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Vedr. 
 
Ergoterapeutforeningens høringssvar på Vision for sundhedsvæsenet i region 
Syddanmark 

 
 

Tak for det fremsendte udkast til visioner, som vi her med vil give vores høringssvar til. 
 
 
Generelt: 
Det er dejligt med overordnede visioner, men helt afgørende at visionerne omsættes til 
handling. 
Etf skal derfor anbefale, at visionerne følges af en plan for, ’hvordan’ visionerne omsættes. 
 
 
Vedr. Lighed: 
Det er Etfs opfattelse, at der i dag ikke er ’lighed’ for borgerne. 
Der ikke er samme bevågenhed og samme mulighed, dvs. økonomiske midler, sengepladser, 
tilbud om ergoterapi osv for alle diagnosegrupper. Der er grupper, som ikke får eller i 
mindre grad får relevante tilbud fx om ergoterapi.  
Hvis ’lighed’ menes seriøst, er der behov for at prioritere de grupper og områder, som i dag 
ikke får tilstrækkeligt. Ét eksempel på et underprioriteret område er psykiatrien. 
 
Vedr. Ansvar: 
Det er Etfs opfattelse, at der er mange eksempler på, at patienter i dag pgra knappe 
ressourcer bliver kastebold mellem region og kommuner. Det bør region Syddanmark tage 
et medansvar for at ændre. 
Vi vil også bruge denne lejlighed til at påtale det paradoksale og urimelige i, at patienter 
med en psykiatrisk problemstilling ikke er sikret en genoptræningsplan. Vi håber, at region 
Syddanmark vil tage ansvar ved påpege denne urimelighed overfor bla. politikere på 
Christiansborg. 
 
Vedr. Sammenhæng: 
Det er Etfs opfattelse, at begrebet ’sammenhæng’ også bør omfatte sammenhæng mellem 
sygehus og kommuner. I dag er sammenhæng mellem sektorerne ikke tilstrækkelig sikret.  
 
Vedr. Kvalitet: 
Det er Etfs opfattelse, at der i dag ikke altid er mulighed for at give rette behandling, på 
rette tidspunkt og baseret på nyeste viden. 
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Eksempelvis oplever ergoterapeuter, at arbejdspresset er så stort og normeringen så lille, at 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ikke altid kan følges. Af samme grund får patienter ofte 
heller ikke i tilstrækkeligt omfang den nødvendige genoptræning og rehabilitering.  
Det er også et stort problem, at der ikke er afsat fornøden tid og ressourcer til 
kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse og ergoterapeutisk forskning.  
Det er Etfs opfattelse, at der burde være, men ikke er sammenhæng mellem Den Danske 
Kvalitetsmodel, efter- og videreuddannelse, forskning og personaleressourcer. 
 

 
 

Hvis det ønskes, vil vi naturligvis gerne uddybe vores høringssvar, som, vi håber, kan være 
med til at kvalificere debat, beslutning og handling i Regionsrådet. 

 
 
 
 
 

Venlig hilsen 
 

Anna-Marie Laustsen 
Regionsformand 
Etf region Syd 


