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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. forslag til 
organisationsoplæg vedr. Aktivitet og Pleje i Ny Herning Kommune. 
 
 
Som det første vil Ergoterapeutforeningen udtrykke stor tilfredshed med, at de faglige 
organisationer inddrages i processen. Tak for det! Det er i det fremsendte materiale ikke klart, 
hvorledes MED-systemet inddrages i processen, dette må dog være en forudsætning for en 
demokratisk og medarbejderinvolverende proces. 
 
Dernæst vil vi gerne tilkendegive stor tilfredshed med navnet ”Aktivitet og Pleje”. Det sender det 
gode signal til borgerne og personalet, at indsatsen handler om ”både og”. 
 
Som en tredje indledende bemærkning, vil vi gerne rose Ny Herning Kommune for et oplæg 
præget af vilje til dialog, samarbejde, positive værdier og principper med borgeren i centrum og 
medarbejderne som aktive medspillere. 
 
 
Kommentarer til 1.1. Overordnet grundlag for den nye organisation ”Aktivitet og Pleje” 
Hensigten om, at skabe sammenhæng både vertikalt og horisontalt i organisationen er et godt 
udgangspunkt. 
 
Endvidere finder vi det positivt, at man ved indførelse af BUM-modeller vil drøfte, hvorvidt det 
findes meningsfuldt. Ergoterapeutforeningen går ind for integreret visitation, således at der på én 
gang visiteres til hjælpemidler, pleje, praktisk bistand, træning, bolig m.m. Når arbejdsmarked, 
som i den foreslåede model, er placeret i en anden forvaltning, er det vigtigt, at man netop sætter 
stort fokus på at skabe sammenhæng også horisontalt i forhold til andre forvaltninger. 
Da det kan være vanskeligt eller umuligt for én person at kende alle områder på det specialiserede 
niveau, borgerne kræver i dag, kan man frem for at lade den enkelte visitator visitere til alle 
ydelser i stedet for oprette visitatorteams, hvor man arbejder tværfagligt. 
 
Vedr. standarder finder Ergoterapeutforeningen det vigtigt at påpege hensynet til både visitator 
og udfører. Erfaring viser, at det skaber størst medarbejdertilfredshed, når visitationen er bred, 
således at der er fagligt råderum for udførerne. 
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Kommentarer til 2.1. Styringsprincipper for den nye organisation 
Det lyder meget spændende med etablering af friorganisationsforsøg. Det er dog vigtigt at 
påpege, at man ved forsøg med afbureaukratisering skal have stort fokus på at medarbejderne 
sikres tryghed i form af gennemsigtighed i strukturen og ledelsesmæssig ansvarsplacering.  
 
Den nye rolle for chefen for Aktivitet og Pleje lyder lovende og tegner et billede af en 
forvaltning, hvor ansvarsdelegering, samarbejde og tillid er i højsædet.  
 
Kommentarer til 2.2. Dialogmodellen 
Afsnittet er et godt og præcist grundlag for høj faglighed og sammenhæng i indsatsen overfor 
borgeren. 
 
Kommentarer til 2.4. Forslag til ny organisering – Aktivitet og Pleje 
Det undrer, at organiseringen af plejen, kostområdet og genoptræningen ikke er den samme.  
Det er ikke nævnt i forslaget, hvilke faggrupper, der kan besætte stillingerne som Områdechefer. 
Ergoterapeutforeningen forudsætter, at en områdechefstilling kan besættes af personer fra alle 
faggrupper, der har en ledelsesmæssig overbygning. 
 
Denne forudsætning fører til flg. forslag: 
Der etableres ligeværdige stillinger som chefterapeut, kostchef og chefsygeplejerske, der har 
betydelige ledelsesmæssige kompetencer som overbygning på en profession som henholdsvis 
terapeut, økonoma og sygeplejerske.   
 
Under chefkonsulenten etableres et konsulentteam, hvor det er konsulenter indenfor 
Genoptræning og aktivitet, pleje og kost der hver især varetager kvalitets- og 
dokumentationsopgaven indenfor hvert fagområde. – herudover konsulenter af tværfaglig art 
indenfor udvikling, forebyggende hjemmebesøg, demens m.v. 
Ergoterapeutforeningen vil med denne skitsering af en alternativ ledelsesmodel blot lægge op til, 
at man drøfter hensigtsmæssigheden af, at der i den foreslåede model ikke er lige ledelsesforhold 
blandt faggrupperne, og vi vil pege på, at der er modeller, der kunne skabe mere faglig kvalitet, 
ensartethed, gennemsigtighed og ligeværdighed. 
 
Kommentar til 2.6. Ombudsmandsfunktionen 
Et interessant forsøg, som det blive spændende at følge.  
Ergoterapeutforeningen vil henlede opmærksomheden på, at vi i pjecen ”Ergoterapeutforeningens 
5 krav til genoptræningen i de nye kommuner” opstiller et krav om, at enhver borger, der indgår i 
et langstrakt, mangesidet og kompliceret rehabiliteringsforløb, skal tildeles en personlig 
koordinator, som skal sikre borgeren en god og hurtig rehabilitering. 
 
Kommentar til 2.7. TR- og MED-organisationen 
Ergoterapeutforeningen synes umiddelbart at opbygningen af TR- og MED-organisationen ser 
gennemtænkt ud. Imidlertid vil vi, i overensstemmelse med ovenstående alternative forslag til en 
ledelsesorganisering, foreslå en TR- og MED-organisering, der tilpasses en mere ligeværdig 
ledelsesorganisation. 
 
Kommentar til 2.9. Konsulentteamet 
Det virker rigtigt, at man opretter eget vikarkorps – husk at ansætte ergoterapeuter i vikarkorpset, 
så genoptræningsindsatsen tilgodeses på lige for med pleje og praktisk bistand. Borgerne har brug 
for kontinuitet i en genoptræningsindsats, hvis kvaliteten skal være optimal og tilbagefald undgås. 
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Kommentarer til 3.3. Terapeutteamet 
Den foreslåede terapeutchefstilling vil skabe optimale betingelser for, at aktivitet og 
genoptræning får den status, kvalitet og sammenhæng med øvrige ydelser og sygehussektoren, 
som kommunalreformen lægger op til. Der er således brug for en chefterapeutstilling på 
strategisk niveau, når kommunerne får større ansvar for forebyggelse og genoptræning. 
Denne chefterapeutstilling kan dog ikke eliminere behovet for faglig daglig ledelse i 
terapeutafdelingerne i de fire områder, hvilket man da også i forslaget lægger op til. At titlen 
skifter fra aktivitetsleder til teamleder ændrer vel ikke på funktionen? 
 
Godt at se, at man er opmærksom på, at der er særlige udfordringer på terapeutområdet. Det er 
vigtigt at have øje for de kulturelle, personalemæssige og serviceniveaumæssige udfordringer, der 
er til stede, når en ny organisation skal opbygges og implementeres.   
 
 
Ergoterapeutforeningen deltager gerne i et møde, hvis man ønsker yderligere uddybning af 
ovenstående. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
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