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Region Midtjylland 
Psykiatri- og Socialstaben 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord har med stor interesse læst udkast til psykiatriplan for 
region Midtjylland. 
 
Indledningsvist vil vi rose Region Midtjylland for et spændende og i mange henseender 
gennemtænkt udkast. Imidlertid har vi visse tilføjelser og kommentarer, som vi håber, kan give 
inspiration til det fremtidige arbejde i psykiatrien og hvor det er relevant, kan indarbejdes i 
psykiatriplanen. 
 
 
Kapitel 1 
 
Ergoterapeutforeningen ønsker med sit bidrag at medvirke til at sikre, at Psykiatrien i Region 
Midtjylland bliver netop visionær, bæredygtig og baseret på evidens. 
 
Ergoterapeutforeningen kan kun være enige i det flotte værdigrundlag, men vil gerne have 
præciseret, at implementering af værdierne er alfa og omega, samt at medarbejderne derfor skal 
inddrages i omsætning af værdierne i den daglige praksis.  Det kan ikke understreges nok, at en 
åben, ærlig og tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere er et krav.  
 
 
Kapitel 3 
 
Mangel på speciallæger og andet fagpersonale: 
Ordet ”opgaveglidning” har desværre fået en negativ klang p.g.a., at man mange steder ikke har 
grebet opgaven omkring flytning af opgaver fra en faggruppe til en anden rigtigt an. Det drejer 
sig ikke om en tilfældig gliden af opgaver mellem faggrupper, men om en bevidst og fagligt 
velovervejet flytning af opgaver i ændrede strukturer og organiseringer, der tager højde for en 
ændret opgavefordeling. Dette kan med fordel præciseres i psykiatriplanen. 
Vi skal i den forbindelse anbefale, at man inddrager den viden, erfaring og de projekter, der er 
offentliggjort på bl.a. www.etf.dk 
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Kapitel 4 
 
Ergoterapeutisk udredning og behandling retter sig mod samtlige nævnte målgrupper, og det er 
vigtigt, at man er åben overfor dette. 
 
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 helt berettiget skal 
være øget fokus på sammenhængen mellem psykiske og somatiske lidelser.  
Ergoterapeuter benytter i udredning og behandling en række evidensbaserede redskaber og 
metoder, og kan dermed, som det med rette er påkrævet, dokumentere nytten af deres 
intervention. 
 
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 og indenfor alle målgrupper vil ergoterapeuter derfor være en værdifuld 
arbejdskraft. 
Men som skrevet under kapitel 3, skal der omorganisering og omstrukturering til – ergoterapeuter 
er ikke uddannet til og kan og skal derfor ikke varetage deciderede plejeopgaver. 
 
Vi kunne ønske os, at der i psykiatriplanen lægges mere fokus på patienternes hverdagsliv og 
dagligdag. Ergoterapeuters fokus er aktivitet og deltagelse – deltagelse i eget liv, i nærmiljøet og i 
samfundet, og dette rehabiliterende fokus bør være synligt i psykiatriplanen.  
 
Vedr. forskning og samarbejde med universiteter bør man være opmærksom på, at der er 
forskning i andet end lægelige specialer og sygepleje. Ergoterapeutforeningen har oprettet en 
forskningsenhed i samarbejde med Syddansk Universitet, og derfor vil en énsidig tilknytning til 
Århus Universitet være en begrænsning i mulighederne for forskning. Beskrivelse af samarbejde 
med andre universiteter og Professionshøjskoler bør være en del af psykiatriplanen. Det er en klar 
forventning at også professionshøjskolerne i fremtiden kommer til at deltage i både 
praksisudvikling, som forekommer allerede i dag, men også kommer til at forestå og deltage i 
forskning. 
 
Specifikt i forhold til gerontopsykiatrien, vil vi gøre opmærksom på, at det vil være et tab for 
patienterne og disses pårørende, at afdelingen i Viborg nedlægges.  
 
