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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje 

for fysioterapi og ergoterapi til voksne som følge af erhvervet hjerneskade 

herunder apopleksi. 

 

 

Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne som følge af 

erhvervet hjerneskade herunder apopleksi. Ergoterapeutforeningens Selskab for 

Neurorehabilitering har udarbejdet et høringssvar med faglige kommentarer i for-

hold til høringsmaterialet, hvilke Ergoterapeutforeningen støtter og derfor ikke 

gentager i dette svar. 

De faglige kommentarer fra EFS Neurorehabilitering er tidligere fremsendt til 

Sundhedsstyrelsen. 

 

Ergoterapeutforeningen er generelt positiv overfor, at der er kommet et evidens-

baseret fokus i form af en national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi 

til voksne som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi, da der er 

mange ergoterapeuter i såvel regioner som kommuner, der arbejder med mål-

grupperne.  

Ergoterapeutforeningen mener, at de diagnosegrupper målgrupperne udgør samt 

den fase genoptræningen/indsatserne rettes imod, med fordel kunne ekspliciteres 

yderligere i materialet med henblik på at understøtte selve formålet med den na-

tionale kliniske retningslinje. Kunne der derfor udarbejdes en kobling til kommen-

de ”Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og rehabilitering til patienter 

med erhvervet hjerneskade” for at understøtte denne retningslinje? 

Ergoterapeutforeningen finder desværre, at manglende studier på ADL området 

bevirker en ulige fordeling af de fokuserede spørgsmål i retningslinjen, og vil så-

ledes opfordre til, at der iværksættes forskning i Danmark, hvor borgerens hver-

dagsaktiviteter kommer i centrum for indsatserne. Som retningslinjen fremstår nu, 

betyder det, at den samlede retningslinje umiddelbart får en mere fysioterapeutisk 

profil, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ergoterapeutforeningen opfordrer derfor til, 

at den planlagt NKR for dysfagi får en kobling til denne retningslinje med henblik 

på at styrke ergoterapi i indsatserne til målgrupperne.  

Kognitive og sociale problemstillinger er (fravalgt?) som selvstændige fokuserede 

spørgsmål, hvilket kan undre og det kunne overvejes om der indledningsvis skal 
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redegøres for dette fravalg. De terapeutiske indsatser arbejder for det hele men-

neske. 

 
Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende 
kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det fortsatte ar-
bejde. 

 

Med venlig hilsen 

   
Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen 


