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Vi har med stor interesse læst udkastet til treårsplan og har følgende 
kommentarer. 
 
Recovery s.3-6. 
Det er nødvendigt at der er en stærk professionel, tværfaglige og koordineret 
indsats, at sikre inspiration og støtte til menneskers recoveryproces. Derfor er 
vi stærkt bekymrede ved den næsten ensidige fokusering på recovery 
mentorers vækst og funktionsområder. Vi frygter at den samlede kvalitet af den 
brede behandlingsvifte fortyndes, når/hvis recovery mentorerne ansættes på 
bekostning af de autoriserede fagprofessionelle, som f.eks. ergoterapeuter.  
 
I forhold til den ikke-medicinske behandling ønsker vi, at Region Hovedstaden 
markerer sig med en nyskabende fortolkning af adgangen til sansestimulerende 
behandlingsredskaber, såsom kugledyner og kugleveste. Vi må høre op med 
tværsektoriel kassetænkning, når mindre indgribende løsninger end medicin er 
kendte og økonomisk fordelagtige.  
 
Samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund s.7-9. 
Netværksmøde er en vigtig brik i at skabe sammenhæng og samspil for det 
enkelte menneske og dennes familie. Støtte til børn af psykisk syge bliver ofte 
overset. Børnenes trivsel og muligheder for støtteforanstaltninger skal 
medinddrages ved netværksmøderne, da familierne som helhed i højere grad 
bør integreres i recoveryprocesen. 
 
Vi ser positivt på, at Regionsrådet vil sætte fokus på øget klarhed om ansvar for 
diagnosticering af patienterne og deraf relevant faglig behandling, idet mange 
patienter oplever at være kastebold mellem hospital, visitation og 
primærsektor.  
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Det er vigtigt at være opmærksom på ”at omlægning af ambulante indsatser til 
såkaldte F-ACT teams”, ikke har medført flere ressourcer, på trods af at man 
har ændret opgaven med bl.a. krav om øget fleksibilitet og ønske om 
”indlæggelse” i eget hjem. Dette er kun muligt hvis man også ser på den 
enkelte medarbejders case-load og lader ressourcer følge opgaven. 
 
Forebyggelse og nedbringelse af alle former for tvang. s13-14. 
I pilen side 2 pkt. 4 kan ”nedbringelse af” slettes, så pejlemærket forenkles til 
”Forebyggelse af alle former for tvang”. Vi ved at de forebyggende indsatser der 
virker. Vi kan dog også se en mere problematisk tendens, at man bruger 
personaleressourcer på meget udadreagerende patienter, som så derved 
undgår bælte eller anden tvang. Det kan så have den affødte konsekvens, at 
andre patienter får tilsvarende mindre opmærksomhed og nærhed. 
 
Vi støtter også etableringen af sanserum – men så kræver det, at de 
nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede. Patienterne bliver ikke 
raske af, at der er et ubenyttet sanserum i afsnittet.  
 
Tid til nærvær s.14 
Afsnittet” Regionsrådet ønsker…….typisk er lavere.” er i bedste fald misvisende. 
Det må bare laves om! Alle medarbejdere ønsker at være nærværende og vi 
læser, at I politikere tror at man med ændrede arbejdsgange kan trylle mere 
tid.  
 
Det er yderst positivt at Regionsrådet fokuserer på rekruttering og fastholdelse 
af personale. Der er behov for kompetente ledere og medarbejdere og fortsat 
opmærksom på hvordan alle faggrupper bedst bidrager til opgaveløsningen  
 
Lighed i Sundhed s.15-17. 
Vi bifalder de nævnte tiltag for at løse de problemer der opstår, når somatisk 
arbejdende sundhedsfaglige mangler indsigt i psykiatri. Vi mener at det ikke 
kun er under indlæggelse, men også i den ambulante behandlingspsykiatri skal 
kunne tilbyde patienten et varieret behandlingstilbud, hvor kost, motion og 
rygestop også er en del af det. Dette med fokus på at hjælpe den enkelte 
patient i gang og derved have en øget fleksibilitet sektorovergangene imellem 
  



 

 

Psykisk sygdom og Misbrug s.18-20. 
Mennesker med psykisk sygdom skal i deres regionale behandling møde en 
relevant faglige interesse for de eventuelle samtidige behov de har, som følge 
af et misbrug. De må ikke blive kastebolde mellem sektorerne. Uanset 
sektorplacering af opgaven må der være de nødvendige ressourcer til 
opkvalificering af personalet. 
 
Rekruttering, Fastholdelse og arbejdsmiljø s.21-22 
Sikkerhed skal være tilstede både i arbejdstiden og i fritiden. Derfor vil en 
politisk indsats for at personale fritages for at afsløre deres fulde navn i 
journalnotater og på navneskilte. Når politibetjente kan, så må det også være 
muligt for regionsansatte. 
  
Hvad mener Regionsrådet i øvrigt om:  

 Den økonomiske ramme og behov for flere ressourcer? 
 Det hastigt stigende antal patienter i psykiatrien, som medfører mangel 

på pladser på sengeafsnit, ændring af almene afdelinger til intensive, 
lukkede og øgning af retspsykiatriske pladser?  

 Forebyggelse af kriminalitet som følge af misbrug og psykisk sygdom? 
 Hvad er fremtidens behov og hvad kan samfundet gøre for at øge mental 

sundhed? 
 
Vi glæder os til at mødes til temamødet den 18.november 
 
Vi håber på en spændende fremtid for Region Hovedstadens Psykiatri,  
hvor mange (flere) ergoterapeut bidrager til gode behandlingsforløb. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen  
Regionsformand 
Ergoterapeutforeningen, Region Øst. 
 


