
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. Udkast til strukturplan 

for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland 
 

 
 
Ergoterapeutforeningen vil gerne takke for materialet samt give påskønnelse for, at der har været 
så lang en høringsfrist i denne sag, der har betydning for hele regionens befolkning hvad enten 
man er borger og/eller medarbejder. 
 
Ergoterapeutforeningen vil ikke tage stilling til, hvor mange sygehuse der skal være i regionen, 
eller hvor de skal være placeret, men vi har nogle generelle betragtninger, som vi gerne vil 
bidrage med til det videre arbejde. 
 
Først og fremmest vil vi pege på, at det er vigtigt at personalet bliver hørt igennem hele 
processen. Personalet er dem, der kender deres fagområder bedst, og det vil være spild af gode 
kræfter, hvis man ikke inddrager denne viden. Man bør sørge for, at det ikke kun er lederne der 
inddrages i processen, men at alle ledere pålægges at alle medarbejdere inddrages i processen. 
Vigtigt er det især, at de principper og mål, man lægger til grund for det fremtidige sygehusvæsen 
i Region Nordjylland, er tilgængelige for alle medarbejdere og at medarbejderne inviteres til at 
konkretisere, hvordan principperne kan følges og målene nås indenfor lige præcis deres område. 
 
Det skal være Ergoterapeutforeningens forslag, at man udarbejder en særlig beskrivelse af og 
tidsplan for, hvordan medarbejderne inddrages i den fremtidige proces. 
Hermed sikrer man, at der i forandringsprocessen fortsat vil være motivation blandt 
medarbejderne, således at kvaliteten i arbejdet under hele forløbet forbliver høj. 
 
 
 
Kommentarer til specifikke dele af udkastet: 
 
 
Vedr. 5.2.2 
 
Ergoterapeutforeningen vil blot henlede opmærksomheden på, at der, i henhold til 
sundhedsloven, alle steder indenfor sygehusvæsenet – også i akutmodtagelserne – skal tages 
stilling til, om en patient skal udskrives med en genoptræningsplan. Der skal således være de 
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kompetencer til stede i akutmodtagelsen, der kan foretage denne stillingtagen og udfærdige en 
evt. genoptræningsplan. 
 
Vedr. 5.2.8. 
  
Ergoterapeutforeningen vil pege på, at der, når man nævner Følge-hjem-ordninger og 
Hjemmetræningsordninger i et samarbejde med private udbydere er et stort problem i forhold til 
ergoterapi – ergoterapeutisk træning. Ergoterapeutforeningen har (desværre) ikke en aftale med 
Sygesikringen og der er derfor ikke er ret mange privatpraktiserende ergoterapeuter. Vi har 
selvfølgelig et stort ønske om, at der samarbejdes med de privatpraktiserende ergoterapeuter, der 
findes, men kan frygte, at borgere, der burde tilbydes ergoterapi, i stedet for tilbydes anden form 
for træning, der er mere tilgængelig på det private område. Borgerne vil således godt nok få 
træning I en Følge-hjem-ordning eller en Hjemmetræningsordning, men det vil ikke være den 
optimale træning.   
 
Det er vigtigt, at man er mere opmærksom på, at der gives den rigtige form for træning end at det 
sker i et etableret samarbejde med private udbydere. Det kan derfor – indtil 
Ergoterapeutforeningen har fået en aftale med Sygesikringen (Region Nordjylland må gerne 
hjælpe med at presse på overfor Ministeren!!!) - være en bedre model at lade sygehusets egne 
ergoterapeuter varetage Følge-hjem-ordninger og Hjemmetræning. 
 
I forbindelse med Følge-hjem-ordninger og Hjemmetræning er det vigtigt, at disse beskrives 
indgående i de sundhedsaftaler, der indgås mellem Region Nordjylland og kommunerne. Det er i 
det hele taget vigtigt, at samarbejdet mellem regionen og kommunerne til stadighed plejes og 
passes, så borgerne ikke kommer til at opleve at ”falde mellem to stole”. Også her er det vigtigt at 
ergoterapeuterne på sygehusene tages med på råd – det er dem, der skal fungere med samarbejdet 
i praksis! 
 
