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Dagsordenens punkt 8:
Hovedbestyrelsens forslag til politisk fokusområde for foreningens arbejde 2014-2016

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagets tekst:
Ergoterapeutforeningens politiske fokusområde 2014-2016 er en videreførelse af foreningens arbejdsmarkedsstrategi, ”Vi sætter pris på ergoterapi”, tilført nye målsætninger og udviklingsperspektiver.

Forslagsstillers motivation af forslaget:
På REP10 besluttede vi at samle foreningens offentlige og private arbejdsmarkedsstrategier under betegnelsen ”Vi sætter pris på ergoterapi” (se bilag). Fokusområdet var tænkt som en langsigtet identifikation af ergoterapeutiske ydelser, udvikling af ergoterapeuters udbyderkompetencer i f.t. beskrivelse, udførelse og dokumentation af de faglige ydelser, samt udvidelse af offentlige og private aftageres interesse i ergoterapi.
Den offentlige sektor står over en række nye udfordringer som følge af globalisering, ændret demografi og
den økonomiske krise, samtidig med at der er et stigende forventningspres fra borgerne til opgaveløsningen
og begrænsede offentlige ressourcer. Det stiller nye og større krav om fleksibilitet, effektivitet og produktivitet
til ansatte i den offentlige sektor. Derfor er der fortsat brug af konkurrence- og markedsbaserede styringsmekanismer, ligesom der fortsat anvendes resultatkontrakter, professionel ledelse og udlicitering i den offentlige sektor. Kommuner og regioners økonomiske råderum fastlægges indenfor snævre økonomiaftaler
med staten, der samtidig i stigende grad stiller eksplicitte krav til kvalitet og standarder.
Arbejdsmarkedet for ergoterapeuter er derfor karakteriseret ved store strukturelle omlægninger i regioner og
kommuner, og generelle politiske initiativer mhp. nytænkning og omlægning af velfærdssamfundets tilbud til
borgerne. Rehabilitering, ressourceoptimering af alle borgere i deres hverdag, sikring af forsørgelsesgrundlag og vækst er nogle af de specielt relevante faktorer, som i de senere år har skabt et historisk interessant
momentum for ergoterapi. Det er foreningens opgave at udvikle og bidrage til dette momentum på den faglige og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.
Fokusområdets potentiale i forhold til at udvide og fastholdes markedsandele på det offentlige og private
arbejdsmarked er langt fra udtømt, og Hovedbestyrelsen foreslår derfor, at foreningen fortsætter de igangværende initiativer, og samtidigt skærper målsætningerne på nogle særlige områder i 2014-2016.
Fokusområdets målsætninger og principper 2014-2016:
En række igangværende initiativer – f.eks. ydelsesbeskrivelser, sygesikrings- og forsikringsaftaler, nyspecialisering i sygehusene og kommuner, privatpraksis og rehabiliteringsfokus – fortsætter i den kommende periode. Både som afgrænsede projekter og som løbende driftsopgaver, der er blevet integreret med foreningens øvrige drift i sekretariatet og Etf’s tre regioner.
For den kommende periode vurderer Hovedbestyrelsen, at følgende områder skal have særlig opmærksomhed:
 Ledelse og ledere: Ergoterapeuter skal i højere grad kvalificere sig og motiveres til at påtage sig lederstillinger på alle niveauer.
 Uddannelse og forskning: Gennem forskning og uddannelse på alle niveauer, skal det sikres at fremtidens ergoterapi udvikles som akademisk profession, og at ergoterapeuter udfører faglige ydelser af
høj kvalitet og værdi for borgere og samfund.
 Specialisering og nyspecialisering: Analysen af udviklingstendenser og momentum i samfundet for
ergoterapi skal løbende udfoldes, således at der kan arbejdes målrettet for at påvirke offentlige og
private interessenter.
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Principperne for fokusområdets forskellige projekter og initiativer er knyttet til:
 Medlemssamarbejde, medlemsinvolvering og medlemsindflydelse både på det individuelle niveau,
og gennem netværk, faglige selskaber, klubber og tillidsvalgte. Den korte og langsigtede effekt af
foreningens arbejdsmarkedsstrategi sikres kun gennem medlemmernes deltagelse.
 Fokusområdets konkrete prioriteringer og timing skal afspejle samfundsdebatten og dermed kunne
tilpasse sig nye krav og behov.
 Aftagernes perspektiv på ergoterapi skal medtænkes i udviklingen af fokusområdets initiativer, og
påvirkningen af aftagernes viden om ergoterapi er samtidig en vigtig forudsætning for at opnå resultater.
 Arbejdsmarkedsstrategiens elementer skal omfatte et fokus på borgernes mulighed og brug for ergoterapiske ydelser af høj faglig kvalitet.
 Fokusområdets brede sigte og konkrete initiativer skal løbende vurderes for målrettethed, relevans,
nytteværdi og økonomisk ressourceforbrug.
 Alle foreningens drifts- og projektaktiviteter skal indeholde et offentligt eller privat arbejdsmarkedsperspektiv.
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