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Kommunesammenlægningen betyder, at 
ergoterapi som noget nyt kommer rundt til 
alle hjørner af øen. Den betyder også, at 
to grupper af terapeuter mødes hen over 
en kløft af kulturforskelle
Af Mette Løvgren, journalist

Illustration Lise Arildskov

Når Lena Hartelius sætter sig ind i sin nye tjenestebil og kører 
de bornholmske veje tynde for at udføre træning hjemme hos 
borgerne, er hun foreløbig et af de mest synlige og praktiske 
beviser udadtil på Bornholms nye kommunestruktur – når det 
gælder ergoterapi.

Den 1. november begyndte hun som noget helt nyt at ar-
bejde som flyvende ergoterapeut på hele øen. Tidligere var 
hun som kommunalt ansat ergoterapeut tilknyttet et pleje-
center i Neksø, hvor hun dels havde hold og træning på cen-
teret og dels cyklede ud til borgerne i nærområdet.

Den eneste anden kommunale trænings-ergoterapeut på 
øen var tilknyttet et plejecenter i Rønne.

De borgere, der boede langt væk fra Neksø og Rønne 
havde på den måde stort set ikke adgang til ergoterapeutisk 
træning i hjemmet.

MERE ERGOTERAPI TIL BORGERNE

Efter at de fem kommuner blev lagt sammen den 1. januar 
2003, skulle der udvikles et ensartet niveau for hjemmetræn-
ing på hele øen. Den model er endelig trådt i kraft her knap to 
år efter med de to kørende ergoterapeuter.

- Det er helt klart blevet bedre. Den nye struktur betyder 
mere ergoterapi til borgerne og et ensartet niveau på hele 
øen. Den næste udfordring bliver så at skabe opmærksom-
hed omkring, hvad ergoterapi overhovedet er for noget; 
primært ved at tale med kolleger ude i døgnplejen, siger Lena 
Hartelius.

Hver morgen klokken 8 møder hun op på et plejecenter i 
Rønne, læser sin mail og er klokken 8.15 klar til at køre ud på 
ruten af træningsbesøg. Arbejdsgangen er så ny, at hun først 
nu er ved at få organiseret sine besøg i geografiske klumper, 
så hun ikke skal køre for meget på kryds og tværs i løbet af 
en dag.

Som noget helt nyt - og godt - har Lena Hartelius fået et 
arbejdsfællesskab med den anden “ude-terapeut”, som det 
hedder i dag på Bornholm, hvor der ikke længere er noget 
der hedder amtsligt og kommunalt.

I stedet hedder det nu “ude-terapeuterne” ude hos borger-
ne og “inde-terapeuterne” på sygehuset i Rønne. 

I øjeblikket er kollegaen imidlertid på barsel, og Lena 
Hartelius, der hidtil har arbejdet alene - som mange andre 
kommunalt ansatte ergoterapeuter gør det over hele landet 
- glæder sig meget til at få en kollega at sparre med.  

Alle de såkaldte udeterapeuter (de to ergoterapeuter, ni 
fysioterapeuter og syv træningsassistenter) mødes i øvrigt fast 
en gang om måneden for blandt andet at koordinere, disku-
tere cases, Fælles Sprog, SKS-koder og anden fagsnak.

OVER PÅ SAMME OVERENSKOMST

Når det har taget så lang tid som knapt hele to år, før en 
konkret løsning for en ensartet træningstilbud hos borgerne 
på hele øen var på plads, så skyldes det, at der var andre 
store hurdler at komme igennem først:

De amtsligt ansatte ergoterapeuter på Rønne Central Syge-
hus og kommunalt ansatte ergoterapeuter skulle samles un-
der en virksomhed, Virksomhed Sygehus, som den hedder.

Den er en ud af de i alt ca. 140 virksomheder, der blevet 
dannet efter bestiller/udfører-modellen. Der er for eksempel 
en hjælpemiddelvirksomhed, ligesom en række plejehjem og 
dagcentre er blevet samlet i otte nye plejecenter-virksomh-
eder. Sygehuset er klart den største virksomhed på øen.

Meningen med at samle sygehus-terapeuterne og de kom-
munale terapeuter på samme virksomhed var at få udviklet 
en helhedsorganisation og at kunne arbejde med et sammen-
hængende patientforløb.

Men inden den smukke tanke kunne omsættes til noget 
som helst, der havde med praktiske arbejdsgange at gøre, 
skulle alle terapeuterne over på samme overenskomst. Det 
krævede forhandlinger, og de nye fælles løn- og ansættelses-
vilkår faldt først på plads mere end et år efter kommunesam-
menlægningen, nemlig i marts 2004.