Vedr. 5.2.9. 
 
Vedr. rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af personale kan Ergoterapeutforeningen 
kun være enige i, at dette er et afgørende tema. Derfor indledningen i dette høringssvar – 
 
Der er p.t. ikke rekrutteringsproblemer m.h.t. ergoterapeuter, men det handler jo ikke bare om, at 
der ansættes ergoterapeuter. Det handler jo i endnu højere grad om, at det er de kompetente 
ergoterapeuter, der søger stillingerne i det Nordjyske Sygehusvæsen. 
 
Derfor er det vigtigt, at man hele tiden sørger for at have fokus på udvikling af attraktive 
arbejdspladser. Som det nævnes i udkastet, er det vigtigt med såvel monofaglig højt specialiseret 
genoptræning som samarbejde og tværfaglighed. Også her er det en nødvendighed, at det er 
personalet selv, der, gennem deltagelse i udviklingsprocesser, er med til at skabe denne 
udvikling. Der skal være rammer, der tilgodeser denne udvikling, og det er således vigtigt, at der 
afsættes ressourcer – penge og tid – til det. 
 
Udover medarbejderinddragelse er Ledelse et nøglebegreb. Ledelsen skal være klædt på til 
opgaven og ledelsen skal gives mulighed for at lede og ikke kun administrere. 
 
Ergoterapeutforeningen ser gerne, at man tilstræber en ligelig fordeling af ergoterapeuter og 
fysioterapeuter på de ledende poster, således at tværfagligheden også tilgodeses på 
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ledelsesniveau. Det har stor betydning for ergoterapeuter, at de også er repræsenteret på 
ledelsesniveau og det spiller dermed også en stor rolle, når emnet er rekruttering og fastholdelse 
af kompetente medarbejdere. 
 
Kompetenceudvikling skal, som det også skrives i udkastet, foregå hele tiden og for alle 
faggrupper. Netop indenfor ergoterapi, der i sygehusregi skal være meget specialiseret, er det en 
nødvendighed at have stort fokus på og ressourcer til monofaglig kompetenceudvikling. 
Samarbejde med Ergoterapeutuddannelsen i Sundheds CVU Nordjylland vil være oplagt. 
Ergoterapeuter ansat i sygehusvæsenet bør på længere sigt være diplom- eller masteruddannede 
indenfor de specialer, de beskæftiger sig med. 
 
Vedr. 6.1. 
 
Tværgående kliniske funktioner er også ergoterapi og det bør derfor tænkes ind i forbindelse med 
alle enheder i det Nordjyske Sygehusvæsen. 
 
Vedr. 6.11. 
 
Det beskrives i udkastet at genoptræningsfunktioner evt. kan tilbydes på de nedlagte sygehuse. 
Dette kan der være god mening i indenfor den brede rehabilitering, hvor ergoterapeuter har 
selvstændige kompetencer. Vi vil igen give udtryk for, at dette skal udtænkes og planlægges i 
samarbejde med ergoterapeuterne - ledere såvel som menige. 
Indenfor de specialer, der kræver tæt samarbejde mellem ergoterapeuter og lægefaglig ekspertise, 
skal der selvfølgelig være mulighed for dette tætte samarbejde. 
 
 
 
Afsluttende bemærkninger: 
 
 
Den store udfordring for politikerne i Region Nordjylland er at finde en balance mellem at være  

- specialister og generalister  
- monofaglige og tværfaglige 
- Tæt på borgerne og specialister 

 
 
Ergoterapeutforeningens vigtigste budskab i forbindelse med denne høring er, at man tager 
medarbejderne med på råd – det er dem der ved ”hvor skoen trykker”! 
 
Ergoterapeutforeningen stiller sig derudover til rådighed m.h.t. at deltage i den kommende debat, 
planlægning og implementering. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
Regionsformand 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

