
Mail 20. august 2012 til formand for social- og sundhedsudvalget i Varde kommune: 
 
Kære Erik Buhl Nielsen 
 
Det glæder mig meget at erfare, at Varde kommune vil udvikle en pakke med genoptræning, efterbehandling 
og støtte til borgere, der får kræft. 
 
Jeg ved ikke, om du er opmærksom på, at ergoterapeuter har rigtig meget fagligt at byde på i den 
sammenhæng? 
 
Ergoterapi som en del af det tværfaglige rehabiliteringstilbud til kræftpatienter er i Danmark en forholdsvis ny 
tilgang til patientens mulighed for at vende tilbage til livet efter en kræftsygdom – eller til at leve med en 
kræftsygdom. I en række andre lande, har ergoterapeuter en årelang tradition for at være involveret det 
tværfaglige samarbejde omkring kræftpatienter, og dermed dække den del af rehabiliteringsindsatsen, der 
handler om at håndtere hverdagslivet med en kræftsygdom. 
 
Ergoterapeuters særlige kompetencer sigter på aktivitet og deltagelse. Ergoterapeutisk indsats har til formål 
at øge menneskers evne til at være helt eller delvist selvhjulpen og i størst muligt omfang kunne deltage i og 
udføre de aktiviteter, som giver den enkelte mening med tilværelsen. 
Det gælder uanset om der er tale om mennesker, som skal genfinde en plads på arbejdsmarkedet og igen 
være aktiv i hverdagen, i familien, fritiden og samfundslivet. Eller der er tale om mennesker med 
fremskreden 
kræft, som lever i den sidste fase af livet. 
 
Da der er mange mennesker, som lever med kræft eller følger af kræftbehandling, er det en god målsætning, 
at kræftpatienter skal kunne leve bedre med sygdommen og hurtigere komme på fode igen. Ergoterapi som 
en væsentlig del af rehabiliteringen vil medvirke til at skabe højere livskvalitet for det enkelte menneske, men 
også skabe store samfundsøkonomiske gevinster. 
 
 
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 vil gerne tilbyde at mødes med dig for at fortælle nærmere om den fordel, det vil være for Varde 
kommune og for borgere med kræft eller følger efter kræftbehandling at tænke anerledes og bruge mange 
ergoterapeuter i kræftrehabiliteringen. 
 
Vil du kontakte mig, så vi kan aftale et tidspunkt? Enten på mail: aml@etf.dk eller telefon: 53 36 49 81.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Anna-Marie Laustsen  
Regionsformand,  
Ergoterapeutforeningen, Region Syd     
 

mailto:aml@etf.dk

