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Høringssvar vedr. Sygehusplan. 
 
 
Ergoterapeutforeningen takker for det tilsendte høringsmateriale. 
 
 
Vi finder det rigtig godt at læse, at man er meget opmærksom på det vigtige arbejde, der 
ligger i, at få sammenhæng i ydelser over sektorgrænser. Tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde er alfa og omega for de fleste patienter/borgere. Vigtigt for at undgå at 
borgerne får behov for indlæggelse og vigtigt for de borgere, der på trods af kommunernes 
og regionens øvrige indsats alligevel bliver indlagt og får brug for sygehusbehandling. 
 
Vi vil ikke undlade at give udtryk for stor undren over, at Ergo- og Fysioterapiafdelingerne 
ikke er nævnt i materialet som en tværgående klinisk service afdeling. Terapeutisk 
udredning, behandling og genoptræning er nu og fremover en vigtig del af et hospitals 
intervention, og det kan være af stor betydning, at man får kigget på, om opgaver, der i dag 
løses af faggrupper, som det er problematisk at rekruttere og fastholde, mere 
hensigtsmæssigt kan løses af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Ergoterapeutforeningen vil 
meget gerne indgå i et samarbejde omkring at kigge på, hvilke arbejdsopgaver indenfor 
hospitalsvæsenet, ergoterapeuter med fordel kan løse og hvilken organisering dette skal 
foregå i, hvis det skal blive en succes. Her vil vi gerne pege på, at en start på dette kunne 
være at tale om opgavefordeling i stedet for opgaveglidning. Opgaveglidning har en klang 
af at noget ufrivilligt og negativt og det er jo ikke tilfældet, når man efter nøje gennemgang 
af opgaver og processer beslutter at overføre en opgave fra en faggruppe til en anden. 
 
God arbejdslyst – Ergoterapeutforeningen deltager som sagt gerne i det fremtidige arbejde 
med at udvikle sundhedsvæsenet i Region Nordjylland og vil glæde os over en invitation til 
dette. 
 
 
 
Venlig hilsen 
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