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Tak for den tilsendte researchrapport ”Uddannelsesfremsyn for de sundhedsfaglige 

professionsuddannelser”, og for muligheden for at komme med kommentarer hertil. 

 

Ergoterapeutforeningen har noteret, at denne rapport er resultat af en researchfase, 

som skal danne grundlag for det videre arbejde, og at det er formålet med Uddan-

nelsesfremsyn at forsøge at beskrive de fremtidige kompetencebehov og ikke at 

arbejde med eller komme med anbefalinger i forhold til udformningen af de sund-

hedsfaglige professionsuddannelser.  

 

I forlængelse af de synspunkter, som blev fremsat af undertegnede på det første 

møde i referencegruppen den 5. maj 2014 har vi følgende kommetarer: 

 
1. I de danske kommuner er sundhedsindsatsen i vid udstrækning sammen-

hængende med indsatsen på det sociale område, både organisatorisk og 
professionelt. Også når den sundhedsmæssige indsats og de sundheds-
mæssige ydelser i forhold til den enkelte borger skal tilrettelægges, vil der i 
vid udstrækning være et overlap mellem den sociale og sundhedsmæssige 
indsats. Det har stor betydning for de kompetencer, som ansatte med sund-
hedsprofessionsuddannelser har og skal have i fremtiden, da denne tendens 
formentlig kun vil slå stærkere igennem i fremtiden. Derfor savner vi i rappor-
ten denne dimension og en beskrivelser af vilkår og tendenser på det sociale 
område.  

 
2. Et anden væsentligt træk er, at den sundhedsfaglige indsats i regioner og 

kommuner i stigende grad tager udgangspunkt i en tværfaglig indsats, hvor 
proffessionsuddannede indgår i teams med andre faggrupper, herunder 
sundhedsprofessionelle eller medarbejdere fra det sociale område. Det kræ-
ver særlige kompetencer, f.eks. evnen til at fastholde faglige mål i den tvær-
faglige indsats. 

 
3. Et tredje vigtigt vilkår for den fremtidige udvikling på sundhedsområdet er de 

økonomiske rammer. Af væsentlig betydning for hvordan den sundheds-
mæssige indsats skal og kan tilrettelægges er de økonomiske rammer for til-
rettelæggelsen af indsatsen i regioner og kommuner. Det vil være væsentligt 
at Fremsynet også indeholder opridsning af nogle økonomiske scenarier, da 
disse i mindst ligeså høj grad som de demografiske og teknologiske vilkår vil 
påvirke rammerne for varetagelsen af den sundhedsmæssige indsats. F.eks. 
har man siden kommunalreformen tilrettelagt en del af finansieringen af 
sundhedsindsatsen ved hjælp af såkaldte incitament faktorer, som har vist 
sig ikke at være helt så effektive som ønskede, f.eks. i forhold til tilskyndel-
sen til at arbejde forebyggende i kommunerne. 

 
4. På side 6. i rapporten i afsnittet 1.3.’ Analysestrategi’ er oplistet fire kategori-

er af sundhedsindsats, der skal ’ramme’ borgere i alle faser af deres sund-
hedstilstand. Ergoterapeutforeningen mener, at der mangler en væsentlig 
analysefaktor; nemlig den kompensatoriske indsats. Det vil i en række tilfæl-
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de være sådan, at en borger/patient enten under eller efter et genoptræ-
nings- og rehabiliteringsforløb har brug for kompensatoriske foranstaltninger, 
f.eks. i form af hjælpemidler eller andre kompensatoriske interventioner. 

 
5. På side 21, hvor der tales om en differentieret tilgang til sundhedsområdet, 

omtales borgere med dårlig privatøkonomi og lav funktionsevne i figur 3.1. 
som ”livsstilsofre”, ligesom borgere med lav funktionsevne og god privatøko-
nomi er markeret som havende brug for ’holistisk omsorg’. Ergoterapeutfor-
eningen er enig i, at sundhedsfagpersoner skal have en differentieret tilgang 
til borgerne, men den skal hvile på et ligeværdigt og målrettet samarbejde 
mellem borger, pårørende og fagprofessionelle. En tilgang til borgerne 
som ’livsstilsofre’ er næppe fremmende herfor.  

 
6. På side 52 er et udsagn om, at den bedste behandling ikke altid er den mest 

økonomiske, og at kommuner og regioners fokus på mere monitorering, do-
kumentation og evidens i indsatsen for at få bedre behandlingsformer ikke 
harmonerer med effektmål for effektivitet. Disse udsagn om relationen mel-
lem forskning, kvalitet og økonomi, dækker over en mere kompliceret sam-
menhæng mellem evidens, monitorering og dokumentation og bedre be-
handling.  

Den øgede fokus på evidensbaserede indsatser har jo udover kvalitets-

aspektet netop også et økonomisk aspekt, da et af formålene netop er, at 

sundhedstilbud til borgerne skal være dokumenteret effektfulde. Netop for at 

undgå økonomisk spild. Om den bedste behandling kan ’betale sig’, kommer 

jo også bl.a. andet an på hvilket tidsperspektiv, man ser indsatsen i. Det er 

jo netop et af problemerne ved at finansiere de forebyggende indsatset, at 

den økonomiske effekt ofte er meget langsigtet, eller at positive effekter ikke 

entydig kan tilskrives den pågældende indsats. Til gengæld er der evidens 

for, forebyggende indsatser ofte meget omkostningseffektive, f.eks. i forhold 

til behandling. 

 

Vi ser frem til den fortsatte proces, og uddyber gerne ovenstående. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Annemarie Knigge  

Afdelingschef, Fag & Politik    

 

  

  

 