UVISHED OM LEDELSEN

En anden ting, der trak tingene i langdrag, var den nye 
ledelsesstruktur, der også skulle på plads. 

I lang tid gik ergo- og fysioterapeuterne og ventede på, 
hvem der skulle blive deres øverste chef. De vidste heller ikke, 
om denne chef fik mellemledere under sig. 

I oktober 2003 blev den svenske fysioterapeut Marian 
Odier-Ros så udnævnt til chefterapeut for alle terapeuterne 
på Virksomhed Sygehus. Hun har erfaring fra både den kom-
munale sektor og fra Universitetssygehuset i Lund.

Mellemlederniveauet blev bevaret, men i en slanket udgave 
idet de tidligere to terapeut-mellemledere på sygehuset med 
personaleansvar – en ergoterapeut og en fysioterapeut – nu 
er samlet i en mellemleder, nemlig fysioterapeuten.

Nye mobile tider 
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Den operation har ikke ligefrem vakt begejstring, hos syge-
husergoterapeuterne, der har oplevet at miste deres nærme-
ste faglige leder. 

SYGEHUSTERAPEUTER PÅ HJEMMETRÆNING

Når de to terapeutgrupper skulle samles under en ledelse, var 
tanken især at skabe en enhedsorganisation med det sam-
menhængende patientforløb i højsædet. 

Ergoterapeuterne på sygehuset arbejder da også hen imod 
at tilbyde hjemmetræning i udskrivelsesfasen. Planen er at 
begynde på det her i februar. Tanken er, at udeterapeuterne 
kan kobles på hjemmetræningen, når der er behov for det.

Ergoterapeut Gitte Folkmann, som er tillidsmand for ergot-
erapeuterne på sygehuset, ser meget frem til den nye ordning.

- Det er meget bedre i forhold til ADL! Det viser sig jo tit, at 
patienterne faktisk kan mere, når de kommer hjem.

Når inde-terapeuterne begynder at komme ud i hjemmene 
på træningsbesøg, vil der således være gået mere end to 
år fra kommunesammenlægningen, til borgerne kom til at 
mærke noget til helhed og sammenhængende forløb. 

Men terapeuterne fra de to grupper har længe selv været i 
gang med at arbejde sig ind på hinanden. Siden begyndelsen 
af 2004 har terapeuterne fra de to områder siddet sammen i 
diverse arbejdsgrupper for at udarbejde praksisbeskrivelser, 

som beskriver hele forløbet for en lang række patientkatego-
rier, fra patienten kommer i ergo- eller fysioterapeuthænder til 
udskrivningen. De beskriver også forskellige redskaber som 
for eksempel tests – alt i alt et større arbejde, der ikke er afs-
luttet endnu.

DET SVÆRE KULTURMØDE

Møderne har betydet en ny kontakt mellem de to grupper.
- Kontakten mellem os er blevet meget bedre! Vi er blevet 

synlige for hinanden. Her på sygehuset er vi for eksempel ble-
vet meget mere opmærksomme på, hvilke tilbud, der findes 
ude. Vi koordinerer langt mere via telefon og vores nye fælles-
mail. Tidligere har vi ikke haft overblik over, hvad der egentlig 
fandtes ude i kommunerne, og nogle patienter er måske 
blevet udskrevet til et tilbud, der ikke var det bedste – eller 
gik måske helt glip af videre træning efter udskrivelsen på den 
konto, siger Gitte Folkmann.

Men mødet mellem de to grupper af terapeuter har også 
vist en kulturforskel.

- Ja, vi har hver vores måde at arbejde på. På sygehuset 
står vi for eksempel til ansvar over for afdelingen, mens ude-
terapeuterne mere kan disponere over deres egen tid. Vi har 
forståelse og respekt for hinanden, men vi er også forskellige, 
siger Gitte Folkmann.
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Chefterapeut Marian Odier-Ros beskriver det sådan:
- Det en stor hurdle at slå amt og kommuner sammen 

samtidig med, det enorme arbejde med at slå fem kommuner 
sammen, der var vidt forskellige med økonomi, normering, 
kultur, traditioner, styreformer osv. Der var begrænset kom-
munikation mellem den amtslige og den kommunale sektor, 
og det var en stor opgave at skabe forståelse mellem medar-
bejderne. Terapeuterne i de to sektorer har grundlæggende 
et forskelligt syn på dem de træner; nemlig patient kontra 
borger. På sygehuset har man en tradition for at se sig selv 
mere som behandlere med fokus på akut diagnosticeret be-
handling, mens ude-sektoren arbejder mere orienteret mod 
funktionsniveau, siger hun.

De to terapeutgrupper skal lære at se mere på hinandens 
ressourcer og bruge dem mere, mener Marian Odier-Ros.

