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Ergoterapeutforeningens kommentarer til forslag om omstruk-

turering af rehabiliteringen på OUH 

Ergoterapeutforeningen, Region Syd (Etf) takker for muligheden for at kommen-

tere Direktionens forslag.  

Vi har bygget vores kommentarer op dels i et resume, dels i kommentarer til hvert 

enkelt forslag. 

Resume: 

• Etf kan ikke anbefale Direktionens forslag. Vi ser et besparelsesforslag 

på op til 13% (af Rehabiliteringsafdelingens budget), der er ’pakket pænt 

ind’ i visioner om rehabilitering, som ikke er realistiske. Besparelserne vil 

få vidtrækkende konsekvenser for patienterne. 

• Etf er uforstående overfor, at forslaget er begrundet med effektivisering i 

forbindelse med indflytning på nyt OUH. For nuværende er hverken ind-

flytningstidspunkt eller sengeslangestruktur kendt, og i Direktionens for-

slag forudsættes, at ergoterapeuter arbejder i nuværende fysiske rammer 

med samme patienter som hidtil. 

• Etf anbefaler, at Rehabiliteringsafdelingen bevares med både strategisk 

og faglig ledelse. 

• Etf anbefaler, at ergoterapeuter fortsat er ansat i Rehabiliteringsafdeling 

og på den måde er en del af et ergoterapifagligt miljø, men med mulighed 

for at arbejde patientnært og i tæt samarbejde med tværfaglige kolleger 

på de kliniske afdelinger. 

• Etf anbefaler, at forskning og udvikling samt klinisk undervisning fortsat 

er en af Rehabiliteringsafdelingen. 

• Etf anbefaler, at ledelse i Rehabiliteringsafdelingen og ergoterapeuter in-

volveres i en proces, hvor man arbejder på, at ergoterapeutiske kerne-

kompetencer i højere grad sættes i spil. Både i det specialiserende ergo-

terapeutarbejde og i det tværfaglige og det tværsektorielle arbejde.  

 

Kommentarer til de enkelte afsnit: 

1. Hvorfor ændre organiseringen? 

Etf er enig i, at ergoterapeuter som faggruppe er vigtige aktører både som ban-

nerfører for den rehabiliterende tankegang og i arbejdet med at skabe sammen-

hængende patientforløb, samt at disse indsatser skal styrkes. 

Vi er også enige i, at ergoterapeuter med baggrund i vores faglige kernekompe-

tencer bør spille en større rolle, både tættere på patienten, i et øget tværfagligt 
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samarbejde på hospitalet og i tættere samarbejde med og brobygning til primær-

sektoren.  Derudover bør vores faglige kernekompetence bruges i arbejdet med 

at sikre bedre udskrivelser. 

Etf er enig i, at det kan være godt for patienten og for det tværfaglige samarbejde, 

at ergoterapeuterne har deres arbejdsdag på de kliniske afdelinger. For at det 

kan lykkes, skal ergoterapeuterne sikres at være en del af et bæredygtigt fagligt 

miljø.  

Etf vil påpege, at forudsætningen for, at ergoterapeuter kan yde det ypperste, er, 

at fagligheden sikres.  

En stærk og sikker monofaglighed er forudsætning for at kunne indgå og bidrage 

optimalt i det tværfaglige samarbejde. Det er også forudsætning for specialise-

ring. Stærk og sikker ergoterapifaglighed udvikles og understøttes bla. i ergotera-

pifaglige miljøer og gennem faglig og strategisk ledelse. Ledelse, der kan ”over-

sætte”, hvad regionens overordnede visioner for universitetshospitalet betyder for 

den enkelte ergoterapeuts daglige indsats og faglige udvikling.    

Det er Etfs opfattelse, at en række af de visioner og ønsker, som er beskrevet i 

Direktionens forslag, ikke er realistisk, tilstrækkelig og nuanceret beskrevet, men 

fremstår som ufærdige ideer.  

