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Værdien af ergoterapeutisk arbejde bliver målt i livskvalitet – 
eller gør den? Svaret afhænger af, hvem man spørger. For de 
fleste ergoterapeuter er livskvalitet en ledestjerne i arbejdet, 
men når politikere og embedsmænd foretager de økonomi-
ske prioriteringer er kroner og øre den afgørende målestok.

Derfor har Ergoterapeutforeningen taget initiativ til en un-
dersøgelse – ”Ergoterapi – Samfundsøkonomi, Livskvalitet er 
penge værd” – som med udgangspunkt i ergoterapeuters 
egen virkelighedsopfattelse sætter tal og procenter på værdi-
en af ergoterapi.

Undersøgelsens konklusion er klar: Livskvalitet er penge 
værd.

Ergoterapeuters fokus på livskvalitet fører til større selvhjul-
penhed, stærkere private netværk, mere motivation og aktivi-
tet – som igen fører til et bedre helbred, mindre behov for ple-
je, længere tid i eget hjem og mulighed for at blive på ar-
bejdsmarkedet.

Alt sammen eksempler på en lykkelig forening af bedre livs-
kvalitet for hver enkelt bruger og bedre økonomi for samfun-
dets store kasse.

Ergoterapi – samfundsøkonomi

Gode resultater – God økonomi

Rapporten peger især på tre områder, hvor ergoterapiens fo-
kus på bedre livskvalitet for brugerne er penge værd for sam-
fundet:
•  Ergoterapi til ældre og handicappede i eget hjem kan give 

besparelser på op til fem timers hjemmehjælp om ugen, og 
en ud af 10 ældre kan helt undvære en plejehjemsplads. En 
plejehjemsplads koster typisk 350.000 kroner om året.

•  En hurtigere og bedre revalidering kan få flere i arbejde hur-
tigere og dermed spare både sygedagpenge og førtidspen-
sion. For eksempel vil op til 50 procent af de, der ender på 
førtidspension efter revalidering, i stedet kunne klare et 
fleksjob.

•  Genoptræning på sygehusene gør, at mange kommer tilba-
ge på arbejde efter en arbejdsskade eller trafikulykke. Tidli-
gere endte mange på døgninstitutioner uden at kunne klare 
ret meget selv. For hjerneskadede vil op til 50 procent flere 
kunne hjælpes til at klare sig selv.

Som det fremgår, er ergoterapiens muligheder slet ikke ud-
tømt i dag. Og der er en stor økonomisk gevinst at hente ved 
at bruge ergoterapi optimalt i fremtidens sundhedsvæsen.

Livskvalitet er penge værd

Uden ergoterapi vil ældre behøve mere hjælp og tilskadekomne mere pleje – og det vil 
koste mange skattekroner. Det er ergoterapeuter enige om, men der er ikke videnska-
beligt belæg for det. Derfor er det svært at overbevise politikerne om værdien af  
ergoterapi og rehabilitering. Det tager Etf fat på med en ny rapport
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milliarder er værd at skrive om
Etf’s undersøgelse og de økonomiske modelberegninger fik 
også opmærksomhed i medierne. 
Søndag d. 4. september 2005 lancerede Jyllandsposten histo-
rien om det store besparingspotentiale. Allerede der var der 
landspolitisk bevågenhed og ministeren på området Lars Løk-
ke Rasmusssen erklærede sig enig med Etf i, at det er vigtigt, 
at kommunalreformen skaber rammerne for, at der kan satses 
på genoptræning og forebyggelse. 
Dagen efter fulgte en række af DR’s regionale stationer op 
med radio- og web-nyheder med fokus på rehabilitering.
TV2Bornholm havde et længere indslag i de sene regionale  

nyheder torsdag d. 8.september 2005. Her medvirkede en  
ergoterapeut fra Centralsygehuset i indslaget. Landsformand 
Gunner Gamborg har talt med mange journalister i kølvandet 
på Etf’s udsendelse af en pressemeddelelse. Udover de nævn-
te er det bl.a. andre SKYRadio, DR’s Radioavisen, og Radio 
Sydhavsøerne (Lolland/Falster). 
Etf har ikke et samlet landsdækkende overblik over hvilke regi-
onale dagblade og lokale ugeaviser, der har taget historien op 
til behandling, men vi ved fra en række medlemmer landet 
over, at de har hørt/set historien i deres lokale medier.
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Beregninger foretaget af Operate A/S viser for eksempel, at 
hvis man med 20 timers genoptræning sparer blot tre timers 
hjemmehjælp om ugen, kan kommunen spare mere end 
28.000 kroner per person om året.

