
 

 

Ergoterapeutforeningens høringssvar til dokumentet  
”Sammen skaber vi værdi for patienten” 
 
 
 
 
 
 
Pjecen som redskab til forandring 
Tak for at vi har mulighed for at bidrage i den nødvendige samskabelsesproces. 
Når et skriftligt dokument skal være en guide til udvikling, er det et godt afsæt, at vi er 
mange der reflekterer, diskuterer og giver udtryk for, hvordan vi tror vi kan lykkes 
med at skabe forandring, forbedring og resultater. Så tak for en bred og langvarig 
høringsproces. 
 
Pejlemærker for udviklingen s.3-5 
De tre pejlemærker er brugbare som dynamiske faktorer, der inviterer til 
nysgerrighed efter patientens perspektiv og unikke individuelle behov modsvaret af 
den faglig tilgang og de økonomiske (for) snævre rammer. Som ergoterapeuter kan vi 
ikke udføre vores professionsfaglighed uden at sætte patientens sygdom i relation til 
hans/hendes hverdagsliv og personlige værdier/interesser og behov. Så flere 
ergoterapeuter, somatisk og psykiatrisk, vil bidrage til øget værdi for patienterne! 
 
Redaktionelt på s.3. Dot 1 og 2 kan samskrives og det samme gælder dot 5 og 6 samt 
dot 4 og 8. Forenkling vil fremme nytteværdien. 
 
Ny værdibaseret styringsmodel s. 5-7 
Vi håber, at visioner og pejlemærker er konkurrence- og modstandsdygtige i forhold 
til de udfordringer, der vil komme, når flow, antal ydelser, herunder salg af ydelser til 
andre regioner stadig er styrende og indlejret i organisationernes vaner og 
bevidsthed.  
 
Nationale mål og regionale udviklingsmål. Vi foreslår at ”fastsat” ændres til 
”revurderes”, da en etårige tidshorisont for udvikling er for snæver  
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Øget tillid og klare forventninger til ledelserne. 
Værdibaseret styring er også realiseret når: 

- Ambulante patienters afbud givet senere end 24 timer før aftalt tid ikke 
længere i SP bliver registreret som udeblivelser. 

- Behandling med medicin, kirurgi og samtaler med fagprofessionelle har øget 
værdi for patienterne, når der samtidig tilbydes behandlingsrettede praktiske 
hverdagsaktiviteter bl.a. i grupper for at ændre vaner og for kunne leve et 
aktivt hverdagsliv på trods af sygdom.  

- Tværsektoriel sammenhæng er kendetegnet af en samordning af 
udskrivningsbreve, plejeforløbsplaner og genoptræningsplaner. 

 
Dilemmaer og bagvedliggende drøftelser s. 7-8 
Kulturændringer kræver indsats både i forhold til ledere og medarbejdere. Vi peger på 
disse løsninger:  

1. Tværsektorielt samarbejde med bl.a. mono- og tværfagliglig 
kompetenceudvikling og supervision.  

2. Læringskulturer på tværs af hospitalerne, der understøtter et bæredygtigt 
sundhedsvæsen. LEON understøttes, da effekten af gode erfaringer kan deles. 

3. IT-systemmer, der understøtter pejlemærkerne og ikke giver mulighed for 
eller anledning til kvantitativ overvågning af medarbejderne.  

4. Fokus på bedre mødekvalitet, så alles tid udnyttes konstruktivt og giver 
effektiv opgaveløsning. 

 
Vi forventer, at der i tilknytning til den værdibaseret styring skabes synlig 
sammenhæng både til nærhedsfinancieringen og den regionale realisering af visioner 
og initiativer i Sundhedsaftalen 
 
Vi stiller os meget gerne til rådighed i den videre dialog. 
 
Med venlig hilsen 

 
Åse Munk Mortensen  
Regionsformand, Ergoterapeutforeningen, Region Øst 
 


