
 

 
 
 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen fremsender hermed høringssvar vedr. ”Oplæg til 
administrativ struktur”. 
 
 
 
Generelle kommentarer: 
 
Faglig bæredygtighed er et begreb, der er gennemgående i de rapporter, der ligger til grund for 
oplægget til administrativ struktur. Ergoterapeutforeningen er meget tilfreds med, at man således 
har fokus på netop faglighed. 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 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. 
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 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. 
 
 
Vedr. fremtidig organisering af socialområdet og specialskoleområdet. 
 
Ergoterapeutforeningen hæfter sig ved og er enig i den betragtning, at borgerne allerede nu men 
ikke mindst i fremtiden, vil kræve kvalitet frem for nærhed. Det bekræfter ønsket om faglig 
bæredygtighed. 
 
Det kan være frustrerende endnu ikke at vide, hvilke institutioner, der overføres til kommunalt 
regi, og hvilke der overføres til regionen. Ergoterapeutforeningen håber, at regionen får lov til 
enten at videreføre institutioner, der i dag betjener de nuværende amter eller at disse institutioner 
overføres til en kommune som en samlet enhed. Det, der er vigtigt, er at bevare den faglige 
kvalitet og den faglige bæredygtighed. 
 
Den rådgivningsforpligtelse, der i dag er placeret i amterne på 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. stabsfunktioner og fælles administrative funktioner: 
 
Det er dejligt at se, at der i alle rapporterne, lægges stor vægt på udvikling og forskning. Her kan 
man med fordel samarbejde tæt med såvel Universitetet, Sundheds CVU Ålborg og andre 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Ergoterapeutforeningen vil pege på, at det er vigtigt, at der i stabsfunktionen ”Udvikling og 
analyse” tænkes meget tværfagligt. Igen vil vi nævne, at hvis man traditionen tro, bygger staben 
op omkring læger og sygeplejersker, går man glip af den mangfoldighed, som andre faggrupper – 
bl.a. ergoterapeuter – kan tilføre området. Staben skal jo betjene et tværfagligt personale, og må 
derfor være sammensat tværfagligt. 
 
 
Vedr. organisering af sygehusområdet: 
 
Ledelse: 
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.  
 
M.h.t. ergoterapi indenfor både det psykiatriske og det somatiske område vil det have stor effekt i 
forhold til den faglige kvalitet og faglige udvikling, hvis man satser på faglig ledelse. Hvis en 
enhed er for lille til at have egen faglig leder, kan man med fordel se på enheder i bredere 
perspektiv – altså over flere matrikler. 
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Vedr. organisering af praksissektor, forebyggelse og genoptræning: 
 
Ergoterapeutforeningen vil ikke undlade at kommentere, at der er en skævhed i forholdet omkring 
mulighed for genoptræning, idet Ergoterapeutforeningen ikke har en overenskomst med 
sygesikringen, og borgerne dermed ikke har samme adgang til ergoterapi som til andre 
sundhedsmæssige ydelser. Vi kunne ønske os, at de fremtidige regioner ville analysere 
konsekvenserne heraf. 
 
Det er Ergoterapeutforeningens ønske, at genoptræningsindsatsen vil få karakter af en mere bred 
rehabiliteringsindsats og i den forbindelse vil det være oplagt at ansætte ergoterapeuter som 
praksiskonsulenter. Også i denne sektor er tværfaglighed nødvendig både på medarbejderplan og 
ledelsesplan. 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen 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 
   
Regionsformand 
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