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Høringssvar vedrørende psykiatriplan i Region Nordjylland. 
 
 
Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord har med stor interesse læst udkast til psykiatriplan for 
region Nordjylland. 
 
Indledningsvist vil vi rose Region Nordjylland for et spændende og i mange henseender 
gennemtænkt udkast. Imidlertid har vi visse tilføjelser og kommentarer, som vi håber, kan 
indarbejdes i psykiatriplanen. 
 
 
4. Målgruppe for psykiatrien 
 
Ergoterapeuter har kvalifikationer og kompetence til at deltage i udredning og behandling af alle 
de nævnte målgrupper – uddybes nærmere nedenfor under afsnit 14.  
 
 
1.3 Fokusområder 
 
Vi skal anbefale, at Region Nordjyllands overordnede fokus er Rehabilitering. 
 
 
5 Faglig udvikling 
 
Det er vigtigt, at der, som rapporten også beskriver, er stort fokus på implementering og 
fastholdelse af evidensbaseret viden. Kompetenceudvikling er grundlaget for at dette sker, og det 
er ligeledes en nødvendighed for at tiltrække og fastholde engagerede medarbejdere. 
Rapporten mangler imidlertid en beskrivelse af, hvordan man vil tilgodese mindre faggruppers 
muligheder for faglig udvikling. Her vil vi anbefale fortsat stærke monofaglige enheder med egen 
faglig ledelse og også gerne en/flere udviklingsergoterapeuter – kun gennem stærk monofaglig 
viden og udvikling kan tværfagligheden udvikle sig. 
 
Vedr. ambulant behandling (5.5), er det oplagt at tænke ergoterapeuter ind som faggruppe. I 
andre regioner er ergoterapeuter eksempelvis en del af opsøgende psykoseteams, men også i de 
øvrige ambulante tilbud ligger det lige til ”højrebenet”, at lade ergoterapeuter være en del af de 
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tværfaglige teams. Ikke mindst i gråzonen mellem regionens og kommunernes tilbud (11.3) og 
patienternes dagligdag udenfor hospitalet, er ergoterapeuter, i kraft af deres fokus på aktivitet og 
deltagelse, en nøgle-faggruppe. 
I den forbindelse skal der ydes en indsats for, at ergoterapeutiske ydelser i alle regier tildeles 
koder og dermed indgår i registreringen og afregningen af ydelser. 
 
 
9.9 Fysiske rammer 
 
Det undrer Ergoterapeutforeningen, at man ikke beskriver, at de fysiske rammer skal leve op til et 
krav om, at patienterne er aktive i dagligdagen – også under indlæggelse. Det er vigtigt, at der 
ved indretning af afdelinger og omgivelser tænkes ind, at mennesker har behov for at kunne være 
aktive i dagligdags færdigheder. Aktivitet og deltagelse i eget liv er basale begreber i en 
rehabiliteringsindsats.  
 
 
10 Forskning  
 
Også her bør man være opmærksom på, at der er forskning i andet end lægelige specialer og 
sygepleje. ETF glæder sig over, at man nævner forskning og udvikling indenfor musikterapi, men 
man må være opmærksomme på også at give mulighed for forskning indenfor andre fagområder. 
Ergoterapeutforeningen har oprettet en forskningsenhed i samarbejde med Syddansk Universitet, 
og derfor vil en énsidig tilknytning til Århus og Ålborg Universiteter være en begrænsning i 
mulighederne for forskning. Derfor læser vi med glæde afsnit 10.3., der åbner for muligheden for 
samarbejde også med andre universiteter. Man bør også nævne samarbejde om forskning og 
udvikling med professionshøjskolerne, da disse i fremtiden sandsynligvis også kommer til at 
deltage i ikke bare udvikling, som allerede findes i dag, men også i decideret forskning. 
 
 
14. Rekruttering og fastholdelse  
 
Vedr. rekruttering undrer det os, at man ikke har beskrevet, at man vil kigge på, om en 
omorganisering og omstrukturering af arbejdet og følgende ansættelse af andre faggrupper end 
plejepersonale, kan afhjælpe rekrutteringsproblemerne. Ergoterapeuter er den faggruppe med en 
mellemlang videregående uddannelse, som på grunduddannelsen lærer mest om psykiatri og 
mennesker med sindslidelser, og det er vores dokumenterede påstand, at ergoterapeuter som en 
del af en tværfaglig indsats, er i front i forhold til at flytte fokus fra pleje til aktiv deltagelse og et 
meningsfuldt hverdagsliv for borgeren. Ergoterapeuter får i deres grunduddannelse også en 
massiv viden om somatiske sygdomme og forebyggelse heraf – og de er dermed en oplagt 
faggruppe at inddrage, når der skal være øget fokus på sammenhængen mellem psykiske og 
somatiske lidelser. Man løser således ikke bare rekrutteringsproblematikken, men får samtidig en 
bedre kvalitet. 
  
Ergoterapeuter udfører selvfølgelig ikke lægefagligt arbejde, men hvis man omorganiserer 
arbejdet kan ergoterapeuter aflaste såvel plejepersonale som læger. 
Ergoterapeuter har kompetencer til at deltage i både udredning og behandling af borgere med 
psykiatriske lidelser. F.eks indgår ergoterapeuter i nogle regioner som en del af de tværfaglige 
teams i udredningen og behandlingen af unge med spiseforstyrrelser – det gør de ikke i 
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Nordjylland på nuværende tidspunkt. Men også indenfor de øvrige målgrupper, der er beskrevet i 
rapportens kapitel 4, vil ergoterapeuter være en værdifuld arbejdskraft. 
Men som skrevet indledningsvist i dette afsnit, skal der omorganisering og omstrukturering til – 
ergoterapeuter er ikke uddannet til og kan og skal derfor ikke varetage deciderede plejeopgaver. 
 
Vi vil stærkt anbefale, at man, der hvor det ikke findes i dag, etablerer stærke monofaglige 
enheder med egen faglig ledelse og også gerne en/flere udviklingsergoterapeuter. Det er vores 
overbevisning og erfarede og dokumenterede viden, at kun gennem stærk monofaglig viden og 
udvikling kan tværfagligheden udvikle sig. Der bør på overordnet ledelsesplan og/eller på alle 
matrikler findes en ledende ergoterapeut, der har ansvaret for monofaglig udvikling og som 
indgår i et ledelsesteam med andre faglige ledere. Kun derved sikres en fortsat faglig udvikling på 
højt niveau, en bevidst og gavnlig opgaveflytning mellem faggrupper og kun derved kan man 
fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere/ergoterapeuter. 
 
Ergoterapeutforeningen vil til slut anføre, at også ledelsesformen er afgørende i konkurrencen om 
medarbejdere. En åben, ærlig og tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere burde være et krav 
og dermed specifikt og tydeligt nævnes i rapporten.  
 
 
 
Afslutningsvist vil vi fremføre, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at borgere med 
sindslidelser ikke er omfattet af behandlingsgaranti og ej heller har ret til en genoptræningsplan. 
Vi skal derfor anbefale Region Nordjylland at arbejde politisk med henblik på, i forhold til 
kommunerne, at sikre borgerne de bedst mulige rettigheder i Sundhedsaftalerne og, i forhold til 
regering og folketing, at arbejde for behandlingsgaranti og genoptræningsplaner også til borgere 
med psykiske lidelser.  
 
 
 
Held og lykke med arbejdet fremover – Ergoterapeutforeningen stiller sig meget gerne til 
rådighed i processen. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 


