesforløb. 
3. Ergoterapeuter er eksperter i at analysere de vilkår i hjem og nærmiljø for de patienter der 

skal leve videre med nedsatte funktioner og mistede færdigheder.  
 

Ergoterapeuter er en fast bestanddel af teamet omkring den enkelte patient på de medicinske 
afdelinger, hvor rehabilitering er en væsentlig brik i den samlede behandling; primært geriatriske, 
neurologiske og reumatologiske afdelinger. Forudsætningen for at ergoterapi kan indeholde den 
nødvendige kvalitet og intensitet på disse afdelinger er, at der til disse afdelinger er tilknyttet 
mindst en ergoterapeutnormering pr. 10 patienter. Derved skabes rammerne for at den 
ergoterapeutiske intervention medvirker til helhed, sammenhæng og tryghed for patienten samt 
bidrager til øget effektivitet og trivsel for alle afdelingens medarbejdere i den tværfaglige 
opgaveløsning.  
 
Den tværfaglige kommunikation skal bygge på et solidt kendskab til professionernes 
kerneydelser. De medicinske afdelinger skal via indgående kendskab til ergoterapeuters 
kompetencer forstå at udnytte disse bl.a. ved udarbejdelsen af genoptræningsplaner, der beskriver 
hvorledes patienten efter udskrivelsen kan genvinde mistede færdigheder gennem træning 
eventuelt suppleret af hensigtsmæssige hjælpemidler og andre kompenserende foranstaltninger. 
 
Ergoterapeuter er traditionelt inddraget i vurdering og træning af ADL – Activities af Daily 
Living. Fagets kompetence kan i forhold til den ældre medicinske patient med fordel anvendes i 
det udskrivningsforberedende arbejde, da fagets teori og metoder indbefatter kortlægning af 
hvilke rehabiliteringstiltag der under og efter indlæggelsen, kan sikrer patienten et aktivt og 
indholdsrigt hverdagsliv.  
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Som et led i afklaringen af at skabe trygge rammer for såvel patienten som de pårørende kan 
afviklingen af et hjemmebesøg med deltagelse af ergoterapeut, patient og relevante fagpersoner 
fra primærsektoren være et nyttigt redskab. Her kan patientens faktiske formåen afprøves i de 
hjemlige omgivelser og nødvendige hjælpemiddelløsninger afklares. Hjemmebesøget giver en 
konkret platform for at vurdere hvorledes udskrivningen kan tilrettelægges, således at en 
genindlæggelse på grund af ukendte faktorer kan forebygges. 
 
De fysiske rammer lægger rammerne for patienter og personalets aktiviteter. Som ældre 
medicinsk indlagt patient vil der være gener, men også store fordele ved samvær med 
medpatienter. Visionen om færre senge på stuerne er såvel positiv, men det kan også være 
isolerende for den ældre at være overladt til sig selv, hvis tilstanden nødvendiggør fast sengeleje. 
For målet må være at patienterne i så høj grad som muligt har en normal dagsrytme, hvilket 
forudsætter, at der er adgang til opholds- og aktivitetsfaciliteter, ligesom patienterne tilbydes 
fysiske, kognitive og sociale udfoldelsesmuligheder.  
 
Findes der patientundersøgelser der giver os nuanceret information om hvordan patienterne 
ønsker de fysiske rammer og organiseringen af døgnrytmen i afdelingen? Ved vi hvor mange af 
de indlagte medicinske patienters sengedage der er faktiske liggedage i sengen? Er 
plejepersonalets knappe normeringer en barriere for at patienterne har en aktiv hverdag under 
indlæggelsen. Kan ergoterapeuter, der udfører deres kerneopgaver i forhold til ældre medicinske 
patienter, sikre dem en mere aktiv hverdag under og efter indlæggelse? Det fokus er meget 
udfordrende set gennem en ergoterapeuts briller. 
 
Indenfor Region Hovedstadens område har der gennem årene været forskellige forsøg på at 
redefinere ergoterapeuters rolle i forhold til eksisterende samspilsmønstre. Intensionerne har 
været positive, men også præget af at terapeuter skulle stoppe huller for manglende 
sygeplejersker. Bedre resultater kan vi i fremtiden opnå ved en større indsigt i og anerkendelse af 
ergoterapeutprofessionens potentialer, forudsætninger og genstandsfelt. 
 
Med den potentielle energi, der ligger i at alle medarbejdere får mulighed for at yde det bedste i 
hver deres funktion, kan vi i fællesskab forme et sundhedsvæsen, hvor vi også selv tør nærme os 
muligheden for en dag, at se os selv som en ældre medicinske patient. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen 
Regionsformand 
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