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Høring vedrørende organisatoriske justeringer i 
lokalområderne.  
 
 
Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske 
Fysioterapeuter   
 
 
 
Skema 1: Principper for overordnet organisering 
 
Høringssvar 
 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har med stor interesse 
læst forslag vedr. strukturelle ændringer indenfor sygepleje og træning jf. 
mål i Sundhed og Omsorgs virksomhedsplan 2008/2009. 
 
Vi er helt enige i, at strukturreformen, der bl.a. har flyttet opgaver 
indenfor genoptræning til kommunalt regi, stiller krav om en større 
styring, synlig og strategisk ledelse samt specialisering indenfor både 
sygepleje- og træningsområdet. 
 
Sundhed og Omsorg må som en følge heraf betragtes som én samlet 
enhed, hvor alle kræfter deles om den opgave, det er, at skabe den største 
kvalitet i opgavevaretagelsen og dermed det optimale tilbud til borgerne. 
 
Forslaget lægger i høj grad op til nytænkning og tiltag, der peger den 
rigtige vej, men vi ser også visse faldgruber, som vi i det følgende vil 
påpege og kommentere. Vi har kun få indvendinger i forhold til 
”Hvorfor” og ”Hvad bygger vi på”, men er i større udstrækning 
betænkelige i forhold til ”Hvordan”.  Høringssvaret vil følge den 
struktur, der er i forslaget og kommentarerne, og ændringsforslagene 
henholdes til de ”kapitler”, de omhandler. Vi vil hovedsageligt 
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koncentrere os om træningsområdet, men vil dog også nævne 
(syge)plejeområdet, hvor det forekommer naturligt at kæde indsatserne 
sammen. 
 
 
 
3. Principper for den overordnede organisering 
 
3.2. Da der er tale om en bred omsorgsindsats giver det forkerte signaler, 
når der skrives at borgernes trivsel og selvhjulpenhed skal understøttes af 
tværfaglige plejeteams. Det er væsentligt, at der i stedet for er tale om 
tværfaglige teams. 
 
3.3. At lokalcentrene er udgangspunkt for størstedelen af pleje- og 
træningsindsatsen, er vi helt enige i. Det er her borgerne lever og 
udvikler sig. 
 
3.4.1. og 3.4.2. 
Vi er enige i, at lokalområderne skal have en områdechef og en 
stedfortræder, og at disse skal være en del af et tværfagligt lederteam. Da 
områdechefens funktionsområde er ledelse af et tværfagligt personale og 
en tværfaglig indsats og ikke kræver monofaglig indsigt, bør stillingerne 
altid opslås og så vidt muligt besættes tværfagligt. 
 
3.4.3. 
Vi ser med interesse, at man foreslår ansættelse af 
frivillighedskoordinatorer, og vi er enige i, at dette er en forudsætning, 
hvis frivillighedspolitikken skal implementeres. Vores betænkelighed og 
skepsis retter sig mod, om borgerne er villige til og har kompetencerne til 
at varetage opgaverne med at skabe og udvikle aktivitetsområdet, som er 
en vigtig sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det er vigtigt, at 
frivillighedsindsatsen supplerer de ydelser, borgerne har ret til og behov 
for fra uddannede medarbejdere, og ikke erstatter dem. Vi tænker, at det 
er under denne frivillighedskoordinator, at beskæftigelsesvejlederne (der 
omtales i kap. 5) og social- og sundhedsassistenter/hjælpere i 
aktivitetsafdelingerne mest naturligt hører hjemme.  
 
3.4.4. 
Vi er enige i, at teamlederniveauet skal styrkes gennem 
kompetenceudvikling. Teamlederne har behov for lederuddannelse, og 
muligheden for at danne netværk mellem teamlederne skal være til stede. 
Også på dette ledelsesniveau er det vigtigt, at ledelseskompetence 
prioriteres højere end monofaglig indsigt. 
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3.4.5.  
Vi synes, at ordet ”sundhedsklinik” sender et forkert signal. Der er jo 
ikke tale om en klinik i ordets bogstaveligste forstand, men om en 
tværfaglig enhed i lokalcentret, der arbejder målrettet og udadrettet med 
sundhedsfremme og forebyggelse i lokalcentrene, i borgernes egne hjem 
og i plejeboligerne – og i samarbejde med øvrige medarbejdere i 
området. I det følgende vil vi tillade os at kalde det et ”sundhedsteam” i 
stedet for en ”sundhedsklinik”. 
 
Der er behov for faglig ledelse i sundhedsteamet eller som et minimum 
faglige nøglepersoner - en medarbejder fra hver faggruppe, der har en 
særlig funktion som ansvarlig for varetagelse af koordinering og faglig 
udvikling. Disse medarbejdere har således en særlig rolle i forhold til 
samarbejdet med områdechefen, chefterapeuten og chefsygeplejersken. 
Kun ved at man på denne måde opprioriterer den monofaglige indsats, 
opnår man den tværfaglige kvalitet, der er målet.  
 
