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Høringssvar vedrørende: Indikator for sygdomsområdet depression i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
Ergoterapeutforeningen har modtaget materiale vedrørende indikator for sygdomsområdet depression i Det Nationale Indikatorprojekt til kommentering.
Det glæder Ergoterapeutforeningen at blive inviteret som høringspart til indikatorsættet.
Ergoterapeutforeningen havde også gerne set ergoterapeutisk repræsentation i arbejdsgruppen og rettede på den baggrund den 6. april 2010 henvendelse til NIP-sekretariatet.
Ergoterapeutforeningen har derudover følgende kommentarer til høringsmaterialet.
Indikator område 4a om sociale støttebehov kunne med fordel have været præciseret i
Dokumentalistrapporten med konkrete anbefalinger. Dokumentalistrapportens indhold
s. 12 vedrørende sociale støttebehov burde som minimum have indeholdt anbefalingerne
fra Referenceprogrammet for unipolar depression hos voksne. Referenceprogrammet for
unipolar depression hos voksne 2007 s. 35 beskriver, hvorledes den neuropsykologiske
udredning med fordel kan suppleres med en ergoterapeutisk vurdering indenfor ADLområdet (Activities of Daily Living). Ergoterapeuters kompetencer i forhold til udredning og vurdering af sociale støttebehov herunder ADL- funktioner bør på den baggrund
inddrages såvel under indlæggelse som i den ambulante fase.
I de senere år har ergoterapeuter ansat i psykiatrien tiltagende fokuseret på særlige ergoterapeutiske undersøgelsesredskabers egnethed i forhold til udredning, vurdering og behandling med henblik på, at den samlede ergoterapeutiske intervention kan dokumenteres og højnes.
Således bør indikator 4a om sociale støttebehov indeholde et mere eksplicit fokus på ergoterapeutiske standardiserede undersøgelsesredskaber som fx AMPS (Assessment of
Motor and Process Skills) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure).
De standardiserede undersøgelsesredskaber medvirker til at kvalitetssikre den ergoterapeutfaglige intervention indenfor aktivitet og deltagelse med henblik på optimering af
kvalitetsmål i patientforløbene. AMPS anvendes til udredning og effektmåling af motoriske og processuelle færdigheder og giver dermed mulighed for sammenligning over tid
af den aktivitetsbaserede målsætning. COPM vurderes af mange ergoterapeuter som
særligt anvendelig i psykiatrien, idet redskabet indfanger den sindslidendes egen vurdering af aktivitetsproblemer og prioritering af indsatsområder, ligesom COPM bidrager

til en helhedsvurdering af de sociale støttebehov. Der henvises i øvrigt til en netop udarbejdet rapport fra Ergoterapeutforeningen om ergoterapeuter ansat i psykiatrien:
www.etf.dk/3353
Ergoterapeutforeningen kan endvidere fuldt ud tilslutte sig behovet for yderligere forskning vedrørende udvikling og dokumentation af sociale støttebehov, og ser meget gerne
initiativer, der kan medvirke til at styrke kvaliteten af den ergoterapeutiske intervention
i forhold til denne patientgruppe. Forskning og udvikling af sociale støttebehov og dermed et løft af den generelle rehabiliteringsindsats for patienter med unipolar depression
bør inkludere og medtage flere sundhedsfaglige paradigmer udover den biomedicinske.

Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge den videre proces og vi bidrager gerne i det
videre arbejde.
Venlig hilsen

Gunner Gamborg
formand for Ergoterapeutforeningen
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