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Vi samler kræfterne

Herlev Kommune og 5 andre kommuner er gået sammen om 
kræftrehabilitering. 

Der er oprettet diagnosespecifikke tilbud på tværs af 
kommunegrænserne som supplement til de hjemkommunale 
tilbud.

Udarbejdet fælles faglige standarder, kompetenceprofiler samt 
informationsmateriale om rehabiliteringsbehovet hos den enkelte 
diagnosegruppe.

http://visamlerkræfterne.dk/

http://visamlerkræfterne.dk/


Ergoterapi i samarbejdet

Faglig repræsentant fra Herlev Kommune og eneste 
ergoterapeut i projektet. 

Siddet med i beskrivelserne af rehabiliteringsbehovene 
og  tilbuddene til flere diagnosegrupper.

Forsøgt at påvirke de tilbud, jeg ikke har været med til at 
udarbejde.



Udfordringer og gode oplevelser
Udgangspunktet for projektet var fysisk træning på hold 

Holdning til at fysisk træning og patientundervisning  dækkede 
borgerens rehabiliteringsbehov.

Ergoterapeutisk sprog – hvordan formidles ergoterapi til andre 
faggrupper. 

Manglende/begrænset evidens på området.

Hovedhalskræft og hjernekræft (lungekræft) – her  fik jeg mulighed for at 
påvirke tilbuddet og sikre at ergoterapi var en fast del dette. 

Stor opbakning fra egen kommune



Ønsker for det videre arbejde med at sikre 
ergoterapi til borgerne

Sikre at alle borgere bliver vurderet af en ergoterapeut i 
forhold til rehabiliterings-/genoptræningsbehov.

Alternativt udarbejde retningslinjer for, hvornår borger skal 
tilbydes ergoterapi. Klæde andre faggrupper på til at 
identificere behov for ergoterapeutisk indsats. 

Udarbejdelse af en faglig standard for individuel ergoterapi.



Kræftrehabilitering i Herlev
Henvisning: 
 Sygehus/egen læge GOP/ref01
 Selvhenvendelse - Servicelovens §86.1
 Kommunale samarbejdspartnere – jobcenter, sygeplejen, hjemmeplejen 

mm.

Forundersøgelse med fysio- og ergoterapeut.
Samtale med udgangspunkt i borgerens forberedelsesskema 
”støtte til livet med kræft” 

Genoptrænings-/rehabiliteringsbehovet afdækkes og borger 
tilbydes fys/ergo i hjemkommune, tværkommunale hold og/eller 
patientundervisning. Der kan også henvises til andre 
samarbejdspartnere – diætist, hjemmesygeplejen, jobcenter, KB 
mm.



Ergoterapeutiske tilbud i Herlev
 Afdækning af genoptrænings-/ rehabiliteringsbehov

 ADL- vurdering og træning/vejledning

 Vurdering af behov for hjælpemidler samt instruktion i brug af disse.

 Energiforvaltning / energibesparende teknikker i hverdagen

 Mestring af et forandret hverdagsliv f.eks. i forhold til ændret roller og 
vaner

 Psykisk støtte til borgere og pårørende

 Træning af OE – styrke og sensibilitet – genoptræning/brug af 
kompenserende strategier og hjælpemidler

 Støtte til at genoptage tidligere aktiviteter  evt. på nye måder

 Vurdering og træning af kognitive senfølger 

 Tværkommunalt hoved, hals kræft hold.



Center For Kræft og Sundhed København



Jobopslag 2012
Center for Kræft & Sundhed København søger ergoterapeut / fysioterapeut
Københavns Kommune søger ergoterapeut / fysioterapeut til ansættelse i Center for Kræft & Sundhed
København,
som tilbyder rehabilitering til borgere med kræft.

Ansættelsestidspunkt
1. januar 2013

Opgaverne er at:
•Være kontaktperson
•Undersøge og vurdere omfanget af dysfagiske problemer hos patienter med hals- og mundhulekræft
•Give behandling og instruere i træningsprogrammer til patienter med dysfagi
•Samarbejde tværfagligt og tværsektorielt om udvikling af tilbud til patienter med hals- og mundhulekræft
•Forestå holdtræning og patientundervisning
•Undersøge og behandle muskelo-skeletale lidelser, opstået som følge af kræftsygdom og –behandling
•Have interesse for eller kendskab til forskellige behandlingsteknikker, herunder Myofacsiel release og
lymfedrænage
•Varetage undervisningsopgaver i og udenfor centret

Vi tilbyder
•Et spændende udviklingsmiljø i unikke fysiske rammer sammen med kompetente kollegaer med høj
motivation
•Godemuligheder for at præge udviklingen af rehabiliteringstilbud –
 herunder de ergo- og fysioterapeutiske interventioner til borgere med kræft
•Et udfordrende fagligt miljø med mulighed for refleksion og supervision
•Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse



Ergoterapi i CKSK 2013 
 Hjemmebesøg til borgere med hjernetumorer og palliative 

borgere

 Vurdering af behov for småhjælpemidler

 Genoptræning af borgere med kognitive problemer

 Vurdering og genoptræning af borgere med dysfagi

 Afholdelse af Hoved-hals-seminarer



Er du ergoterapeut, og vil du være med til at udvikle vores kræftrehabiliteringstilbud ?

Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune udvider det ergoterapeutiske 
område og vi søger derfor en kollega,
som kan være med til at videreudvikle den ergoterapeutiske indsats for kræftpatienter.  

Hos os skal du.. 
•være kontaktperson primært for patienter med hals- og mundhulekræft samt 
hjernetumorer   
•udføre vurdering og genoptræning af tygge- og synkefunktion  
•varetage holdtræning  
•foretage hjemmebesøg og ADL vurderinger  
•deltage i projekt- og udviklingsarbejde 
•undervise internt og eksternt til såvel fagpersoner som patienter 
•deltage i den fortsatte udvikling af centrets rehabiliteringsindsatser  

Du skal… 
•have erfaring med rehabilitering
•have erfaring med patienter med hals- og mundhulekræft samt patienter med hjernetumorer
•have viden om undersøgelse og genoptræning af synkefunktion
•have erfaring med undervisning af fagpersoner og patienter
•gerne have erfaring med holdtræning 
•gerne være AMPS kalibreret 
•gerne have erfaringer med neurologiske patienter 

Ansættelse
Fast stilling fra 1. oktober 2015. Den ugentlige arbejdstid er 34-37 timer.

Jobopslag 2015



Fremtidig ergoterapi i CKSK
 Hjemmebesøg og ADL-vurdering/træning

 Hjælpemidler

 Kognitive problemer

 Energiforvaltning

 AMPS

 TRIV-faktorer

 Udbrede viden om ergoterapeutiske kompetencer i 
CKSK



Fagligt netværk og sparring 
Hvordan organiserer vi os?

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR15TGw5fKAhVGBSwKHVsUCyoQjRwICTAA&url=https://www.colourbox.dk/vektor/concept-illustration-af-farverige-haender-holdt-sammen-indikerer-sociale-netvaerk-holdaand-folk-limning-multiracial-gruppe-af-mennesker-partnerskab-hjaelpe-hinanden-faellesskab-af-mennesker-etc-vektor-5178460&psig=AFQjCNEUit0VjUIm8bAhvZeibKKLRRdVIg&ust=1452250155050959
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR15TGw5fKAhVGBSwKHVsUCyoQjRwICTAA&url=https://www.colourbox.dk/vektor/concept-illustration-af-farverige-haender-holdt-sammen-indikerer-sociale-netvaerk-holdaand-folk-limning-multiracial-gruppe-af-mennesker-partnerskab-hjaelpe-hinanden-faellesskab-af-mennesker-etc-vektor-5178460&psig=AFQjCNEUit0VjUIm8bAhvZeibKKLRRdVIg&ust=1452250155050959
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim2-niw5fKAhVGXCwKHVJXAPEQjRwICTAA&url=https://jesperzeihlund.wordpress.com/2014/12/30/oplevelsesokonomi-som-vaekstskaber-i-det-danske-fodevareerhverv/&psig=AFQjCNG8zZlVq0-1aVezFuJJmX-bLYf-Iw&ust=1452250215201771
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim2-niw5fKAhVGXCwKHVJXAPEQjRwICTAA&url=https://jesperzeihlund.wordpress.com/2014/12/30/oplevelsesokonomi-som-vaekstskaber-i-det-danske-fodevareerhverv/&psig=AFQjCNG8zZlVq0-1aVezFuJJmX-bLYf-Iw&ust=1452250215201771
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjNwraBxJfKAhWCXCwKHepyD-0QjRwICTAA&url=https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rad-til-paroerende/bedsteforaelder-kraeft/&psig=AFQjCNF1TeKiLFlUXwzQGiLc7svoU3gxgQ&ust=1452250279322289
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjNwraBxJfKAhWCXCwKHepyD-0QjRwICTAA&url=https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rad-til-paroerende/bedsteforaelder-kraeft/&psig=AFQjCNF1TeKiLFlUXwzQGiLc7svoU3gxgQ&ust=1452250279322289


Fagligt netværk og sparring 
- hvordan organiserer vi os?

Sæt jer sammen i mindre grupper 3-5 personer og drøft jeres 
behov og ønsker for netværk og sparring med udgangspunkt 
i følgende spørgsmål:

 Hvilke muligheder har du for faglig sparring i din hverdag og 
hvad gør du når du mangler faglig sparring?

 Hvordan skal den faglige sparring være tilgængeligt før du bedst 
muligt kan bruge den i hverdagen?

 Hvordan skal vi organisere os som ergoterapeuter for at få 
indflydelse indenfor kræftområdet?

 Har du lyst til at være en del af udviklingen?


