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Ergoterapeutforeningen takker for et godt høringsmateriale, som vi har flg. 
korte men relevante og vigtige bemærkninger til: 
 
 
Ergoterapi i akutfunktionen: 
 
Selvom akutfunktioner i første omgang drejer sig om lægelige specialer, så er det ikke desto 
mindre meget vigtigt, at der, indenfor rækkevidde i akutafdelingerne, er fagligt personale, som 
varetager den bredere rehabilitering – her iblandt ergoterapeuter. Akutfunktionerne indenfor 
f.eks. apopleksi, geriatri, hoftenære frakturer og håndkirurgi relaterer sig tæt til den efterfølgende 
rehabiliteringsindsats.  
 
På et hospital med akutfunktion er der i mange situationer behov for en ergoterapeutisk 
udredning, hvor ergoterapeuter bidrager med undersøgelser og observationer til den lægelige 
diagnosticering. - Hvor ergoterapeuter undersøger funktionsevne og vurderer behovet for 
rehabilitering og genoptræning. 
 
I henhold til Sundhedsloven har også patienter i forbindelse med skadestue- og ambulatoriebesøg, 
ret til en genoptræningsplan, og da det ofte (og heldigvis) er terapeuter, der er ansvarlige for 
udarbejdelse af disse genoptræningsplaner, er det selvsagt vigtigt, at terapeuterne er tæt tilknyttet 
akutfunktionerne. 
 
Det er derfor vigtigt, at også akuthospitalerne råder over veletablerede 
rehabiliteringsfunktioner, hvorfra der trækkes på ekspertise til akutfunktionen. 
 
 
 
Struktur og organisering: 
 
For at bibeholde og udvikle den høje faglige standard, der findes i terapeutmiljøerne på 
hospitalerne i dag, er det vigtigt, at også de ergoterapeuter, der arbejder i akutfunktionen, 
ledelsesmæssigt og dermed fagligt, tilhører de ergoterapifaglige afdelinger. Ergoterapeuter skal 
være tilknyttet ergoterapiafdelingen samtidig med, at de arbejder i akutafdelingen, hvis det 
faglige niveau skal bibeholdes og udvikles.  
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Det er derfor vigtigt at de ledende ergo- og fysioterapeuter inddrages i den videre 
planlægning, således at det kan tages med i betragtning, hvordan de ergoterapeutiske 
ressourcer benyttes bedst muligt. 
 
 
Kompetence: 
 
De ergoterapeuter, der skal arbejde i og omkring akutfunktionerne, samt de medarbejdere der i 
øvrigt bliver berørt af de fremtidige omstruktureringer, skal tilbydes den nødvendige faglige 
kompetenceudvikling. Der skal være mulighed for efter- og videreuddannelse, så alle 
ergoterapeuter på alle poster har det faglige udgangspunkt, der er nødvendigt, for at udføre 
genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau.  
 
Alle medarbejdere skal i hele forløbet holdes grundigt orienteret om processen, således at de 
oplever det som en åben og tryg proces, hvilket er forudsætningen for, at de kan medvirke til at 
finde gode løsninger. 
 
Det er derfor vigtigt at inddrage medarbejderne i processen. At spørge, at lytte, at forsøge 
at skabe win-win situationer. 
 
 
Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge og også meget gerne medvirke i den videre proces. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
regionsformand  
 
 
 
 


