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Forslagets tekst:   
 
HB stiller forslag om, at foreningens politiske fokusområde 2017-2019 bliver en faglig kvalitetsdagsorden, 
hvor kvalitet i opgaveløsningen sammenkædes med medlemmernes arbejdsliv, som to sider af samme 
sag. Ergoterapeuter arbejder altid ud fra borgerens mål. Derfor skal kvalitet og trivsel i hverdagen ses 
både i forhold til borgerens hverdagsliv og i forhold til medlemmets hverdag på jobbet. 
 
 

  
Begrundelse for forslaget 
Ergoterapifaget er inde i en positiv udvikling. Vores faglige kompetencer efterspørges, og der er nysgerrig-
hed på, hvordan ergoterapeuter tilfører den borgerrettede indsats nye metoder og tilgange inden for sund-
heds- og socialområdet, Det forpligter os, og giver nye muligheder. 
 
Tendensen er klar. Presset på sundheds- og socialsektoren stiger mere, end der tilføres midler, Det skaber 
et øget spænd mellem opgaver og ressourcer. Hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten, er der brug for ny-
tænkning på flere planer, Det giver faget både nye muligheder og store udfordringer. Vi er nødt til at identi-
ficere og kvalificere kvaliteten af vores arbejde for at sikre borgerne den bedst mulige behandling og sikre 
jobs til ergoterapeuter. 
 
Dialogen mellem os medlemmer bekræfter, at tilfredsheden i at levere en høj faglig kvalitet i arbejdet er tæt 
forbundet med arbejdsglæde og faglig stolthed, Det understøttes af forskningen på området. Ergoterapeu-
ter går hver dag på arbejde med en faglig intention om at gøre en forskel for den enkelte - og for samfun-
det. Derfor er kvalitet i opgaveløsningen tæt forbundet med et godt arbejdsmiljø. De to størrelser hænger 
uløseligt sammen. 
 
Nye muligheder og udfordringer opstår, når krav ændrer sig 
Foreningens arbejdsmarkedsstrategi 2010-2016 har vist, at arbejdsmarkedet for ergoterapeuter bliver mere 
og mere mangfoldigt, Ergoterapeuter er omstillingsparate og byder sig til, hvor det giver mening i nye orga-
niseringer og nye indsatser. Samfundets fokus på rehabilitering og udviklingspotentialet i borgerens hver-
dag, ressourceoptimering i behandlingsflow og indsatser, giver ergoterapeuter nye muligheder. Samtidig 
stiller det nye krav til den enkelte ergoterapeut, for eksempel at være en stærk monofaglig fagperson i en 
tværfaglig kontekst. Kvaliteten i hverdagens opgaveløsning hænger tæt sammen med professionsidentite-
ten og -fagligheden og mulighederne for monofaglig udvikling. Det er Etf s opgave at udvikle og bidrage til 
den faglige kvalitet i nye sammenhænge og støtte det enkelte medlem i at finde arbejdet meningsfuldt og 
udviklende. 
 
Omstruktureringer og tilbagevendende krav om effektiviseringer og økonomiske hensyn kræver ledelse 
med retning og tydelighed. Det tætte samarbejde med MED-udvalg og tillidsrepræsentanter skal prioriteres 
både lokalt på arbejdspladsen og i samarbejdssystemet. Det handler om at få indflydelse på udviklingen, 
så der er løbende dialog om kerneopgavens og ydelsernes indhold. Vi har brug for stærke faglige ledere og 
fagpersoner, der bidrager til at konkretisere arbejdsopgaverne på arbejdspladsen. De faglige miljøer skal 
have mandat til at formulere deres kerneopgave kontinuerligt som faglige og omkostningseffektive løsnin-
ger. Det kræver, at der afsættes tid og ressourcer, hvilket vi som forening skal arbejde for at synliggøre vig-
tigheden af. Kerneopgaven skal i fokus både på den enkelt arbejdsplads og på tværs af de enheder, der er 
en del af en større helhed. 
 
