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Tak for det fremsendte forslag til Sundhedspolitik, som Ergoterapeutforeningen 
finder visionært og ambitiøst. 
 
Vi læser med glæde, at der fokuseres på borgerens inddragelse, medansvar og 
på det, der giver mening for den enkelte. 
Det er en tænkning og tilgang til borgere / patienter, som er helt grundlæggende i 
det ergoterapeutiske fag.  
Vi har faggruppe stor viden om og erfaring med, at meningsfuld aktivitet har posi-
tiv indvirkning på sundhed. Vi ved også, at ændring af aktivitetsmønstre og vaner 
for at opnå (nye) sundhedsfremmende vaner og rutiner kræver, at den enkelte 
kan se, mærke og erkende, hvilken positiv og negativ effektiv effekt de daglige 
aktiviteter har på livet og oplevelsen af sundhed og velvære. 
 
Vi vil derfor anbefale Aabenraa kommune at tænke øget brug af ergoterapi ind i 
sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
Mange af de ergoterapeutiske metoder, som I allerede kender fra nuværende 
tilbud i kommunen, vil med stor fordel kunne bruges i sundhedsfremmende og 
forebyggende øjemed. 
I dette høringsvar vil vi dog specielt henlede jeres opmærksomhed på den evi-
densbaserede ergoterapeutiske metode ’Lifestyle Redesign’. Gennem omfatten-
de, randomiserede kontrollerede studier er der påvist, at en ergoterapeutisk inter-
vention er afgørende for effektfulde og langtidsvirkende sundhedsfremmende 
resultater. 
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Metoden kan, ifølge internationale undersøgelser, med fordel bla anvendes i for-
bindelse med forebyggende og sundhedsfremmende initiativer inden for: 

 Sorg og krise 
 Overvægt 
 Diabetes 
 Hjerte-kar-sygdomme 
 Cancer 
 Apopleksi 
 Stress 
 Depression 
 Kroniske smerter 

 
 
Også i forhold til arbejdet på Jobcentret og indsatsen for at fastholde sygemeldte 
på arbejdsmarkedet, har vi som faggruppe en specialviden, I vil kunne drage stor 
nytte af.  
Jeg har tidligere sendt materiale til Borgmester Tove Larsen om dette, og vil i øv-
rigt henvise til Ergoterapeutforeningens hjemmeside www.etf.dk , fag og forsk-
ning, arbejdsrehabilitering. 
 
 
Ergoterapeutforeningen vil gerne tilbyde jer et møde, yderligere informationer 
eller uddybning af dette høringssvar, hvis det ønskes – og ønsker Aabenraa 
kommune lykke til med implementeringen af Sundhedspolitikken.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anna-Marie Laustsen 
Regionsformand 
Ergoterapeutforeningen, region Syd 
 
 
 


