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Ergoterapeutforeningen, Region Syds høringssvar til udkast til akutplan i Re-

gion Syddanmark: 

Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at kommentere udkast til 

akutplan for Region Syddanmark. Vi har læst forslaget med stor interesse og bi-

drager gerne med vores perspektiver. 

Den tværfaglige indsats i den akutte fase: 

Vi mangler beskrivelse og visioner for den tværfaglige indsats i den akutte fase, 

for rehabilitering, recovery og brug af ergoterapeutiske kernekompetencer. Vi 

anbefaler, at der lægges en visionær plan, som sikrer de rette faglige kompeten-

cer i forhold til den enkelte patients behov. 

Patientens hverdagsliv: 

Vi anbefaler også fokus på at sikre patientens hverdagsliv i den akutte fase samt 

under og efter indlæggelse, bla. ved at arbejde med rehabilitering, recovery og 

genoptræning.  

Ergoterapeuter arbejder med at sikre og muliggøre mennesker aktive og me-

ningsfulde hverdag. Det betyder, at vi som faggruppe har en række kernekompe-

tencer og faglige redskaber, som der i højere grad bør gøres brug af. 

Link til den ergoterapeutiske grundfortælling: https://www.etf.dk/grundfortael-

ling-0 

Link til det ergoterapeutiske virksomhedsområde, der er bilag til ergoterapeu-

ters autorisation: https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/autorisation 

Gode forløb: 

Ergoterapeutforeningen anbefaler et øget fokus på gode sektorovergange, gode 

udskrivelser, sikring af genoptræningsplaner, tværfaglig visitation og koordine-

ring. Det vil være med til at skabe gode forløb for den enkelte patient og for-

bygge genindlæggelser. 

Udnyt flere faggruppers kernekompetencer:  

Vi undrer os over, at forslaget i så høj grad tager udgangspunkt i øget brug af en 

enkelt faggruppe, sygeplejersker, som man allerede nu har svært ved at rekrut-

tere til sygeplejefaglige kerneopgaver. 

https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/autorisation
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Vi vil i stedet for ’traditionel tænkning’ anbefale, at det nøje overvejes, hvordan 

man kan udnytte flere faggruppers kernefaglige kompetencer. Konkret kan vi 

pege på bla. ergoterapeuter, der har uddannelse, faglighed og faglige redskaber 

til f.eks. visitation og koordinerende opgaver.  Hvis man vil skabe bedre udskri-

velser, vil det være hensigtsmæssigt med en øget tværfaglighed i opgaveløsnin-

gen. Det kan også medvirke til at gøre sektorovergangene mere smidige, hvis sy-

gehusene i højere grad matcher kommunernes personalesammensætning i visi-

tation og myndighedsfunktion, dvs. en større tværfaglighed og bla. brug af ergo-

terapeuter. 

 

Vi uddyber selvfølgelig gerne vores perspektiver, hvis der er interesse for det, og 

vi ønsker held og lykke med at skabe en god, visionær og fremtidssikret akut-

plan. 

 

Venlig hilsen  

Anna-Marie Laustsen 

Regionsformand, Ergoterapeutforeningen Region Syd 

Mail: aml@etf.dk , tlf: 5336 4981 
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