Etf anbefaler derfor: 

• At de store besparelser og grundlæggende ændringer i organiseringen 

ikke gennemføres, da de vil få vidtrækkende konsekvenser for patien-

terne. De vil også være hindrende for ønsker om øget rehabilitering, 

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. 

• At nuværende organisering fastholdes og udvikles. Det unikke samspil 

mellem strategisk og faglig ledelse, forskning og udvikling samt udvikling 

af klinisk praksis og uddannelse af ergoterapeutstuderende er fuldstæn-

dig afgørende for høj faglighed og for at løfte Universitetshospitalets sær-

lige opgaver. Det er også afgørende for at komme i mål med de visioner 

og ønsker, som Direktionen beskriver. 

• At ledelse og medarbejdere involveres i en proces, hvor man arbejder på, 

at ergoterapeutiske kernekompetence i højere grad sættes i spil. Både i 

det specialiserende ergoterapeutarbejde, i det tværfaglige og det tvær-

sektorielle arbejde. Etf bidrager også gerne i den proces. 

• At ergoterapeuter altid sikres at være en del af et bæredygtigt ergoterapi-

fagligt miljø og ikke ’smøres tyndt ud’ på kliniske afdelinger.  

• At OUH arbejder med en grundlæggende kulturændring i de faggrupper 

og ledelseslag, som ikke har tradition for og/eller faglighed til at arbejde 

rehabiliterende.  Ergoterapeuter kan ikke skabe en rehabiliterende foran-

dring på hospitalet, men kan alene bidrage til det med afsæt i vores fag-

lighed.  

• At Rehabiliteringsafdelingens funktion på tværs af hele hospitalet beva-

res og udvikles. Udover høj faglighed og specialisering giver det unikke 

muligheder for fleksibilitet og agil allokering af ressourcer på tværs. 

• At der fortsat sikres forskning i ergoterapi, som er praksisnært og med til 

at udvikle praksis for at sikre den bedste behandling af patienterne.  

• At OUH forholder sig reelt til, at der vil være forhold, hvor arbejdet kan 

omlægges og klares med nuværende (men ikke færre) ergoterapeutres-

sourcer og forhold, som vil kræve øgede ergoterapeutressourcer.  
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2. Principper for ny organisering 

Etf er ikke enig i, at ergoterapeuter ansættes på den afdeling, hvor deres opgaver 

er.  

Det er Etf’s opfattelse, at den nuværende organisering i Rehabiliteringsafdelingen 

ikke står i vejen for et øget tværfagligt samarbejde tættere på patienterne og tæt-

tere på tværfaglige kolleger. Nuværende organisering understøtter stærk og sik-

ker monofaglighed, der er en forudsætning for at indgå og bidrage optimalt i det 

tværfaglige samarbejde. 

Det er afgørende, at ergoterapeuter indgår i et bæredygtigt ergoterapifagligt miljø. 

Et miljø med en vis volumen, som sikrer, at ergoterapeuter har forskellig viden, 

erfaringer og kompetencer, så det bliver muligt at skabe sparring, erfarings- og 

videndeling samt sidemandsoplæring. 

Det er nødvendigt, at ergoterapeutressourcer allokeres fleksibelt og agilt, både i 

forhold til ændringer i sammensætning og størrelse af patientgrupper og for at 

sikre ergoterapeutisk behandling af patienter ved ferie, længerevarende sygdom 

og nyansættelser. Det kan sikres gennem faglig ledelse og tværgående strategisk 

ledelse, men vil ikke være muligt, hvis ergoterapeuter ansættes på de enkelte af-

delinger under afdelingssygeplejersker. 

Ledelse på strategisk niveau er nødvendigt for at sikre, at vigtig faglig viden bliver 

bragt ind i de strategiske ledelsesrum.  

Etf er ikke enig i, at forskning og udviklingsenheden skal huses i Repha. Forsk-

ning og udvikling er afgørende for udvikling af ergoterapeutisk klinisk arbejde. 