 
Kapitel 5 
 
Som ovenfor beskrevet, skal der omorganisering til, hvis opgaveflytning mellem faggrupper, skal 
lykkes. Det er derfor vigtigt, at der på alle ledelsesniveauer eksisterer tværfaglighed.   
 
Kompetenceudvikling skal, som det beskrives, være en del af dagligdagen, og det er et godt tiltag 
at opbygge kompetencecentre og vidensnetværk, blot man husker at alle faggrupper deltager. 
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I kapitlets sidste afsnit beskrives, hvordan man har nedsat en række faglige råd, der har til opgave 
i konsensus at yde faglig rådgivning til ledelsessystemet på et evidensbaseret grundlag. Det er 
dog Ergoterapeutforeningens opfattelse, at dette ikke er nok for at opretholde kvaliteten, og 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. 
 
 
Kapitel 6 
 
Det er fint, at man nævner de faggrupper, som man på grunduddannelsesniveau har en 
forpligtelse til at uddanne, men det er utilfredsstillende, at man specifikt nævner læger og 
sygeplejersker som grupper, hvor uddannelsesopgaven bliver større de kommende år. 
Ergoterapeutforeningen har en begrundet forventning om, at der også på ergoterapeutuddannelsen 
bliver en kapacitetsudvidelse i form af flere studerende om året. 
 
Vedr. rekruttering og fastholdelse af ergoterapeuter henvises til ovenstående. 
 
Vedr. bygninger (6.3) undrer det 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.  
 
 
 
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 Midtjylland at arbejde politisk med henblik på i forhold til kommunerne at sikre 
borgerne de bedst mulige rettigheder i Sundhedsaftalerne samt 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 
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Region Nordjylland 
Planlægning, Kvalitet og Analyse 
Niels Bohrsvej 30 
9220 Aalborg Ø 
 
 
 
 
 
 
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 



 
Videnscenter for Rådgivning og Specialpædagogik 
Grøndalsvej 2 
Postboks 379 
8100 Århus C 
Att. Jan Kirkegaard 
 
 
 
 
 
 
Kære Jan Kirkegaard, 
 
 
Strukturreformen er nu godt 1 år gammel, og rundt om i landet er der dannet nogle erfaringer med 
den nye måde at organisere opgaverne på – bl.a. indenfor det specialpædagogiske område. 
Ergoterapeutforeningen følger udviklingen og iagttager store forskelle på, hvilke faggrupper man 
har ansat til at varetage opgaverne. 
 
I Århus kommunen ser det ud til, at der ikke er ansat ergoterapeuter, hvilket vi undrer os meget 
over, idet der i mange andre kommuner i PPR regi er ansat adskillige ergoterapeuter. 
 
Arbejdsopgaver i PPR, som ergoterapeuter er uddannet til og meget kompetente til at varetage 
kan være: 
 

1. Rådgivning til pædagoger/lærere i forhold børn med psykiske og/eller fysiske 
funktionsnedsættelser. 

 
2. Screening for at ”opfange” børn med fysiske, psykiske og sociale problemer og sætte 

tidligt ind. Alt samme i tæt samarbejde med PPRs øvrige ansatte og ansatte på skoler og 
børneinstitutioner. 

 
3. Sammensætning af træningsprogrammer - både kognitive og motoriske programmer til 

børn med vanskeligheder og vejledning af personalet i, hvordan træningen kan 
tilrettelægges. 

 
4. Tilretning og instruktion i brugen af hjælpemidler - f.eks. stole, borde, computere og 

diverse redskaber der kan være nødvendige for at udføre ADL-aktiviteter. 
 
I håbet om, at dette brev bliver modtaget i den positive ånd, det er sendt i, vil jeg udtrykke ønske 
om, at du kontakter os, hvis du er interesseret i yderligere information om ergoterapeuter og 
ergoterapi. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
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