3.4.6. Det faglige ansvar skal placeres lokalt 
Der henvises til ovenstående kommentarer under kapitel 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skema 3: Træning 
 
Høringssvar 
 
 
5. Træning 
 
5.1. og 5.2. 
Først og fremmest ønsker vi, at kapitlet, der beskriver baggrunden for at 
ændre på områderne sygepleje og træning, kommer til at inkludere begge 
områder, og ikke kun sygeplejeområdet. Vi foreslår en samskrivning af 
de grundlæggende holdninger og ideer for begge områder, således at det 
anføres, at der på baggrund af udviklingen i sundhedsvæsenet og som 
følge af strukturreformen i øget omfang skal løses komplekse og 
specialiserede sundhedsopgaver i kommunalt regi. Der skal: 

- skabes et sammenhængende og koordinerende forløb  
- udvikles gode samarbejdsrelationer til visitatorerne, de 
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praktiserende læger og hospitalerne 
- skabes indhold og rammer for sundhedsklinikker 

(sundhedsteams!) 
- ske videndeling og kompetenceudvikling 
- sættes fokus på implementering af sundhedsaftalen 
- defineres en klar målgruppe for servicelovens ydelser for træning 

(§ 86) 
 
Og at der: 

- etableres en terapeutfaglig ledelse, der sætter faglighed på 
dagsordenen og synliggør en fælles retning 

- Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker skal være 
omdrejningspunkt i det nye tværsektorielle samarbejde, og skal 
med udgangspunkt i sundhedsklinikkerne (sundhedsteams) 
bidrage til at sikre helheden i pleje og træningsindsatsen 

- Fagligheden, herunder de komplekse træningsopgaver skal 
klarlægges, specialiseres og udvikles. 

 
 
Der lægges op til, at der fremover skelnes organisatorisk mellem den 
vedligeholdende træning og den genoptræning, der har til formål at øge 
borgerens funktionsniveau. Denne opsplitning finder vi uhensigtsmæssig, 
og vi ser hellere, at man lægger ansvaret for alle terapeutydelser under 
chefterapeuten, da man derved i højere grad tilgodeser ønsket om 
brobygning mellem de to lovområder – serviceloven og sundhedsloven. 
Dette betyder ikke, at træning ikke skal foregå i lokalområdet i så stor 
udstrækning som muligt, men det betyder, at alle terapeutstillinger indgår 
i en ”samlet pulje”, hvor videndeling, kompetenceudvikling og 
specialisering tilgodeses bedst muligt og hvor ressourcerne således 
udnyttes bedst muligt. 
 
Til grund for denne holdning ligger, at det i dagens Danmark er en 
skrøne at tale om henholdsvis generalister og specialister indenfor 
træningsområdet. Borgerne vil have kvalitet i genoptræningen og vil 
trænes af en specialist og ikke en generalist. Specialister skal findes både 
på træningscentrene og i lokalområderne – både indenfor den 
vedligeholdende træning og genoptræningen - og for at styre området 
skal det placeres i den samme organisatoriske enhed. Det vil være 
chefterapeutens ansvar at få tingene til at fungere i samarbejde med alle 
medarbejdere, men især de lokale faglige ledere eller nøglepersoner samt 
områdechefer, teamledere m.fl.  
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Skema 4: Øvrige bemærkninger 
 
Høringssvar 
 
 
Job og personprofil for træningschef: 
 
Det kan siges ganske kort: job og personprofilerne for sygeplejechef og 
træningschef bør være stort set enslydende.  
Begge chefer skal være ansvarlige for 

- implementering af sundhedsaftalen – hver på sit område 
- at opbygge et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 
- at udarbejde vision og strategi indenfor henholdsvis sygepleje og 

træningsområdet 
- udvikling af henholdsvis sygepleje og ergo- og fysioterapi 
- prioritering af indsatsområder 
- beskrive klar målgruppe for henholdsvis sygepleje- og 

terapeutydelser 
- at styrke evidensbaseret opgavevaretagelse 
- at medvirke til forskning 
- at integrere henholdsvis sygeplejefaglige og terapeutfaglige tiltag 

i rehabiliteringsforløbene 
- at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i henholdsvis 

sygepleje og træningsindsats 
- at medvirke til at skabe indhold og rammer for de nye 

sundhedsklinikker (sundhedsteams!) 
 

 
Herudover er det, som anført i forslaget, vigtigt at chefterapeuten skaber 
gode rammer for hjemtagelse af flere genoptræningsopgaver – herunder 
etablering af nye genoptræningsenheder. 
 
I overensstemmelse med ovenstående mener vi, at det vil være 
hensigtsmæssigt at samle hele terapeutområdet under chefterapeuten – 
herunder også budgetansvaret. Det vil medføre, at fleksibiliteten indenfor 
træningsområdet øges og at specialeenheder og medarbejder kan 
placeres, hvor det til enhver tid findes mest hensigtsmæssigt. 
Rotationsordninger kan med fordel etableres og kompetenceudvikling 
dermed tilgodeses og øges. Det vil betyde, at det bliver attraktivt at søge 
et job som ergoterapeut eller fysioterapeut i Århus Kommune, da paletten 
af udviklingsmuligheder således er større. 
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Afslutningsvis vil vi gerne rose Magistratens 3. afdeling for den meget lange høringsperiode, hvor 
vi har haft tid til at undersøge forholdene grundigt og har haft mulighed for at mødes med både 
aktivitetslederne, TR’erne og Mads Gammelmark. 
 
Vi ser frem til en beslutning om den fremtidige struktur, der respekterer de svar, der indkommer fra 
medarbejdere og samarbejdspartnere. 
 
Vi vil gerne opfordre til, at man udarbejder retningslinier for overgang til den nye struktur, således 
at alle medarbejdere kan føle sig trygge i forhold til procedurerne. Ligeledes vil vi opfordre til, at 
man er tydelig omkring, hvordan stillinger ændres, nedlægges, opslåes o.s.v. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder   Tina Frank Johnsen 
regionsformand   regionsformand 
Ergoterapeutforeningen   Danske Fysioterapeuter   
 
 
  
 
 
 


