
Regionsformand Anna-Marie Laustsen mailede 28.6.2012 til Rådmand Jane Jegind Odense 

kommune: 

 

Kære Jane Jegind 

  

Jeg skriver til dig efter at have læst beskrivelserne af 'Virksom dialog, træning og støtte'. 

  

Som ergoterapeut er det fantastisk at læse!  

At læse hvordan I ønsker at tage udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer, hvordan I har fokus på 

det meningsfulde hverdagsliv, og hvordan at I ønsker at hjælpe præcist så meget, der skal til, hverken mere 

eller mindre.  

I rammer i jeres udgangspunkt og beskrivelser de helt centrale værdier i ergoterapi. 

Jeg har nedenfor til din orientering 'klippet' det ergoterapeutiske virksomhedsområde ind. Beskrivelsen af 

virksomhedsområdet er bilag til den autorisation, som Sundhedsstyrelsen giver ergoterapeuter. 

  

  

Ergoterapeutisk virksomhed har til formål at øge menneskers muligheder for meningsfuld aktivitet og 

deltagelse i hverdagslivet.  

Virksomheden retter sig mod mennesker i alle aldersgrupper med aktivitetsproblemer, forebyggelse af 

aktivitetsproblemer, samt begrænsning af de konsekvenser som sygdom og handicap kan have for 

menneskets aktivitet og deltagelse.  

Målet med ergoterapeuters virksomhed er således at øge menneskets muligheder for f.eks. igen at varetage 

et job eller blive mere eller helt selvhjulpne og dermed øge livskvalitet i et aktivt hverdagsliv med henblik på 

at forebygge sygdom.  

Ergoterapeuters virksomhed omfatter rehabiliterende, behandlende, vedligeholdende, kompenserende, 

forebyggende og sundhedsfremmende opgaver og tiltag og inkluderer:  

       undersøgelse og analyse af menneskers aktivitetsformåen  

       undersøgelse af omgivelsernes indflydelse på aktivitetsmuligheder  

       vurdering, planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering af den ergoterapeutiske behandling og 

indsats  

       hensigtsmæssig anvendelse af eksisterende ressourcer  

       planlægnings- og koordineringsopgaver i relation til teamsamarbejde  

       information til og kommunikation med borger, pårørende og samarbejdspartnere i relation til den 

ergoterapeutiske indsats  

       generel faglig udvikling, samt kvalitetssikring og -udvikling af den faglige indsats  

       undervisning, supervision og vejledning af borgere, pårørende, samarbejdspartnere og studerende.  

Ergoterapi udøves i borgerens eget hjem, på arbejdspladsen, samt i rehabiliteringsmiljøer på eksempelvis 

sygehuse, døgninstitutioner, ambulante enheder regionalt og kommunalt.  

  

  

  

Jeg er ikke, hverken som ergoterapeut eller regionsformand, forvænt med, at ledelse og politikere lægger sig 

så tæt op af ergoterapeutiske kerneværdier. Traditionerne i både kommuner og region er i langt højere grad 

præget af omsorg, pleje og af, at man løser problemer på vegne af borgeren. 

Derfor tænker jeg også, at det er en stor udfordring, faktisk et helt paradigmeskifte, I har foran jer. Det er 

rigtig spændende. Jeg håber, at det lykkes, og jeg vil gerne tilbyde sparring, ligesom jeg ved, at de 

ergoterapeuter, I har ansat, vil være værdifulde støtter i hele omstillingen. 

  

Jeg tror, at I skal tænke den kommunale indsats meget anderledes, og jeg tror, at I får brug for mange flere 



ergoterapeuter, hvis omstillingen og paradigmeskiftet skal lykkes.  

Måske er der behov for flere ergoterapeuter på de områder, hvor der allerede er ansatte i dag.  

Men først og fremmest tror jeg, at I skal tænke og handle anderledes. At I skal turde se, hvor de 

ergoterapeutiske kernekompetencer og det ergoterapeutiske virksomhedsområde faktisk vil gøre en forskel. 

På hvilke områder I bør bryde med traditionel tænkning og med fordel kan ansætte ergoterapeuter til løsning 

af opgaverne. 

  

Jeg vil gerne sammen med FTR mødes med dig og drøfte de muligheder, vi som faggruppe ser for både på 

nye og nuværende arbejdsområder at understøtte implementeringen af 'Virksom dialog, træning og støtte'. 

Jeg vil foreslå møde tirsdag 28. eller torsdag 30. august. Evt. mandag 27. eller fredag 31. august efter 9,30. 

Hvis tidspunkterne ikke passer dig, finder vi selvfølgelig nogle andre. 

  

Med ønsket om en rigtig god sommer! 

 

Med venlig hilsen  

 

Anna-Marie Laustsen  

Regionsformand, Region Syd     
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