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Ergoterapeutforeningen har modtaget ovennævnte vejledning i høring og har i 
den anledning flg. bemærkninger: 
 
Indledningsvis vil Ergoterapeutforeningen rose intentionerne med den nye vejled-
ning. Det er godt at tage udgangspunkt i behovet for fortsat udvikling og sikring af 
større sammenhæng i sundhedstilbuddene, ligesom ønsket om ligestilling imel-
lem psykiatri og somatik samt fokus på borgerinddragelse er væsentlige temaer. 
Men skal intentionerne på disse vigtige områder indfries, kræver det efter Ergote-
rapeutforeningens opfattelse en mere ambitiøs, konkret og forpligtende vejled-
ning.  
 
Herudover har Ergoterapeutforeningen flg. kommentarer til vejledningens enkelte 
afsnit: 
 
Afsnit 2.2: Fastsættelse af konkrete målsætninger 
Det er ærgerligt og virker uambitiøst, når de mål, der refereres til alene går på 
nedbringelse af indlæggelser og nedbringelse af antallet af færdigbehandlede 
patienter på sygehusene. Det ville være ønskeligt med nogle mere positive og 
konkrete målsætninger (på rehabiliteringsområdet f.eks. at xx antal patien-
ter/borgere opnår forventet funktionsniveau efter rehabiliteringsforløb).  
 
Afsnit 2.6: Information af sundhedskoordinationsudvalg i de øvrige regioner. 
Ergoterapeutforeningen mangler en præcisering af Sundhedsstyrelsens rolle i 
forhold til erfaringsopsamling omkring de sundhedsaftaler, som bliver resultatet af 
den nye vejledning. I dette afsnit beskrives sundhedskoordinationsudvalgenes 
rolle i den forbindelse, men hvad er Sundhedsstyrelsens koordinerende og rådgi-
vende rolle her? 
 
Afsnit 3.6: Forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler 
Dette afsnit kunne med fordel indeholde et par formuleringer om, hvordan kliniske 
retningslinjer kan indgå i arbejdet med sundhedsaftalerne.  
 
Afsnit 3.7: Sundhedsaftalernes form 
Ergoterapeutforeningen noterer sig, at det er en væsentlig ændring i forhold til i 
dag, at der efter den nye vejledning slet ikke stilles nogen form for krav til sund-
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hedsaftalernes form, hvilket kan vanskeliggøre sammenligninger mellem sund-
hedsaftaler på landsplan. 
 
Afsnit 4.1: Indsatsområde 1: Forebyggelse 
I den nye vejledning eksisterer hjælpemiddelområdet ikke længere som selv-
stændigt indsatsområde. Det betyder, at området må behandles under de nye 
indsatsområder, men området er ikke nævnt under indsatsområde 1. Der er tale 
om et område med markante snitfladeproblematikker – også i forhold til forebyg-
gende indsatser. F.eks. kan hjælpemidler og træningsredskaber være væsentlige 
i forbindelse med forebyggelsesindsatser forud for operationer. For at sikre, at 
borgerne ikke kommer i klemme, opfordrer Ergoterapeutforeningen til, at hjælpe-
middelområdet indskrives i indsatsområde 1. 
 
Afslutningen på dette afsnit er et eksempel på, hvordan vejledningen ikke forplig-
ter i forhold til nogle af dens væsentlige intentioner. ”Der kan hensigtsmæssigt 
være fokus på inddragelse af brugerperspektiver” – et ”skal” ville i denne sam-
menhæng være passende. 
 
Afsnit 4.2: Indsatsområde 2: Behandling og pleje 
Endnu en del eksempler på en uforpligtende vejledning. ”Derudover kan aftalen 
have fokus på rettidig varsling og kommunikation…. ” og ”Endvidere kan aftalen 
med fordel beskrive, hvordan parterne samarbejder om dokumentation og kvali-
tetsudvikling”. Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at vejledningen gøres forplig-
tende på sådanne væsentlige områder. 
 
Afsnit 4.3: Indsatsområde 3: Rehabilitering, herunder træning 
Hele dette afsnit bærer præg af, at man – som oplyst til referencegruppen om-
kring udarbejdelsen af udkastet til den nye vejledning – forventer ændringer på 
området til ikrafttræden i 2014, men at det endnu er uklart, hvilke forandringer, 
der bliver tale om. Derfor bliver både overskriften og de fire indledende bullits lidt 
uklare. Hvornår tales der om træning, og hvornår tales om rehabilitering? Og 
hvorfor denne skelnen? Og hvor bliver ligestillingen mellem psykiatri og somatik 
af, hvis det alene er borgere med somatiske lidelser, der refereres til under 2. 
bullit? Disse uklarheder kan efter Ergoterapeutforeningens opfattelse få den kon-
sekvens, at vejledningen kan blive svær at anvende i praksis i forhold til indsats-
område 3. 
 
Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at vejledningen anvender den definition af 
rehabilitering, som findes i ”Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabilitering” 
fra 2004. Denne definition har fokus på, at rehabilitering er en samarbejdsproces 
mellem borgeren, pårørende og fagfolk, og det giver god mening at tage ud-
gangspunkt heri – ikke mindst hvis sundhedsaftalerne skal tænkes sammen med 
intentionerne i førtidspensionsreformen (med blandt andet rehabiliteringsteams). 
 
Herudover ser Ergoterapeutforeningen gerne ordet ”funktionsevne” udskiftet med 
ordet ”funktionsniveau” i indledningen til dette afsnit, og det bør endvidere under-
streges, at det funktionsniveau, der tales om, er både fysisk, psykisk, socialt og 
kognitivt. 
 
Afsnit 5.2: Koordination af kapacitet 
Ergoterapeutforeningen undrer sig over udtrykket ”Lavest effektive omsorgs- og 
behandlingsniveau (LEON)”, og går ud fra, at der er tale om en fejl, da LEON jo 
står for ”Lavest effektive omkostningsniveau”. 
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Herudover ser Ergoterapeutforeningen med tilfredshed, at vejledningen i dette 
afsnit peger på behovet for kompetenceudvikling af medarbejdere. Ergoterapeut-
foreningen finder, at det er bærende i et sammenhængende sundhedsvæsen, at 
der satses på strategisk kompetenceudvikling. 
 
Afsnit 5.4: Lighed i sundhed 
”Sundhedsaftalen skal understøtte en udvikling mod større lighed i sundhed”. 
Denne formulering er endnu et eksempel på en særdeles ukonkret vejledning, og 
Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at dette afsnit udbygges med konkrete ek-
sempler og målsætninger. 
 
Afsnit 5.5: Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling 
Et vigtigt afsnit. Ergoterapeutforeningen vil afvente sundhedsaftalernes udform-
ning på dette punkt med stor forventning. 
 
Side 17: Referencer: 
Cirkulæret om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af 
sundhedsvæsenet er relevant under alle de tre første indsatsområdet. 
 
Da den nye vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler bli-
ver et centralt arbejdsredskab for regioner og kommuner i bestræbelserne for at 
få en sammenhængende, tværfaglig sundhedsindsats, vil Ergoterapeutforeningen 
opfordre til, at ovenstående indarbejdes til gavn for patienterne og borgerne.  
 
Ergoterapeutforeningen uddyber gerne dette høringssvar.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Gunner Gamborg 
Formand 
 