Kvalitet er mere end tid 
Sammenhængen mellem kvalitet og de angivne rammer påvirkes af mange indikatorer: Tid, fysiske ram-
mer, dokumentationskrav, mulighed for hjemmebesøg, personaleressourcer, økonomi. 
 
Indikatorerne har betydning for, hvilke muligheder, vi har i den konkrete opgaveløsning. Indikatorerne er en 
del af kvalitetsarbejdet og den forståelse, der ligger til grund for, hvilke ergoterapifaglige retningslinjer og 
prioriteringer, vi fagligt vil anbefale. Etf skal arbejde for at kombinere et stærkt fagligt professionsperspektiv 
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og et systemperspektiv så hensigtsmæssigt som muligt, så vi kan handle og være proaktive i samspillet 
med borgeren, arbejdsgiveren og beslutningstagerne. 
 
Kvalitetsudvikling har været på den social- og sundhedspolitiske agenda i flere år. Blandt andet har forløbs-
programmer og kliniske retningslinjer været væsentlige faktorer for kvalitetsudviklingen i kommuner og regi-
oner. Det er også en fast, integreret del af ergoterapeuters praksis at arbejde vidensbaseret med valide un-
dersøgelsesredskaber og systematisk målsætning. Den styrke skal vi udvikle og sætte i spil som kvalitets-
elementer i de borgerrettede indsatser og i samfundsdebatten. Vi skal fortsat arbejde med at synliggøre, at 
ergoterapi er en sundhedsøkonomisk gevinst for sundhed og livskvalitet - såvel for den enkelte borger som 
for samfundet. 
 
Dansk ergoterapi og aktivitetsvidenskab har fodfæste som akademisk fag og forskningsfelt. Det giver styr-
kede muligheder, som vi knytter op på vores mangeårige praksisudvikling og erfaring. Vi skal bruge perio-
den 2017-2019 til at definere kvalitetsspørgsmålets mange facetter og indhente og implementere viden fra 
ind- og udland, så vi kvalificerer praksis og hverdagens kvalitet til gavn for borgere, medarbejdere og sam-
fundet. Den udfordring løser vi sammen i vores faglige fællesskab. 
 
• Rammer og principper 2017-2019 

Vi arbejder for at udvikle og bidrage til høj faglig kvalitet i nye kontekster, herunder definition af kvali-
tetsbegrebet i en professionsfaglig kontekst. 

• Vi arbejder med kvalitetsarbejdets betydning for arbejdsmiljøet og vice versa, herunder de paradokser 
det indebærer. 

• Vi arbejder med indikatorer, som har indflydelse på opgaveløsningens kvalitet med henblik på at 
komme med ergoterapeutfaglige anbefalinger og prioriteringer. 

• Vi udarbejder bud på, hvordan ergoterapeuter bidrager til borgerindsatser, som skaber mest mulig 
værdi for borgeren og samfundet. 

 
 
Principperne for fokusområdets projekter og initiativer er konkretiseret ved 
• Medlemsinvolvering er et bærende element både på individuelt niveau og gennem netværk, faglige 

selskaber, klubber, ledere og tillidsvalgte. Den korte og langsigtede effekt af foreningens strategi sik-
res gennem medlemmernes deltagelse. 

• Fokusområdet vil skabe synlighed i omverdenen, blandt medlemmerne og rumme både nationale og 
regionale koordinerede aktiviteter og dagsordner. 

• Faglighed, fakta og holdninger skal være eksplicit i produkter og indsatser.  
• Fokusområdets konkrete prioriteringer og timing vil afspejle samfundsdebatten og dermed tilpasse sig 

nye krav og behov. 
• Alle foreningens drift- og projektaktiviteter bør afspejle fokusområdets formål i perioden 2017-2019 og 

HB skal løbende vurdere fokusområdets konkrete initiativer. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


