Ergoterapeuter
kan blive sociale
innovatører
Ergoterapeuter har gode forudsætninger for at skabe vækst, værdi
og bedre liv for medborgere, der har brug for hjælp. Det mener
specialist i social innovation, Tania Ellis. Mød hende på ERGO 11
Af Kirsten Weiss, journalist
Lad os slå én ting fast med det samme: Der er ingen
modsætning mellem at tjene penge og gøre livet lettere
for andre mennesker.
Forestillingen om, at omsorg og økonomi er to næsten uforenelige størrelser, har ellers stadig et godt tag i
de fleste, og det er ærgerligt, mener Tania Ellis, der er
specialist i social innovation og forfatter til bogen ”De
nye pionerer – Om sociale innovatører, der skaber
vækst, værdi og en bedre verden”.
– Det er tydeligt, at vores velfærds- og samfundsmodel i disse år er oppe til revision. Vi har ikke økonomi eller hænder til at drive den, som vi hidtil har gjort. Vi er
nødt til at skærpe fokus og se pragmatisk på, hvem der
skal løse de opgaver, det offentlige hidtil har taget sig
af. Fremover vil vi se mange flere socialøkonomiske
virksomheder. Og hvorfor skulle ergoterapeuter ikke
være den del af dem?, siger Tania Ellis.
Socialøkonomiske virksomheder er i hendes optik
vækst- og værdiskabere, der tager udgangspunkt i
uopfyldte behov hos mennesker. Deres opfindelser kan
antage mange former og spænde lige fra danske sociale innovationer, for eksempel virksomheden Specialisterne, der ansætter mennesker med autismespektrumforstyrrelser og virksomheden Pressalit, der har gjort
udvikling af handicapudstyr til et af deres forretningsområder.
FÅ MENNESKER PÅ BENENE

– Ergoterapeuter bør kunne udvikle deres evner som
sociale innovatører og medvirke til at skabe social værdi ved eksempelvis at formidle deres viden om forebyggelse og rehabilitering, siger Tania Ellis.
Hun ser en tydelig glidning fra offentligt til privat regi,
når det handler om at få borgerne på benene igen efter
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sygdom, og peger også på, at virksomhederne samfundsansvar er blevet større. Ideerne om det rummelige
arbejdsmarked er ikke forbeholdt det offentlige, og faktisk gør mange private virksomheder i dag en stor indsats for deres medarbejderes sundhed.
Samtidig sender politikerne kraftige signaler om, at
det ikke er forbeholdt den humanistiske lejr at skabe
social værdi, og Danmarks 1.100 største offentlige og
private virksomheder har allerede i flere år skullet afMHHFEFSFT$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZSFHOTLBC
det vil sige det regnskab, der gør deres sociale ansvarlighed op.
UDEN FOR SKABELONEN

– Ergoterapeuter kunne spille en central rolle i at gøre
arbejdspladser rummelige eller i forhold til rehabilitering
og indsatserne for ikke at slide mennesker op på jobbet, siger Tania Ellis, der peger på, at det koster samfundet enorme summer at have folk på overførselsindkomster.
– Ergoterapeuter har stor ekspertise og burde være
de oplagte sociale innovatører. Men det kræver, at de
markedsfører og sætter de ergoterapeutiske ydelser i
produktion. Og at de gør en samlet indsats for at gøre
opmærksom på sig selv, siger Tania Ellis, der opfordrer
Etf til at lave beregninger af, hvilken forskel ergoterapeuter gør på den sociale og økonomiske bundlinje.
– Sæt tal på den sociale værdi, ergoterapeuter skaber. Hvad giver indsatsen i forhold til reducerede sygedage? Hvor mange kommer i job? Hvor meget kan
man spare på overførselsindkomster? Der er ingen
modsætning mellem at skabe social værdi og tjene
penge, og man kan godt markedsføre sig på samfundsansvar og rummelighed!

