
 

 

Ergoterapeutforeningens bidrag til  
Udkast til Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2015-2018 
 
Vi kan kun erklære os enige i de vidtgående visioner for borgernes status og vilkår i 
samarbejdet om sundhed og rehabilitering. Der er i høj grad brug for at udvikle bedre 
sammenhæng, forudsigelighed og hensyn til den enkelte borgers trivsel, relationer, 
interesser, vaner og viljer. Sundhed er et af mange midler til god livskvalitet. For gode 
leveår er mere end sunde leveår, nemlig et liv med meningsfulde aktiviteter set ud fra 
ens eget perspektiv, værdifulde og/eller nyttige relationer til andre, og ikke mindst 
mulighed for at deltage som en givende og nydende part i samfundet. Derfor er det 
positivt, at rehabilitering har så fremtrædende plads i aftalen, da rehabilitering kun 
kan ske i samarbejde mellem borgeren og de ansatte i regionen og kommunerne. 
 
Men bagtæppet for Sundhedsaftalen er efter vores opfattelse en offentlig sektor, hvor I 
politikere, ledere og medarbejdere navigerer i et utal af paradokser. Ikke mærkeligt at 
”Paradoksledelse” er en af nutidens trends. 
På den ene side stilles der kvantitative krav til behandlinger, ydelser og indsatser, som 
er direkte knyttet til ressourcetilførsel og mellemregninger mellem stat, region og 
kommuner. På den anden side er både kvalitetsforbedrende kompetenceudvikling og 
smidige individuelt tilpassede forløb ressourcekrævende faktorer, der hverken er 
hurtige eller simple at måle. 
Derfor er det en stor udfordring bl.a. at revidere incitamentsstrukturer, så de 
samtidigt fremmer hensyn til: den enkelte borgers behov, øget effektivitet og 
kvalitetsudvikling. 
 
Udgangspunktet rummer også paradokset mellem på den ene side: beskrevne 
standardiserede forløb, kliniske retningslinjer, fastlagte procedurer, kommunale 
kvalitetsstandarter og på den anden side: borgerens egne ønsker, forudsætninger, 
muligheder, de individuelle levevilkår, muligheder/begrænsning i borgens netværket 
og omgivelser samt de fagprofessionelles varierede muligheder for nærhed, timing, 
tilstrækkelig tid til dialog, opfølgning, koordinering og organisering af indsatsen. 
 
Sundhedsaftalens mål medfører et stort ansvar på ledernes skuldre i begge sektorer. 
Forudsætningen for succesfuld effektivisering og omstilling er god ledelse. Vores 
medlemmer, ergoterapeuterne, ledes i mange sammenhænge uden at nærmeste leder 
har et tilstrækkeligt kendskab til deres faglige kompetencer. Dette kan i værste fald 
betyde, at vi ikke får lejlighed til at bidrage til den samlede opgaveløsning med 
ergoterapeuters helt specifikke metoder. Ergoterapeuter benytter sig af internationalt 
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validerede metoder til at indsamle og analysere hvordan den enkelte borger oplever 
sin hverdag og hvilke forandringer, fysiske, kognitivt, psykiske og sociale, borgeren 
ønsker. Ergoterapeuten kan bidrage i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde 
med bud på hvilke aktiviteter, borgeren magter at udføre på vejen til en for borgeren 
mere tilfredsstillende hverdag og bedre livssituation. Ergoterapeuters metoder lader 
sig derfor kun realisere, hvis dette sker med udgangspunkt i borgerens egen aktive 
medvirken. Derfor er vi også parat til at tage et stort medansvar for at mål på dette felt 
kan virkeliggøres. 
 
Men det forudsætter: 

 at ergoterapi og ergoterapeuter i endnu højere grad tænkes ind i behandling 
og rehabilitering  

 at ergoterapeuter har ledelsesmæssig opbakning til at anvende deres faglige 
kompetencer 

 at ergoterapi i privat regi indgår på lige fod med andre privatpraktiserende 
sundhedsprofessionelle 

 at Regionen tilskynder Sundhedsstyrelsen til at ændre registreringen således 
at ergoterapeuters ydelser i Psykiatrien kodes som ”sundhedsfaglige” på lige 
fod med sygeplejersker. 

 At ergoterapeuter og andre fagprofessionelle sikres trygge og sunde 
arbejdsvilkår samtidig med at deres opgaver effektiviseres og undergår 
forandringer. 

Vi kunne have gået mere i detaljer i vores høringssvar, men håber at der i det videre 
arbejde med at udforme Sundhedsaftalen og i realiseringen af intensionerne bliver rig 
lejlighed til at samarbejde om at borgerne i region Sjælland sikres gode og sunde liv.  
  
På Ergoterapeutforeningens vegne 
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