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Tak for oplægget til høring om etablering af paraplytilbud på social-
området. 
 
Høj faglighed er afgørende: 
Ergoterapeutforeningen (Etf) er glade for, at Region Syddanmark  
(RSD) arbejder for at bevare og udvikle det specialiserede social-
område. Vi vurderer, at borgerne har brug for en række meget spe-
cialiserede tilbud, og at disse tilbud kræver høj specialviden og 
specialkompetencer, og derfor ikke kan forventes løst i de enkelte 
kommuner. 
 
Etf anbefaler derfor RSD at prioritere sikring og udvikling af faglig-
heden.  Det er vores opfattelse, at RSD kun kan skabe,  fastholde 
og udvikle en 'konkurrencedygtighed', hvis den specialiserede fag-
lighed virkelig sættes i højsædet.  

Ergoterapeuter skal have rum og plads til arbejde innovativt med 
kompetenceudvikling og selvfølgelig sikres efter- og videreuddan-
nelse i et omfang og på et niveau, der modsvarer kravene om høj 
specialiseret viden. 

Det er ligeledes afgørende, at der måles / dokumenteres på en så-
dan måde, at det understøtter fagligheden. Effektivisering må ikke 
betyde procedurer, som modarbejder fagligheden. 
 
Sammenlægning – en god proces: 
Etf anbefaler Region Syddanmark at skabe en god proces, hvor 
sammenlægning af flere institutioner / kulturer sker som en reel fu-
sion. Flere af de institutioner, som skal sammenlægges, har indtil 
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nu været hinandens konkurrenter. Det er derfor vigtigt, at der ska-
bes en ny fælles institution / kultur, som alle medarbejdere og ledel-
se har ejerskab til.  
 
Vi vil anbefale et særligt fokus på: 

o Reel inddragelse af medarbejdere og MED- systemet. Både i 
sammenlægningsperioden, men også i den nye organisation.  

o Sammenlægning af ledelser. Det er vigtigt at sikre, at de nye 
ledelser er synlige, tilgængelige og fungerer som ledere for 
alle medarbejdere. Medarbejderne skal sikres reel indflydel-
se i processen med omfordeling af lederstillinger, ligesom  
lederne selvfølgelig skal sikres en god og fair behandling.  

o Hvilke opgaver skal medarbejderne have fremadrettet, hvor-
dan skal evt. nye opgaver løses – og hvordan rustes medar-
bejderne til det.  

o At medarbejderne sikres en god og fair behandling, hvis der 
bliver behov for personalereduktion. 

o Hvordan udfordringen med flere adresser /matrikler og store 
afstande løses, både for medarbejdere og ledere.  

o At der skabes klarhed over hvor ansvar for økonomi og ar-
bejdsmiljø ledelsesmæssigt placeres. 

 
Kommunernes rolle:  
Kommunernes engagement og tilsagn om kontinuerligt at aftage 
specialiserede ydelser er jo afgørende. Etablering af kundebesty-
relser kan være en måde til at sikre en tættere sammenknytning og 
et reelt interessefællesskab mellem kommuner og RSD. 
Det er dog fortsat et paradoks, at kommunerne også er RSD’s ’kon-
kurrenter’ og på socialområdet kan have et økonomisk incitament i 
at undlade at bruge de specialiserede tilbud. 
Etf anbefaler derfor, at strukturen omkring kommunernes rolle over-
vejes nøje, og at medarbejdere, MED-systemet og ledere inddrages 
i vurdering og beslutning. 
 
  
 
 
Med venlig hilsen 
Anna-Marie Laustsen 
Regionsformand 
Ergoterapeutforeningen Region Syd 


