
 

 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter fremsender hermed 
høringssvar vedr. ”Forslag til organisationsplan for Region Midtjylland”. 
 
Organisationskriterierne – størst mulig decentralisering, bæredygtighed og effektivitet – er 
begreber Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter kan bakke op om. 
Målet for succes er, at borgere og medarbejdere oplever såvel processen som resultatet af 
processen mod en regionsstruktur som nærværende og af høj kvalitet.  
 
 
Generelle kommentarer: 
 
Faglig bæredygtighed og respekt for fagenes forskellighed skal være et nøgleord i forbindelse 
med opbygning af den regionale struktur. For at sikre tværfaglig bæredygtighed er det 
altafgørende, at man respekterer de forskellige fags kompetencer, og det er vigtigt, at man under 
opbygning af strukturen er meget opmærksom på, at der indenfor både institutionsområdet, 
forebyggelsesområdet og sundhedsområdet er mange faggrupper involveret. Denne blanding af 
faglighed skal være til stede ikke kun i det direkte arbejde omkring borgeren – på 
sygehusafdelinger og på de enkelte institutioner - men også i ledelseslag. 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter finder det meget positivt, at man satser på 
opgavevaretagelse i alle egne af regionen. Blot skal man være opmærksom på, at der skal 
etableres stærke faglige miljøer på tværs af hospitaler, distrikter og institutioner, så der sikres 
faglig bæredygtighed fra kyst til kyst, som det formuleres i høringsforslaget. Der skal tages 
hensyn til forskelle i kulturer indenfor regionen, således at der på trods af overordnede fælles 
politikker, vilkår og retningslinier er plads til lokalt råderum i forbindelse med udførelsen af 
opgaver. Sundhedsaftalerne kan være et eksempel på fælles retningslinier men med mulighed for 
forskelligheder. 
 
Med hensyn til indførelse af mere og mere Frit Valg mellem offentlige og private 
virksomheder/institutioner, finder Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter det 
bekymrende, at det endnu ikke er meldt ud, hvilke konkurrencespilleregler, der kommer til at 
gælde. På det kommunale hjemmehjælpsområde har det vist sig, at det offentlige ikke har haft 
samme mulighed som private aktører for at sælge tilkøbsydelser. Dermed er den offentlige sektor 
i fare for at blive udkonkurreret. Dette skulle nødigt ske på det regionale Sundheds- og 
Socialområde, da der derved er fare for at faglig kompetence forsvinder ud af det offentlige og 
over i den private sektor. 
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Det er derfor vigtigt, at der i regionen satses på at give driftsledelserne kompetenceudvikling i og 
hjælp til markedsføring af ydelser og tilbud. 
 
 
Arbejdsmiljø: 
 
Vi retter opmærksomheden på, at der i høringsforslaget er meget lidt fokus på 
arbejdsmiljørådgivning, som i dag varetages internt i amterne af f.eks. BST eller 
arbejdsmiljøafdelinger. Det er vigtigt, at der er en løbende formidling og rådgivning omkring 
både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø overordnet og ude på de enkelte arbejdspladser. For at 
sikre en høj faglig kompetence indenfor arbejdsmiljøområdet, skal denne funktion være samlet 
indenfor regionsstrukturen/koncernen i tilstrækkeligt store centre, så specialviden og 
tværfaglighed tilgodeses. Vi ser frem til, at der i det videre arbejde omkring organisationen 
præciseres, hvilke driftsmæssige arbejdsmiljøopgaver der er til rådighed i organisationen. 
 
 
Geografisk placering: 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter bakker op om høringsforslagets oplæg til 
oprettelse af flere administrative centre fordelt geografisk i regionen. Hvis samarbejdet mellem 
forskellige sektorer – praksis, kommuner og region - skal fungere kvalificeret og 
hensigtsmæssigt, skal det baseres på nærhed og mulighed for lokale individuelle hensyn. 
 
 
Psykiatri, social og specialundervisningsområdet: 
 
Vedr. psykiatrien: 
I forslaget lægges op til, at den meget flade struktur, man har i Viborg Amt, skal ændres, så den 
får den mere hierarkiske ledelsesstruktur, man har i de øvrige amter. Det kan være en god ide at 
harmonisere strukturer, blot skal man være opmærksom på, at det kan være sværere at opnå 
medarbejderinvolvering i en meget hierarkisk ledelsesstruktur. Det kræver megen omtanke og 
fokus på medarbejderindflydelse og involvering. 
 
Kunne man overveje, at der udover en cheflæge og en chefsygeplejerske også ansættes en 
chefterapeut, samt at afdelingsledelserne også kunne udvides med en 3. faggruppe – terapeut eller 
pædagog alt efter hvilken afdeling, der er tale om? Netop indenfor dette område vil 
Rehabilitering komme højt på dagsordenen i de kommende år, og her synes vi, at 
ledelsesgrundlaget, som beskrevet i høringsforslaget, er – ikke blot traditionelt, men også for 
snævert.  
 
Vedr. voksenområdet: 
Man har i høringsforslaget beskrevet en struktur med ikke ret mange ledere men med faglige 
koordinatorer og faglige konsulenter i tre distrikter. Ergoterapeutforeningen vil anmode om, at 
man er meget omhyggelig, når ansvars- og kompetenceniveau skal defineres. Er en faglig 
koordinator i virkelighed leder? 
 
Vedr. børn, unge, autister og kommunikationscentre: 
Vi mener, at Hjælpemiddelområdet burde nævnes i overskriften, da det ikke er indlysende, at det 
er her, området er placeret. Den rådgivningsforpligtelse, der i dag er placeret i amterne på 
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Hjælpemiddelcentralerne, er det vigtigt, at regionen fortsat tager vare på, da der er tale om et højt 
specialiseret område, som endda meget store kommuner, vil have svært ved at varetage. 
 
Vedr. kompetencecenter for kvalitet og evaluering: 
Også her vil Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter pege på det vigtige i, at området 
varetages af et tværfagligt personale, der kan varetage alle faggruppers arbejdsområder. 
 
 
Sundhedsområdet: 
 
Ledelse: 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter vil her pege på det vigtige i, at 
rehabiliteringsbegrebet indtænkes, når der opbygges strukturer. En afdelingsledelse har 
traditionelt bestået af en læge og en sygeplejerske, men også her kunne det være relevant og 
gavnligt for kvaliteten at tænke terapeuter ind i ledelseslaget. Ikke på alle afdelinger, men på 
mange flere end vi ser det i dag.  Det kunne også medvirke til at styrke afdelings- og 
sygehusniveauerne, som man er inde på i høringsforslaget på s. 22. 
 
Vedr. sundhedsstaben: 
En tværfaglig sundhedsstab vil betyde bred faglig udvikling med høj kvalitet. Vil gavne både den 
monofaglige og den tværfaglige indsats.   
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter vil meget gerne kontaktes vedr. ovennævnte, 
hvis noget er uklart eller der er interesse for uddybning. 
 
I håb om, at I har fundet inspiration til den videre proces 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder  Kirsten Møller Hansen 
Regionsformand  Kredsformand  
Ergoterapeutforeningen  Danske Fysioterapeuter 
Region Midt-Nord  Århus Amt 
Rundhøjtorvet 3, 1.  Mindegade 10 
8270 Højbjerg  8000 Århus C. 
 
 
  
Er også sendt på mail 
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