Med hurtig rehabilitering af trafikskadede kan besparelser 
på over 1� millioner kroner per person komme på tale.

I alt kan Danmark spare op til 3,8 milliarder kroner om året 
med en optimeret rehabilitering og genoptræning.

viGtiGt budskab

Etf vil med undersøgelsen og de økonomiske beregninger 
sende et vigtigt budskab til politikerne:

Det er ikke kun et tab for den enkelte borger, hvis vedkom-
mende ikke får en fagligt forsvarlig rehabilitering. Vi taber alle 
sammen. Mere og bedre ergoterapi vil kunne give både mere 
livskvalitet og en bedre samfundsøkonomi.

Det er ikke mindst vigtigt at huske på i kommunerne, der 
står over for en markant reform, hvor sundhedsopgaver bliver 
overflyttet fra amterne til de nye, større kommuner. Mange af 
de problemer og muligheder, som undersøgelsen peger på, 
bør indgå i prioriteringen og planlægningen af den kommuna-
le sundhedsindsats efter kommunalreformen. Både for at 
kommunerne kan yde borgerne en bedre service, og for at de 
kan realisere de økonomiske fordele, som ergoterapien tilbyder.

en GuldGrube af viden

Der findes ingen videnskabelige studier, der uden videre fast-
slår, hvilken værdi ergoterapi har for samfundet, målt i kroner 
og øre. Hverken i Danmark eller i udlandet. Med andre ord: 
Ingen kan med videnskabelige argumenter forklare, hvordan 
god genoptræning og rehabilitering forebygger, at brugerne 
får behov for andre offentlige tilbud i fremtiden.

Derfor har denne undersøgelse gravet dybere i den guld-
grube af viden, som ligger hos drevne ergoterapeuter rundt 
om i Danmark. Mange års arbejde og praktisk erfaring har 

erGoterapi oG samfundsøkonomi
Undersøgelsen ”Ergoterapi – Samfundsøkonomi, Livskvalitet  
er penge værd” blev gennemført i april og maj 2005. Den er 
baseret på kvalitative interview med 18 ergoterapeuter. De  
interviewede er fordelt således: Syv ansatte i kommuner, seks 
på sygehuse og fem i amter. 
På baggrund af interviewundersøgelsen blev der gennemført 
en økonomisk modelberegning, som ud fra visse forudsætnin-
ger fremlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser.  
Undersøgelsen og beregninger er gennemført af Operate A/S.
Læs hele undersøgelsen og det økonomiske beregninger 
på www.etf.dk/rehabilitering

lært dem, hvad ergoterapien betyder for brugerne, hvornår 
det går galt, og hvornår tingene lykkes.

Atten ergoterapeuter har i dybdegående interviews øset af 
deres tilsammen flere hundrede års erfaringer om effekten af 
ergoterapi i kommunalt og amtsligt regi samt på sygehuse og 
hospitaler. De blev bedt om at vurdere ergoterapiens betyd-
ning for ældres selvhjulpenhed og tilskadekomnes tilbageven-
den til arbejdsmarkedet i så præcise og konkrete størrelser 
som muligt.

De fleste interviewede ergoterapeuter holdt fast i deres fag-
lige fikspunkt, livskvaliteten, så det krævede en vis overtalelse 
fra interviewerens side at få sat tal og procenter på effekten af 
ergoterapi.

Rapporten skal ikke ses som en videnskabelig afhandling, 
som ikke kan diskuteres. Men i fraværet af egentligt videnska-
beligt arbejde på området, har Etf taget det første skridt med 
denne undersøgelse, som giver et virkelig godt grundlag for 
en nødvendig debat om, hvordan ergoterapi og rehabilitering 
skal prioriteres i de nye kommuner og resten af det danske 
sundhedsvæsen.           ● 
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