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Høringssvar Fra Ergoterapeutforeningens Region Midt / Nord 
 

Jeg har med stor interesse læst høringsmaterialet til sundheds- og hospitalsplanen 

for Region Midtjylland og takker for muligheden for at afgive et høringssvar som regi-

onsformand for ergoterapeuterne i Region Midt / Nord. 

 

Helt generelt vurderer jeg, at materialet er godt gennemarbejdet og kommer omkring 

mange vigtige områder. Jeg har derfor kun få bemærkninger. 

 

Det er konstruktivt, at hospitalsplanen fremhæver et fokus på både sammenhæng og 

lighed i sundhed. For ergoterapeuter er det meget væsentligt, at borgerne har mulig-

hed for genoptræning og rehabilitering både efter psykisk og somatisk sygdom. Jeg 

er derfor godt tilfreds med at se, at materialet fremhæver en ligestilling mellem ind-

satser til patienter uagtet om det er pga. psykiske lidelser eller somatiske sygdom, 

der måtte begrunde indsatser. Sammenhæng i patientforløb kan ikke undervurderes, 

og med korte indlæggelsesforløb er det vigtigt at få prioriteret undersøgelser, så 

rammerne for den kommunale genoptræning og rehabiliteringen opstartes på den 

bedst mulige måde for patienten. Vigtigt at patienten oplever sammenhæng mellem 

hospital og hjemkommune. 

 

Jeg finder det også positivt at Region Midt har fokus på forebyggelse og sundheds-

fremme. Dette er selvfølgelig vigtigt generelt og i et bredt perspektiv, men særligt for 

borgere med kroniske eller multisygdomme, bør indsatser allerede i hospitalsregi 

have bevågenhed. Den enkelte skal ikke kun mestre egen syg, men en hverdag med 

kroniske sygdomme eller svære psykiatriske lidelser. 

 

Jeg er meget enig i, at der skal lægges stor vægt på samarbejdet med kommunerne 

og ser frem til at drøfte hvordan vi kan få et større fokus på ergoterapeutiske kerne-

ydelser i relationen region og kommuner.  Jeg ser gode perspektiver i at sikre mere 

smidige overgange mellem sektorerne. En styrkelse af det samarbejde der allerede i 

dag fungere med udgående teams gennem tværgående økonomi med tværgående 

medarbejdere fx ergoterapeuter, kunne være en af de løsninger, man kunne se nær-

mere på. En endnu bedre udnyttelse af tværfaglige kompetencer, ikke mindst der 

hvor det kan være svært at rekruttere en bestemt faggruppe for eksempel i forhold til 

koordinering af udskrivelser mellem hospital til kommune. 
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Det er vigtigt kontinuerligt at have øje for at sundhedsvæsenet består af mange for-

skellige faggrupper som supplerer hinanden til gavn for borgerne og den samlede 

opgaveløsning. Her er kompetenceudvikling central og faglig udvikling for hver en-

kelt medarbejder kan og bør ikke undervurderes. 
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