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Ergoterapeutforeningen har følgende bidrag til Hospitals- og Psykiatriplanen : 

 
Det er positivt, at planen fremhæver patienten som omdrejningspunktet for et moderne og 
tidssvarende sundhedsvæsen,. Ergoterapeutforeningen håber, at patienternes behov for at 
sikre sammenhængende forløb vil være det vægtige parameter frem for et ensidigt fokus på 
økonomi. Fra et medarbejderperspektiv er det positivt, at der ikke er større kovendinger i 
forhold til tidligere planer. Det er vigtigt, at medarbejderne og deres repræsentanter opnår 
reel indflydelse på forandringernes indhold og proces. Det er vigtigt, at der fokus på faglig 
forsvarlig opgaveløsning. 
 
Sammenlægninger og flytning af opgaver skal ikke kun understøttes af økonomiske midler til 
byggeri. Der er behov for ressourcer til gode fusionsprocesser og etablering af nye 
arbejdsgange. Vi kan se på de bekymrende resultater fra TrivselOP og de problemer der er 
med mobning i Region Hovedstaden - måske er de produktet af dårligt gennemførte 
sammenlægninger og opsplitninger af afdelinger.  
 
I forhold til de fremtidige store Fælles Akut Modtageafdelinger (FAM) vil mange patienter 
fremover kunne udskrives direkte derfra uden at komme videre til en specialafdeling. Derfor 
er det vigtigt, at sikre kvaliteten i disse hurtige udskrivelser. Dette mener vi kun kan gøres 
ved at planen for udskrivelse tager udgangspunkt i patientens behov og evne i forhold til 
aktivitetsudførelse. Ved at der er ergoterapeuter tilstede allerede på FAM vil patienternes 
behov for nødvendig genoptræning og/eller hjælpemidler kunne blive identificeret allerede 
der. Ergoterapeuters primære funktion på en FAM er, at vurdere behovet for og 
igangsættelse af relevant behandling og hjælpeforanstaltninger. Dette indebærer 
screening/vurdering af patienternes funktionsniveau, udarbejdelse af genoptræningsplaner, 
instruktion af selvtræning samt udlevering af individuelt tilpassede hjælpemidler til 
patienterne, trykaflastende puder, kørestole, spiseredskaber, m.m.  
 
Ved oprettelses af FAM vil ergoterapeuter undersøge og vurdere patienter med apopleksi og 
hoftenære frakturer, således at NIP-tallene for disse patientkategorier kan forbedres 
indenfor disse to områder. Desuden kunne en screening/vurdering af de kognitive funktioner 
hos de apopleksipatienter, som hurtigt bliver udskrevet, være med til at undgå et uheldigt 
efterforløb. På nuværende tidspunkt har en stor del af denne patientgruppe uidentificerede 
kognitive deficits, som efter udskrivelse viser sig og giver problemer i forhold til dagligdags 
færdigheder, relationen til partner og børn og i forhold til at kunne bevare en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Ergoterapeuter vil desuden allerede ved indlæggelsen kunne undersøge, 
vurdere og behandle patienternes synke- og spiseproblemer, der diagnosticeres som 
dysfagi. Når patienter med dysfagi allerede identificeres ved indlæggelsen, vil 
ergoterapeuten hurtigt kunne igangsætte en hensigtsmæssig behandling samt rådgive om 
konsistens af væske og mad eller om det overhoved er forsvarligt, at patienterne får noget 
at drikke og spise gennem munden. Dette vil spare patienter for udvikling af 
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pneumoni(lungebetændelse) og samfundet for unødige indlæggelsesdage. Dysfagi ses som 
en af komplikationerne ved sclerose og nogle kræftformer. Undersøgelser viser at mellem 
10-33 % af alle medicinske patienter over 50 år oplever at have synke- og spisebesvær. 
Mellem 51-78 % af patienter med blodprop i hjernen oplever synke- og spiseproblemer. 50 
% af patienter med Parkinsons syge oplever problemer med at synke og spise. 
 
I forhold til den fremtidige opgavevaretagelse i FAM vil ergoterapeuter kunne tilbyde 
instruktion og vejledning i øvelser ved lette akutte ortopædkirurgiske håndskader samt 
vurdering og vejledning i at klare basale hverdags aktiviteter. 
 
Hospitalerne skal sikre lokalefaciliteter, personaleressourcer og faglige miljøer for at sikre en 
optimal kvalitet i patientbehandlingen, herunder ergoterapeuter til at varetage specialiseret 
rehabilitering til såvel indlagte som ambulante regi til bl.a. neurologiske, onkologiske, 
kirurgiske, og børn. Den ældre medicinske patient, der indlægges på almen medicinske eller 
geriatriske afdelinger har et særligt behov for ergoterapeuter, som en del af det tværfaglige 
team i afdelingen. Den ældre medicinske patients tilstand er præget af komplekse 
problemstillinger knyttet til deres hverdagsliv, som ergoterapeuter er specialister i at finde 
løsninger på. 
 
Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at man planlægger et tættere samarbejde med 
somatik og psykiatri, da mange psykiatriske patienters somatiske sygdomme overses med 
deraf følgende for tidlig død. 
 
De psykiatriske akutmodtagelser bør, ligesom FAM, have ergoterapeuter ansat eller 
tilknyttet. Ergoterapeuter er uddannede i at undersøge og vurdere patienterne set i et 
helhedsperspektiv, der inkluderer aktiviteter og deltagelse i samfundslivet. Mange patienter 
henvender sig, når hverdagsproblemerne er vokset dem over hovedet. Her ville en 
ergoterapeut kunne hjælpe med løsninger, planlægning m.v. 
 
Det er godt med fokus på forskning. Vi ser frem til, at der også bliver mere forskning 
indenfor ergoterapi såvel overordnet som indenfor alle relevante lægelige specialer inkl. 
psykiatri. 
 
Det er godt, at man vil basere den psykiatriske indsats på rehabilitering. Ergoterapeuter er 
en vigtig personalegruppe, når der i psykiatrien fokuseres på rehabilitering. De psykiatriske 
patienter muligheder for at profitere af behandlingen og fungere optimalt i hverdagslivet er 
afhængig af, at der indgår ergoterapeutisk ekspertviden i den tværfaglige 
behandlingsindsats. Til forskel fra de somatiske rehabiliteringsbehov, der i følge 
Sundhedsloven skal beskrives i genoptræningsplaner ved udskrivelsen fra hospitalet, ligger 
der ikke nogle lovkrav om at rehabiliteringsbehov, som følge af psykiatriske lidelser, skal 
kortlægges og beskrives.  
 
Ergoterapeutforeningen foreslår at der i region Hovedstaden mellem Psykiatrien og 
kommunerne, evt. i et afgrænset område, som et pilotprojekt indføres 
genoptræningsplaner for psykiatriske patienters psykosociale 
rehabiliteringsbehov. Vi stiller os meget gerne til rådighed for videre dialog herom 
og som deltager i styre- eller følgegruppe i et sådant projekt. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen  
Regionsformand , Ergoterapeutforeningen, Region Øst.  
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