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Esbjerg er den største kommune i Sydjylland og fungerer på flere områder som et lokomotiv i det 
sydvestlige Danmark. Det er dog på ingen måde tilfældet på børnebehandlingsområdet. Her er der i stedet 
tale om en kommune, der desværre snegler sig afsted på grund af en meget lav bemanding af 
ergoterapeutiske kompetencer.  

Der er blot ansat en enkelt ergoterapeut på 20 timer om ugen og en enkelt på 30 timer om ugen til at 
varetage hele området for de 0-18 årige. Det er alt, alt for lidt i forhold til behovet på børneområdet, hvor 
ergoterapeuter blandt andet arbejder med at styrke børns udvikling af færdigheder, der gør dem mere 
selvhjulpne, og gør dem i stand til at udføre aktiviteter, som er vigtige for deres livskvalitet f.eks. at spise, 
tage tøj på og lege med kammerater.  

Er jeg nu ude i et marketingstunt for eget fags skyld? Nej. Der er tværtimod tale om at fremføre børnenes 
sag over for en kommune, hvor børn med helt åbenlyse behov for en ergoterapeutisk indsats ikke får den 
tilstrækkelige hjælp.  

Tag nu pigen – lad os kalde hende Laura - der har håndmotoriske vanskeligheder, og som derfor ikke selv 
kan tage tøj på og spise selv. Hun kan ikke skrive i hånden, har meget svært ved at betjene en computer på 
trods af hjælpemidler, og der er en bekymring for hendes fremtidige deltagelse i skolearbejdet. 

Fra sygehusets side efterlyses der ergoterapi i forhold til at forbedre håndmotorikken, men på grund af de 
få ansatte kan det berettigede ønske ikke opfyldes i Esbjerg Kommune. Det vil hæmme hendes udvikling og 
føre til et stort tab af livskvalitet for pigen, når hun ikke kan få lært basale ting, som at tage tøj på og spise 
selv. Og økonomisk vil det blive langt dyrere i mange år frem for kommunen, fordi hun skal have hjælp 
resten af livet. 

Vi kan også som eksempel tage drengen – lad os kalde ham Frederik - der har problemer med det talte 
sprog, så fremmede ikke kan forstå ham. Der er behov for en ergoterapeutisk indsats, som kan give et 
fundament for at danne lyde. Men det behov kan heller ikke opfyldes i Esbjerg Kommune. For drengen 
betyder det rigtig meget at kunne kommunikere ordentligt, og det er et kæmpe tab af livskvalitet, at han 
ikke kan få den hjælp, der skal til. 

Udfordringen ved ikke at gøre noget i tide er, at udgifterne til de sociale indsatser øges år for år i takt med, 
at de unge kan mindre og mindre på grund af manglende træning af færdigheder. 

Bedre bemanding i Aalborg 

Værdien af at sætte hurtigt ind er Aalborg Kommune et godt eksempel på. Selv om de ikke har en speciel 
forgyldt bemanding, så er der alligevel godt fire en halv ergoterapeutiske fuldtidsstillinger i 
specialskoleklasserne og knap fire fuldtidsstillinger i almenskolen. Dertil kommer et træningscenter for børn 
og unge med blandt andet otte ansatte ergoterapeuter, som pt. har 52 skoleelever til udredning og 
træning. Træningscentret har f.eks. iværksat projektet ”Må vi være med?”, hvor en ergoterapeut som led i 
et tværfagligt samarbejde har været ude i 40 daginstitutioner og hjulpet pædagogerne med, hvordan de 
kan strukturere deres aktiviteter, så det har været muligt at inkludere flest mulige børn.  

At være barn i Aalborg og have behov for hjælp er således langt bedre end at være det i Esbjerg. Også når 
man korrigerer for, at Aalborg er landets tredje største kommune med 210.000 indbyggere og Esbjerg den 
femte største med 115.000. 



I et velfærdssamfund bør det naturligvis ikke være postnummeret, der afgør, om man som barn kan få den 
behandling, man har brug for.  

Mit håb er derfor, at de ledende politikere og embedsmænd i Esbjerg Kommune vil tage problemet alvorligt 
og sikre, at kommunens børn får den behandling, de har behov for. Ikke for ergoterapeuternes skyld, heller 
ikke for kommunens skyld, men alene for børnenes skyld. 


