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Vedr.  
 
Ergoterapeutforeningens høringssvar på Odense kommunes forslag til 
sundhedspolitik 
 
 
 
Tak forslaget til Sundhedspolitik, som Ergoterapeutforeningen (Etf) har læst med interesse 
og hermed afgiver høringssvar til. 
 
Etf vil gerne kommentere generelt, at det er vores opfattelse, at sundhedspolitik 
implementeres gennem motivation, fokus på borgernes ressourcer og respekt for den 
enkeltes oplevelse af, hvad der giver mening og er vigtigt.  
Vi vil derfor advare mod brug af restriktioner, ’tvang’ og bedrevidenhed – en faldgruppe, 
som Odense kommune efter vores opfattelse, har været tæt på at gå i, bla. i sagen om 
forbud mod rygning i arbejdstiden. 
 
Sammenhæng i kommunen: 
Der er mange flotte hensigter i forslaget. Det er Etfs opfattelse, at disse hensigter ikke kan 
stå alene. Dels må der laves en plan, så hensigterne fører til handling. Dels må der skabes  
sammenhæng til andre dele af Odense kommunes virksomhed. 
Eksempelvis påvirker besparelser i andre forvaltninger, efter Etfs opfattelse, også sundheden 
i kommunen. 

 Når Odense kommune i 2010 sparede på børneområdet og bla. fyrede mange 
ergoterapeuter, har det store sundhedsmæssige konsekvenser for handicappede børn 
og deres familier.  

 Når der fx spares og afkortes på genoptræning og vedligeholdende træning har det 
ligeledes sundhedsmæssige konsekvenser for de berørte borgere og deres pårørende. 

 Når ergoterapeuter ansat i Odense kommune oplever stramninger og besparelser, 
har det også negativ indflydelse på deres sundhed, fx gennem øget stress.  
Det er vigtigt skabe og fastholde et reelt godt arbejdsmiljø, som bla er med til at 
fremme mindre sygdom og sygefravær. 

 
Samarbejde mellem sektorerne: 
Etf skal påpege, at der fortsat er store udfordringer i samarbejdet mellem sektorerne. Det 
sker jævnligt at borgeren pgra knappe ressourcer bliver kastebold mellem sygehus og 
kommune. Det er en stor belastning for borgerens og de pårørendes sundhed. Vi håber, at 
Odense kommune vil tage medansvar for at gøre dette bedre. 
 
Vi vil også benytte lejligheden til at påpege det paradoksale og urimelige i, at patienter med 
en psykiatrisk problemstilling ikke har samme ret til en genoptræningsplan som patienter 
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med somatisk problemstilling. Vi opfordrer Odense kommune til at rejse problemstillingen 
overfor bla. politikere på Christiansborg. 
 
Et aktivt liv: 
Etf vil supplere visionerne med det synspunkt, at alle mennesker bør have krav på et aktivt 
liv, som man selv har indflydelse på og selv kan vælge det, der har værdi og er meningsfuldt 
for den enkelte. 
Det gælder for børn og voksne, for raske mennesker, der i en periode er blevet syge og for 
mennesker med kroniske sygdomme, uanset om disse er af fysisk, social eller mental art. 
Det betyder, at Odense kommune bør prioritere en reel rehabiliteringsindsats endnu højere 
end i dag. 
 
Ergoterapeuter er som faggruppe specielt uddannede til at arbejde med at understøtte 
menneskers egne ressourcer og mestre at leve et meningsfuldt liv med aktivitet og 
deltagelse.  
Etf skal derfor anbefale, at Odense kommune ansætter flere ergoterapeuter og på andre 
områder end de traditionelle. 
 
 
 
 
Hvis det ønskes, vil vi gerne uddybe vores høringssvar, som vi håber, er med til at 
kvalificere debat, beslutning og handling om sundheden i Odense kommune. 
 

 
 
 

Venlig hilsen 
 

Anna-Marie Laustsen 
Regionsformand 
Etf region Syd 