- Forståelsen for hinandens sprog er blevet meget bedre. 
Der er sket mange betydningsfulde fremskridt, understreger 
hun.

- Men tanken var vel egentlig at gå skridtet videre og 
udnytte fuldt ud, at inde- og udeterapeuter fik samme over-
enskomst. Det kunne have givet mulighed for at overlappe 
hinanden meget mere i arbejdet og udføre fælles opgaver. 
Her kunne jeg jo godt som leder være gået mere radikalt til 
værks. Men det er ikke min stil. Grundlaget var ikke klart; der 
skal flyttes grænser, og det tager meget længere tid. Den 

menneskelig faktor spiller en meget stor rolle. Det er i det hele 
taget på de fleste fagområder kommet som en overraskelse 
for de fleste, at det har været så svært at bringe medarbej-
dere fra forskellige kulturer sammen, siger Marian Odier-Ros.

Hendes råd til alle, der skal ud i lignende møder mellem for-
skellige medarbejdergrupper, når kommunesammenlægninger 
går løs over hele landet om to år, er: 

- Det er vigtig fra starten også at sætte fokus på både det, 
som samler, og det som adskiller og tale højt om det. Og så 
er personlige kontakter, netværk og dialog helt afgørende. 
Det er vigtigt, at den enkelte ikke føler sig ensom og udsat 
i en turbulent tid. Det er også vigtigt, at man har både lang-
sigtede strategiske mål og delmål som: Hvad er det vi vil, når 
vi mødes? Hvad har vi behov for at snakke om? Hvem gør 
hvad? Hvordan? Hvilken tidsramme har vi?

FUSIONER UDE PÅ ØEN

Også ude på øen har medarbejdere oplevet at skulle arbejde 
sammen med nye kollegaer. Øens forskellige døgnplejegrup-
per, plejehjem, plejecentre og dag-/aktivitetscentre er blevet 
samlet i fem virksomheder med en virksomhedsleder i hver. 

Ergoterapeut Helle Villadsen arbejder på en af de nye 
virksomheder; Plejecentret CurdtsLunden, som er en fusion 
mellem et plejehjem med dagcenter og et plejecenter med 
aktivitetscenter. Her er hun daglig leder af aktivitetscenteret. 

- Det har virkelig været forskellige arbejdskulturer, der skulle 
mødes og lære at arbejde sammen. Personalet har arbejdet 
på to helt forskellige steder før: Dels på et plejecenter, hvor 
de ældre bor i egne boliger, og så på et plejehjem hvor de 
ældre bor på værelser. Det giver forskellige tilgange til arbej-
det, fortæller hun.

For SOSU-personalet har der ikke været det store flow mel-
lem de to huse, men mellem sygeplejerskerne er der en del 
overlapning. For at bygge bro mellem de to huse, fik medar-
bejderne som indledning mulighed for at besøge hinanden og 
prøve hinandens arbejde. 

Der er nu er ved at blive udarbejdet en rapport om dag-
centerstrukturen i regionskommunen i fremtiden. Målet er ens 
tilbud på hele øen og central visitation. Det betyder, at der nu 
er etableret samarbejde mellem alle Bornholms dag- og aktiv-
itetscentre med Helle Villadsen som tovholder. ●
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2005
1. januar: Frist for kommunernes svar om 
sammenlægningsønsker. 
Februar: Indenrigsministeren forventer at 
komme med en tilkendegivelse af de nye 
kommunegrænser.
Før Folketingets sommerferie: Ved-
tagelse af lovforslag i forhold til reformen
1. juli: Seneste frist for udmeldelsen af 
de fremtidige kommunegrænser.
Efteråret: Udarbejdelse af bekendt-
gørelser, vejledninger mv.

November: Valg til nye kommunalbesty-
relser og regionsråd.

2006
1. januar: De ca. 100 kommunalbesty-
relser og fem regionsråd kan træde sam-
men for første gang.
I løbet af året: Kommunale sammen-
lægningsudvalg og forberedelsesudvalg 
forbereder de nye kommuner og regioner 
– hvilken struktur skal den enkelte kom-
mune have, hvilke institutioner, hvilke op-

gaver skal overtages fra amterne osv. De 
kommunale arbejdsgivere vil formentlig 
opsige alle løn- og ansættelsesaftaler og 
aftale et sæt nye for medarbejderne.
Medio 2006: Fem delingsråd kan afgøre 
eventuelle uenigheder om deling af per-
sonale samt aktiver og passiver.

2007
1. januar: Den nye kommunale inddeling 
træder i kraft.

KØREPLAN – KOMMUNESAMMENLÆGNINGER 
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