Derfor skal der sikres sammenhæng mellem strategisk og faglig ledelse, forsk-

ning og udvikling og udvikling af ergoterapeutisk klinisk praksis. En rådgivende 

rolle overfor afdelingerne er slet ikke tilstrækkeligt. Hvis ledelsesretten placeres 

hos et stort antal afdelingssygeplejersker, vil det ikke være muligt samlet at 

’trække’ en faglig udvikling igennem. For at indfri de særlige forpligtigelser, der er 

på et universitetshospital, er det hele tiden nødvendigt at forske, udvikle og 

skærpe de ergoterapifaglige indsatser.  

Etf konstaterer, at opgaver og genstandsfelt for opgaverne på henholdsvis OUH 

og Repha er vidt forskellige. Det virker derfor ikke sandsynligt, at der kan opnås 

en synergieffekt, men tværtimod at der er risiko for forskydning væk fra patient-

perspektivet. Etf finder derfor heller ikke ansættelse af udviklingsterapeuter i dele-

stillinger mellem Repha og kliniske afdelinger hverken hensigtsmæssigt eller bæ-

redygtigt, da der er tale om mange kliniske afdelinger, som skal dækkes af få per-

soner. 

Etf er undrende overfor forslaget om matrix organisering. Hvis man forankrer 

f.eks. dysfagi i Repha, skaber man et stort og tidskrævende koordinerende ar-

bejde, fordi dysfagi er et tværgående speciale, og behandlingen fortages på stort 

set alle OUHs afdelinger. Det er et område med stor faglig udvikling, hvor der 

hele tiden sker nye ting og kommer nye retningslinjer.  

Etf er enig i princippet om, at klinisk undervisning skal foregå kliniknært. Samtidig 

skal det være muligt at arbejde tværgående. Det er sådan det fungerer i dag. De 

kliniske undervisere kan ikke ansættes på de enkelte kliniske afdelinger, men 

skal kunne gå på tværs af flere områder for at sikre den bredde i den kliniske 
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undervisning, som ergoterapeutstuderende skal have for at leve op til kravene i 

uddannelsen.  

Etf undrer sig over, at der ikke er beskrevet forhold for de ergoterapeuter, der 

udelukkende varetager ambulante funktioner (håndkirurgi). Hvor skal de møde 

ind, og hvilken leder skal de tilknyttes?  

Etf tager til efterretning, at nuværende lokaler vil blive anvendt frem til indflytning 

på nyt OUH, men er uforstående over for, at ergoterapeuter skal møde ind på kli-

niske afdelinger, men stadig for en dels vedkommende skal anvende omklæd-

ningsfaciliteter i nuværende Rehabiliteringsafdeling.  

Etf anbefaler derfor: 

• At ergoterapeuter fortsat er ansat i Rehabiliteringsafdelingen og sikret le-

delse både på strategisk og fagligt niveau 

• At Forsknings- og udviklingsenheden forbliver en del af Rehabiliteringsaf-

delingen 

• At udviklingsterapeuter og kliniske undervisere forbliver ansat i Rehabili-

teringsafdelingen 

• At der arbejdes med forskellige måder for bedst at sikre, at ergoterapeu-

ter kan arbejde tæt på patienten og tværfaglige kolleger. Det må nødven-

digvis løses på forskellige måder afhængig af, om det er en afdeling, som 

har mange ergoterapeuter tilknyttet, eller en afdeling med få ergotera-

peuttimer. 

 

3. Ny organisering 

Etf er ikke enig i, at ”fordeling af terapeutressourcer tager udgangspunkt i en vur-

dering af nuværende opgavefordeling på afdelingerne.” 

Det er vigtigt, at OUH anerkender, at der er tale om to forskellige faggrupper. Etf 

forventer, at OUH i alle vurderinger tager udgangspunkt i ergoterapeuters faglig-

hed og de behov, som patienterne har for ergoterapi. 

