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Den 7. oktober 2016 

Side 1  

Ref.: mn 

E-mail:  mn@eft.dk 

Direkte tlf: 5336 4949 

 

Høringssvar vedr. udkast til ændring af sundhedsloven, autorisationsloven og 

lov om klage- og erstatningsloven 

 

 

Ergoterapeutforeningen takker for at være blandt høringsparterne.  

 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer: 

 

Vedr. etablering af en permanent bisidderordning ifm. dialog om klage over 

en autoriseret sundhedsperson 

 

Ergoterapeutforeningen er positiv indstillet overfor en ændring af klage- og erstat-

ningsloven, så bisidderordningen kan fortsætte som et permanent og landsdæk-

kende tilbud for patienter i forbindelse med dialogsamtaler med sundhedsvæse-

net.   

 

Vedr. udfasning af akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel på offent-

lige sygehuse og det præhospitale område.  

 

Ergoterapeutforeningen er tilfreds med, at der har være lydhørhed over for den 

kritik, der er rejst fra både de faglige miljøer og centrale partere af akkrediteringen 

efter Den Danske Kvalitetsmodel på offentlige sygehuse og det præhospitale om-

råde. Dens fokus på tidskrævende dokumentation af processer har været uhen-

sigtsmæssig i f.h.t. at udvikle kvalitet i det kliniske arbejde på sygehusene og det 

præhospitale område. 

 

Derfor vurderer Ergoterapeutforeningen det fornuftigt at udfase akkreditering efter 

Den Danske Kvalitetsmodel på offentlige sygehuse og på det præhospitale om-

råde og i stedet at erstatte den med en ny og afbureaukratiserende tilgang.  

 

Ergoterapeutforeningen er desuden enig i, at en ny tilgang til kvalitetsarbejde skal 

bidrage til at styrke medarbejdernes motivation og understøtte en forbedringskul-

tur med fokus på effekt og resultat for patienten. Arbejdet bør derfor i højere grad 

baseres på tillid til medarbejderne og lederne, som skal have plads og faglig moti-

vation til at skabe forbedringer til gavn for patienterne.  

 

Ergoterapeutforeningen finder det afgørende i den fortsatte udvikling af kvalitets-

arbejdet, at medarbejderne i højere grad får medejerskab i udviklingen af me-

ningsfulde kvalitetsmål- og standarder. 

 

Ergoterapeutforeningen uddyber naturligvis gerne ovenstående kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 
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Tina Nør Langager  

Formand 


