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Høringssvar om omstrukturering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
 
 
Tak for muligheden for at udtrykke vores mening om de forestående ændringer. 
Ergoterapeutforeningen har gennem længere tid haft et vågent og stærkt kritisk øje på de 
generelt mangelfulde rammer om den forebyggende sundhedsfaglige indsats i forhold til 
børn med handicaps, fysiske, kognitive og sansemotoriske funktionsbegrænsninger og 
udviklingsproblemer.  
 
Målet med de ergoterapeutiske ydelser er at skabe sammenhæng mellem barn, aktiviteter 
og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter, der er 
meningsfulde for barnets liv. Ergoterapi til børn handler om at hjælpe det enkelte barn til at 
udvikle nye færdigheder, der gør det i stand til at mestre aktiviteter, som muliggør en 
velfungerende hverdag 
 
Frem for i detaljer at redegøre for vores fagpolitiske anbefalinger til indholdet i 
kommunernes indsats overfor børn, vil jeg henvise til dette link på vores hjemmeside 
http://www.etf.dk/2732/. Håber at nuværende og kommende ledere kan blive klogere på 
vores medlemmers talenter, som de engageret bringer i anvendelse til gavn for børnene, 
deres familier og samfundet. Den tidlige indsats er en god investering både for den enkeltes 
fremtid og for samfundsøkonomien. 
 
Vi kan være bekymret for den plads, der bliver til vejledningsopgaven i "almen systemet" i 
forhold til småbørn, som har et kendt, medfødt og diagnosticeret handicap. I de heldige 
tilfælde hvor barnet får bevilget træning på genoptræningscentret er det altid i en afgrænset 
periode. I øjeblikket er det motorikkonsulenterne som indstiller til specialbørnehave, hvis der 
er et udelukkende fysisk handicap. Derfor er det vigtigt at der er en motorisk tovholder på 
barnet.  
 
De to ergoterapeuter skal forsyne hele kommunen (læs store afstande) og skal 
dække mange institutioner og mange samarbejdsrelationer (læs en stor bredde i 
opgavetyper og relationer). Derfor er et sundt arbejdsmiljø og effektivitet og flow i 
opgavelæsningen betinget af at gode fysiske rammer og optimale IT løsninger. 
Motorikkonsulenterne har brug for at have en egen skrivebordsplads, og plads til 
materialer rimelig centralt placeret. Kunne en del løses ved ny teknologi f.eks. 
bevilling af Ipad 2 tilsluttet serveren som erstatning for meget af papiret?  
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For at sikre den nødvendige sammenhængende tværfaglig indsats har vi følgende 
krav til de koordinerede og anerkendte muligheder for at have et fagligt og 
tværfagligt fællesskab. Vi mener det er meget vigtigt:  
• at psykologerne fortsat er tilgængelige for samarbejde. Dvs. at der ikke er unødige 

forhindringer i form af procedurer osv. for at vi kan kontakte dem.  
• at psykologerne fortsat er til rådighed for de faggrupper, som arbejder med børn i før-

skole alderen dvs. 0-6 år. Så man undgår at børnenes vanskeligheder ”indrettes” efter 
hvilken faggrupper, som er tilgængelige. 

• at bevare det tætte samarbejde med sundhedsplejerskerne. Der er en del fælles besøg 
med dem, som er 1-2 forebyggende besøg i hjemmet på sundhedsplejerskens 
henvendelse.  

• at motorikkonsulenterne hele tiden har opdaterede oversigter over hvilke folk, som har 
hvilke områder. Det gælder soc.rådgivere og hele PPR. Det sparer tid, gavner omdømmet 
at man kan finde folk i en fart. Evt. en form for område teams. 

• at der er kendte og klare retningslinjer for tavshedspligt og udveksling af 
personoplysninger mellem de forskellige samarbejdspartnere efter en omorganisering.  

Faglige udviklingsperspektiver og fagpolitiske ligtorne 
Den forestående ændrede organisering er hverken årsag til eller svaret på alle de faglige 
udfordringer som ergoterapeuterne har i deres arbejde. Men ændringen giver anledning til at 
mangler, usikkerhed og indebrændte visioner kan luftes, diskuteres og være kim til 
forbedringer. 
 
Vores uddannelse som terapeuter er med udgangspunkt i det normale, at vi kan identificere 
det som ikke er normalt. Vi arbejder i høj grad inkluderende i og med vi ikke har ressourcer 
til behandling.  
 
Nogle børn ”taber” kommunen på gulvet, idet forældrene ikke har økonomisk mulighed for 
at købe motorisk redskaber, ikke selv kan udføre behandlingen/træningen og ikke har råd til 
at købe sanseintegrations behandling andet sted. Oplever at selvom barnet har en diagnose 
er det nærmest umuligt at få bevilliget en kugledyne, specialbestik eller andet 
hjælpemidler/merudgifter.  
 
Desuden er arbejdsbyrden i forvejen stor. To motorikkonsulenter er gået ned med stress 
inde for det sidste år. Hvilke ledelsesmæssige initiativer har det givet anledning til? 
 
De større faggrupper er sikret faglig ledelse. Hvordan sikres også de "små" professionernes 
ressourcer og metodeudvikling? Hvem sikrer at de små fags rammer bliver tilstrækkelige? 
 
Nu taler alle om inklusion i skolerne. Hvad er ergoterapeuternes rolle og ressourcer i 
skolerne? Og hvad med den forebyggende indsats for børn 0-6år(før skole alderen)? 
 
Ergoterapeutforeningen medvirker meget gerne i en videre dialog sammen med den 
kommende ledelse og vores lokale medlemmer. Henvendelse vedr. tid og sted kan ske til 
undertegnede på aamm@etf.dk. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen 
regionsformand 
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