
Ergoterapeutforeningens høringssvar til oplæg vedr. funktionsledelse i 
Århus Amts sygehusvæsen. 

 
 
 
 
 
Generelle betragtninger: 
 
Ergoterapeutforeningen ser meget positivt på, at man i en stor organisation som Århus Amts 
sygehusvæsen arbejder målrettet på at organisere og varetage ledelse bedst muligt. Kompetent 
ledelse på alle niveauer er væsentligt for at et sygehus kan fungere, så borgerne får den behandling 
de har krav på. 
 
Det er meget relevant at kvalitetsudvikle på det ledelsesmæssige område. Alt for mange ledere 
på afdelingsniveau er for meget klinikere og for lidt ledere. Derfor er det et rigtig godt tiltag at 
udarbejde en strategi for området. 
 
Vi betragter det som væsentligt, at man i oplægget har fokus på den fag-professionelle ledelse 
som udgangspunkt for god ledelse. Dette er vi meget enige i! 
 
Det må dog være et udgangspunkt, at man beskriver og analyserer de forskellige 
ledelsesniveauer og opgaver – også på afdelingsledelsesniveau, før man går i gang med at 
definere, hvilke kompetencer der er brug for. En sådan beskrivelse og analyse bør være grundlaget i 
et oplæg til funktionsledelse. 
 
Netop fordi, der ikke i oplægget er en beskrivelse og analyse af afdelingsledelses niveauer og 
opgaver, kan det være svært at kommentere indholdet – for hvilket afdelingsledelsesniveau er det 
oplægget retter sig imod? 
 
 
Ledelsesudøvelse i en Ergoterapi og Fysioterapi: 
 
Som vi ser det, tager oplægget udgangspunkt i læge og sygepleje sammenhænge/ledelsesfunktioner 
og har mindre øje for, hvordan afdelingsledelse udøves i f.eks. en Ergoterapi- og 
Fysioterapiafdeling. Ledelse af en Ergoterapi- og Fysioterapiafdeling adskiller sig fra øvrige 
ledelsesområder ved flg: 
 
De vigtigste kompetencer for en leder i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen er de 
ledelsesmæssige. De ledende terapeuter varetager ikke selv behandling i direkte relation til 
patienterne og er således ikke rollemodeller for deres medarbejdere. Ledelsesfunktionen består i 
sparring med og uddelegering af ansvar til specialeansvarlige terapeuter, kvalitetsudviklings-
ansvarlige terapeuter og de selvstyrende teams. Herudover er der den direkte personaleledelse i 
form af arbejdstidsplanlægning, vagttilrettelæggelse, ansættelse og afskedigelse, sygefraværs-
samtaler, udviklingssamtaler, karriereplanlægning og lønforhandlinger.  
 



De ledende terapeuter samarbejder med mange forskellige overlæger og afdelings-
sygeplejersker i mange forskellige specialer og kulturer. Denne kompleksitet er til en vis grad 
også kendetegnende for andre end lige netop ledende terapeuter – i andre tværgående afdelinger - 
men er især fremherskende i en Ergoterapi- og Fysioterapiafdeling. Terapilederne skal således have 
kendskab og forholde sig til hvilke overordnede mål og strategier, man arbejder ud fra i alle 
specialer/afdelinger, hvilke procedurer og retningslinier der er og hvilke indsatsområder der er i 
fokus.  
 
Denne kompleksitet i ledelsesopgaven kommer ikke til udtryk i det foreliggende oplæg til 
funktionsledelse, der, som ovenfor nævnt, fokuserer på varetagelse af ledelse i de kliniske 
afdelinger. 
 
Måske forholder det sig sådan, fordi terapiledelse ikke er omfattet af dette oplæg til 
funktionsledelse. De ledende terapeuter i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen er måske på et andet 
og højere niveau – oversygeplejerskeniveau - og er derfor ikke en del af denne strategi på 
funktionsleder niveau?  
 
 
Afsluttende: 
 
Ergoterapeutforeningen finder det som sagt meget positivt, at man udarbejder en strategi for 
udøvelse af funktionsledelse, og vi ser frem til, at man indarbejder bl.a. vores betragtninger i det 
endelige udspil og den endelige strategi, der forhåbentlig bliver bragt ind i det kommende 
sygehussamarbejde på regionsplan. 
 
Som en del af en strategi for kvalitetsudvikling af det ledelsesmæssige område, finder 
Ergoterapeutforeningen, at det vil være et stort skridt i den rigtige retning, at etablere en 
obligatorisk tværfaglig lederuddannelse for funktionsledere på Århus Sygehus. 
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