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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. Sundhedsplan 

for Region Syddanmark 

 
Tak for et spændende udkast til Sundhedsplan for Region Syddanmark. 

Det indeholder mange gode visioner. 

 

Jeg vil starte med at præsentere ergoterapeuters sundhedsvision.  

Ergoterapeuter er uddannet til at understøtte, at mennesker, uanset alder, 

sygdom eller funktionsnedsættelse, bliver i stand til at leve et aktivt liv 

med meningsfulde aktiviteter på arbejde, i fritid og også under sygdoms-

behandling. Hvor det at kunne selv er helt afgørende.  

Ergoterapi er et vigtigt bidrag i rehabiliteringen: Vi genoptræner, arbejder 

med mestring og TRIVV-faktorer (Tilgængelighed, Relationer, Interesser, 

Vaner, Vilje), hjælpemidler og velfærdsteknologi. På den måde understøt-

ter vi det enkelte menneskes mulighed for at få et godt liv på trods af alder, 

sygdom og funktionsnedsættelse samt mulighed for at forebygge sygdom, 

undgå forværring af sygdom samt motivation og evne til at ændre livsstil. 

 

Ergoterapeuters kernekompetencer vil understøtte mange af de gode visio-

ner i udkast til Sundhedsplan. 

 

Det er vigtigt, at der bliver tilbudt ergoterapi i det akutte møde med patien-

ten, under indlæggelse, under udskrivelse og det i tværsektorielle samar-

bejde samt i det ambulante forløb.  

Fokus på det at kunne selv og fokus på meningsfulde hverdagsaktiviteter 

er afgørende bidrag til, at der hurtigt stilles den rigtige diagnose, at der 

igangsættes den rigtige behandling, at mennesker med kroniske sygdomme 

behandles effektivt og med kort indlæggelse, at der effektivt kan arbejdes 
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med motivation og ændring af livsstil, at udskrivelse lykkes og genindlæg-

gelse undgås samt det ambulante forløb bliver effektivt og succesfuldt. 

 

Ergoterapeutforeningen vil anbefale Region Syd at se nærmere på, hvor-

dan personalesammensætningen er i forhold til de opgaver, som ønskes 

løst fremover. Med det paradigmeskifte, der er i gang med accelererede 

forløb, kortere indlæggelser, flere screeninger og mere ambulant behand-

ling, er der behov for tilstrækkelige personaleressourcer, som understøtter 

den udvikling. I dag er der ikke tilstrækkelige ergoterapeutiske ressourcer 

til dette. 

Flere ergoterapeuter i psykiatri og somatik samt flere ergoterapeutiske 

kompetencer på ledelses- og konsulentniveau vil skabe fokus på, at patien-

ten hurtigt igen skal have en aktiv hverdag, hvilket vil medvirke til at ska-

be mere effektiv behandling, bedre udskrivelser og økonomiske besparel-

ser samt øge patienternes livskvalitet. 

 

Derudover vil Ergoterapeutforeningen anbefale, at Region Syddanmark 

intensiverer forskning samt efter- og videreuddannelse for ergoterapeuter.  

 

Er der ønske om det, vil jeg gerne uddybe Ergoterapeutforeningens hø-

ringssvar. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anna-Marie Laustsen 

Regionsformand 

Ergoterapeutforeningen, region Syd 

 

 

 

 

 

 

 

 


