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Ergoterapeutforeningens høringssvar på udkast til Politik for Sundhedsforskning 
2020 for Region Hovedstaden 
 

Det glæder Ergoterapeutforeningen, at man så mange steder i politikken fokuserer 
på et tværsektorielt og patientforløbs-fokuseret samarbejde. Vi noterer ligeledes 
med tilfredshed, at der er fokus på, at forskning og den patientrettede indsats skal 
kobles. Dette håber vi gælder på flere kompetenceniveauer og også omfatter 
mindre praksisfelter som f.eks. ergoterapi. 

Når regionen som sit femte succeskriterium opstiller et mål om at:” Region 
Hovedstaden har etableret en fælles organisatorisk platform mellem regionens 
hospitaler, virksomheder, praksissektoren og kommunerne, der årligt igangsætter 
flere satsninger med særlig fokus på sundhedstjenesteforskning inden for kroniker-, 
genoptrænings-, psykiatri-, forebyggelses- og implementerings/forandringsområdet 
samt den ældre medicinske patient i tæt samspil med Praksissektorens 
Forskningsråd”, så forventer vi, at regionens og kommunernes forsknings- og 
udviklingsergoterapeuter indgår i denne platform. 

I afsnittet ”Temaer, mål og initiativer” er det positivt, at både den kliniske 
forskning, forskning i Sundhedsfremme og forebyggelse og 
implementeringsforskning er medtaget i beskrivelsen af hvad sundhedsforskning 
kan omfatte. Dog er der behov for at definitionen af implementeringsforskning får 
flere ord med på vejen, så den bliver mere fyldestgørende.  

I temaet om Forskningsledelse og forskningskompetencer kunne det gøres mere 
tydeligt, at der foruden den lægerelaterede forskning - med dertil hørende 
forskningskompetencer og behov for udvikling af samme - også efterhånden foregår 
forskning, som ledes og styres af MVU-grupperne. Det kan man godt læse - især 
mellem linjerne - derfor ønsket om større tydeliggørelse. 

Ligeledes ønsker vi, at der i strategien indgår noget om, at der er et behov for at 
løfte bundniveauet, når det gælder deltagelse i forsknings- og 
kvalitetsudviklingsprojekter.  Risikoen for at forskningsfeltet knækker over 
forekommer at være til stede, hvis man fremskriver den foreslåede strategi på dette 
område. 
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Det er godt, at professionsuddannelserne indgår i tema 5 og at 
patientforløbsforskning er medtaget fx side 39. Endvidere er det meget positivt, at 
man vil fremme studerendes muligheder for at deltage i forskningsprojekter – at 
bachelorstuderende er omtalt eksplicit.  

Ved fordelingen af FTFs pulje af trepartsmidler i perioden 2008 – 2011 i Region 
Hovedstaden har vi registreret et stort sammenfald mellem medarbejdernes efter- 
og videreuddannelsesappetit og afdelingernes behov for øgede kompetencer. Vi ser 
derfor frem til en øget sammenhæng mellem medarbejdernes kompetenceudvikling, 
forskning og udvikling af patientindsatsen. Dette ser vi som en forudsætning for den 
effektivitet som fremtidens velfærdssamfund har brug for. 

 
Ergoterapeutforeningen stiller sig naturligvis til rådighed for en videre dialog om udvikling af 
området. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen  

Regionsformand, Ergoterapeutforeningen, Region Øst. 

 
 

 
 
 