Etf påpeger, at det er afgørende, at der sikres bæredygtige ergoterapifaglige mil-

jøer, hvor der indgår en større gruppe ergoterapeuter med forskellige erfaringer 

og kompetenceniveauer. Oversigten over fordeling af terapeuter på de forskellige 

afdelinger (s. 32 i Direktionens forslag), viser tydeligt, at det ikke er muligt at etab-

lere bæredygtige ergoterapifaglige miljøer. 

Etf konstaterer, at det på afd. NR, Neuro-Rehabiliteringen, der er fysisk placeret i 

Svendborg, er lykkes at skabe god behandling for patienterne og et godt fagligt 

miljø. Her er ergoterapeuter ansat på afdelingen og arbejder tæt på patienten og i 

et tæt tværfagligt samarbejde. Det er kun muligt, fordi der er faglig ledelse (fælles 

funktionsleder for ergo- og fysioterapeuter, som selv enten er ergo- eller fysiote-

rapeut), fordi gruppen har en bæredygtig størrelse (aktuelt 12 fysio- og 13 ergote-

rapeuter), fordi de fysiske rammer muliggør ergoterapeutisk behandling på afde-

lingen, og fordi der løbende arbejdes seriøst med de problemstillinger, som op-

står, når flere paradigmer skal indgå i tæt ligeværdigt samarbejde.  

Det er også afgørende, at der sikres sammenhæng på tværs af OUH, så der sik-

res fleksibilitet og agil allokering af ergoterapeutressourcer på tværs. Sker det 

ikke, vil der enten være patienter, som ikke får den ergoterapi, de har behov for, 

eller det vil være nødvendigt at ansætte flere ergoterapeuter.  
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Etf anbefaler derfor: 

• At ergoterapeuter forbliver ansat i Rehabiliteringsafdelingen 

 

4. Effektiviseringspotentiale ved omstrukturering 

Etf ved, at det forventes, at der kan opnås en effektivisering på 8% i forbindelse 

med indflytning på nyt OUH. Etf ved også, at Region Syddanmark ikke forventer, 

at der kan opnås samme effektivisering på alle afdelinger. 

Vi finder det fuldstændig uforståeligt, at der i Direktionens forslag tales om en ef-

fektivisering, men foreslås en besparelse på 8% (tekst i materialet), som reelt er 

en besparelse på op til 13% (i forhold til Rehabiliteringsafdelingens budget). Det 

fremstår også i modstrid med Direktionens seneste udmelding om OUHs sunde 

økonomi.  

Etf påpeger, at der ikke kan ske en effektivisering, når ergoterapeuter skal ar-

bejde i nuværende fysiske rammer og med samme patienter – og oveni det på-

lægges nye koordinerende opgaver som følge af den foreslåede strukturændring.  

Etf er rystet over besparelsesforslaget, som vil få vidtrækkende konsekvenser for 

patienterne. Det er helt ude af proportioner, at en så lille faggruppe som ergotera-

peuter skal bespares med op til 13%. Det er også uacceptabelt, at ergoterapeu-

terne risikerer yderligere besparelser, hvis de ansættes på de kliniske afdelinger, 

der ved indflytning på nyt OUH, skal opnå 8% effektivisering.  

Etf undrer sig over, hvem der skal overtage de administrative opgaver, som i dag 

løses af sekretærer. Ergoterapeuter er ikke uddannet til at løse administrative op-

gaver, og vi skal påpege, at hvis vi skal løse disse eller dele af disse opgaver, vil 

den tid gå fra patientarbejdet. 

Eft anbefaler derfor: 

• at de forslåede besparelser og organisationsændringer ikke gennemføres 

• at der sammen med ledelsen i Rehabiliteringsafdelingen afsøges hvilke 

effektiviseringer, som kan opnås ved indflytning på nyt OUH, uden at det 

rammer den ergoterapeutiske patientbehandling 

 

 

5. Organisations- og personaleproces 

Etf anbefaler 

• At der laves en ordentlig og inddragende personaleproces, hvis Direktio-

nens forslag fastholdes.  

 

 

Pva. Ergoterapeutforeningen, Region Syd 

Anna-Marie Laustsen, regionsformand 

aml@etf.dk  

5336 4981 
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