
 

Ergoterapeutforeningens Høringssvar til ”Vores sundhedsaftale”, 
Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og 
almen praksis. 
 
 
 
 
 
 
 
Tak for invitationen ind i dialogerne om samarbejde og sammenhæng i indsatserne for 
borgernes sundhed. Ergoterapeuter er ansatte på regionens hospitaler, i psykiatrien  
og i stort antal i kommunerne. Som aktive aktører, ser vi os selv som naturlige 
bidragsydere til bedre sammenhæng i borgernes møder med sundhedsvæsenet, især 
når rehabiliteringen skal ske på tværs af sektorer.  Vi bidrager til øget 
borgerinddragelse og fleksible individuelt tilpassede løsninger, der sikrer kvalitet og 
øget livsglæde i borgernes hverdag. Derved bidrager vi også til samfundsøkonomiske 
gode løsninger. 
 
Høringen om udkastet til Sundhedsaftalen er delvist overskygget af de landspolitiske 
forhandlinger om en Sundhedsreform. Men de foreslåede strukturændringer løser 
desværre ikke udfordringerne med sammenhæng og koordinerede indsats i det 
enkelte borgerforløb. Fremover vil der være behov for Sundhedsaftaler på tværs. 
 
Ergoterapi mangler i praksissektoren. 
En ny vej at gå er, at lægerne i almen praksis skal have mulighed for at henvise til 
praktiserende ergoterapeuter. Dette har længe været en god ide, men som følge af at 
flere opgaver skal løses udenfor hospitalerne, er det nødvendigt at ergoterapeuter får 
ydernumre og bliver tilgængelige. Det skaber lige og let tilgang til sundhed. 
Ergoterapeuter skal kunne findes som privat aktør, når lovgivningen giver borgere 
frihed til at vælge privat aktør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræningen 
indenfor 7 dage, når borgerne udskrives med en genoptræningsplan. 
 
Sundhed er mere end fravær af sygdom  
Genoptræningsplaner med fokus på kognitive funktioner, sociale færdigheder, 
relationer og aktivitet vil fremme kommunernes mulighed for at iværksætte den 
nødvendige rehabiliterende indsats. Genoptræning handler om andet end fysiske 
funktioner. Det ved alle aktører, men det halter alligevel. Løsningen er flere 
ergoterapiressourcer til de akutte hospitalsafdelinger. Oversete kognitive og 
psykosociale problemstillinger hindrer et aktivt og indholdsrigt hverdagsliv og vil på 
lang sigt være dyrt for samfundet. 
  
Psykiatriske patienter fortjener bedre 
I det seneste år er der etableret et godt samspil på regionalt niveau mellem 
medarbejdere, ledere og politikere med et fælles ønske om bedre kvalitet i 
behandlingen for indlagte psykiatriske patienter. København er i gang med 
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systematisk opkvalificering i rehabilitering og recovery. Tværsektorielle tilbud dukker 
op. Men hvis vi skal lykkes med sindslidende borgeres recovery er det nødvendigt, at 
denne særligt sårbare målgruppe og deres nærmeste private og professionelle 
netværk inddrages i løsningerne. Samarbejdsaftalerne skal følges op af handling. 
 
Sammenhængende indsats for borgere med dysfagi 
Vi anbefaler, at de 29 kommuner og Region Hovedstaden skærper fokus på dysfagi-
området – altså overfor borgere med spise, drikke og synkeforstyrrelser. En stor andel 
af især de ældre borgere, der bliver indlagt på hospitalet, lider af dysfagi. Hvis dysfagi 
ikke diagnosticeres og behandles, øges risikoen for komplikationer såsom 
lungebetændelse, underernæring, væskemangel, fald, funktionsnedsættelse og død. 
Dysfagi er årsag til forlænget indlæggelsestid, genindlæggelser og ikke mindst nedsat 
livskvalitet for den enkelte borger. Magasinet Pleje havde den 26.februar 2019 
artikler, der beskrev ergoterapeuters indsats. Her fremkom også oplysninger, baseret 
på projekt i Nordjylland, der dokumenterer uhyggelig dyre omkostninger ved 
manglende indsats mod dysfagi bl.a. at for indlagte borgere med dysfagi på 
Ældremedicinsk afdeling er dødeligheden på 34%, mens den er 18,5% for indlagte 
borgere uden dysfagi  
 
Med en specifik undersøgelse af borgerens synkefunktion og tilpasning af borgerens 
mad og drikke, kan man forebygge disse komplikationer. 
Ergoterapeuter er uddannet i at undersøge og behandle dysfagi, samt opstille 
anbefalinger til konsistenser, som borgeren kan indtage uden risiko for at fejlsynke. 
Men den daglige udmøntning af anbefalingerne kræver en tværfaglig indsats. For at en 
fælles indsats skal lykkes, er det afgørende, at konkret viden om den enkelte borgers 
synkefunktion videregives på tværs af sektorer, og at der er en ensartet strategi for 
opsporing, undersøgelse og behandling på tværs af kommuner og region.  
 
Fælles om erfaringer, viden og kompetenceudvikling 
Der er brug for, at vi - sundheds- og socialfaglige medarbejdere på tværs af 
professioner - med ledelsesmæssig opbakning, får rammer og ressourcer til øget 
indsigt i hinandens kerneopgaver, videndeling og fælles kompetenceudvikling. Det vil 
bidrage til effektiviteten og fremme sammenhængende indsatser. Vi deltager meget 
gerne i et tværfagligt tværsektorielt udviklingsforum og helst i tæt samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole. 
  
Vi stiller os meget gerne til rådighed i den videre dialog. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen  
Regionsformand, Ergoterapeutforeningen, Region Øst. 
 


