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Funktionsevnemål	  i	  kliniske	  kvalitetsdatabaser.	  	  
	  
Danske	  Fysioterapeuter	  har	  rettet	  henvendelse	  til	  RKKP	  med	  ønske	  om,	  at	  rehabilitering	  fremadrettet	  
bliver	  omfattet	  af	  databaserne,	  hvor	  det	  vurderes	  relevant.	  Ligeledes	  fremstilles	  et	  ønske	  om,	  at	  de	  
kliniske	  kvalitetsdatabaser	  omfatter	  det	  samlede	  patientforløb,	  så	  det	  går	  på	  tværs	  af	  primær	  –og	  
sekundærsektoren,	  som	  det	  ofte	  gør	  sig	  gældende	  for	  rehabiliteringsindsatserne.	  	  
	  
Det	  Ergoterapifaglige	  Selskab	  for	  Lungerehabilitering	  (EFS	  Lungerehabilitering)	  finder	  dette	  ønsker	  
interessant	  og	  relevant,	  jf.	  regionernes	  mål	  for	  2015	  mht.	  videreudvikling	  af	  de	  kliniske	  
kvalitetsdatabaser.	  	  
	  
Under	  gennemgang	  af	  det	  fremsendte	  materiale	  fra	  Danske	  Fysioterapeuter	  er	  funktionsevnemål,	  dog	  
kun	  defineret	  ud	  fra	  fysiske	  funktioner.	  Rehabiliteringsbegrebet	  er	  bredere	  defineret,	  jf.	  WHO	  og	  
hvidbogen.	  Anvendes	  ICF	  som	  referenceramme	  til	  at	  beskrive	  funktionsevne	  som	  udgangspunkt	  for	  
rehabilitering,	  så	  ved	  vi,	  at	  der	  er	  fokus	  på,	  ikke	  kun	  den	  fysiske,	  men	  også	  psykiske	  og	  sociale	  
funktionsevne.	  Aktivitet	  og	  deltagelsesniveau.	  Alt	  dette	  i	  kombination	  med	  helbred	  og	  kontekstuelle	  
faktorer.	  	  
	  
Et	  rehabiliteringsprogram	  for	  KOL	  kan	  indeholde	  træning	  i	  daglige	  færdigheder	  /	  aktiviteter,	  jf.	  den	  
nationale	  anbefaling	  for	  rehabilitering	  af	  patienter	  med	  KOL.	  Træning	  af	  daglige	  aktiviteter	  har	  til	  
formål	  at	  øge	  den	  enkeltes	  mestring	  af	  daglige	  aktiviteter.	  	  
	  
Der	  er	  ydermere	  givet	  følgende	  anbefaling	  vedr.	  træning	  af	  dagligdagsaktiviteter.	  Mennesker	  med	  
KOL,	  der	  oplever	  begrænsninger	  i	  hverdagen	  som	  følge	  af	  åndenød	  (dyspnø)	  og	  nedsat	  energi,	  får	  
regelmæssigt	  vurderet	  deres	  evne	  til	  at	  udføre	  almindelige	  daglige	  aktiviteter.	  Der	  instrueres	  ved	  
behov	  i	  energibesparende	  principper.	  Jf.	  anbefalinger	  for	  tværsektorielle	  forløb	  for	  mennesker	  med	  
KOL,	  SST	  2015	  og	  KOL	  –	  anbefalinger	  for	  tidlig	  opsporing,	  rehabilitering	  og	  opfølgning.	  
	  
Danske	  Fysioterapeuter	  har	  videregivet	  skriftligt	  materiale	  til	  RKKP	  med	  henblik	  på	  et	  videre	  
samarbejde.	  Her	  vil	  EFS	  Lungerehabilitering	  gerne	  henstille	  til,	  at	  man	  inviterer	  
Ergoterapeutforeningen	  og	  de	  ergoterapifaglige	  selskaber	  ind	  i	  samarbejdet	  men	  henblik	  på	  hvilke	  
mulige	  funktionsevnebaserede	  indikatorer	  (funktionsevnemål)	  i	  de	  kliniske	  kvalitetsdatabaser,	  der	  
kan	  indeholde	  rehabilitering,	  som	  en	  integreret	  del	  af	  det	  samlede	  patientforløb,	  som	  Danske	  
Fysioterapeuter	  beskriver	  det.	  Samt	  kortlægge	  i	  hvilken	  grad	  de	  eksisterende	  nationale	  kliniske	  
kvalitetsdatabaser	  opsamler	  data	  vedrørende	  patientens	  funktionsevne.	  	  
	  
Vi	  er	  i	  EFS	  Lungerehabilitering	  interesseret	  i	  et	  samarbejde	  omkring	  kvalitetssikring	  og	  
kvalitetsudvikling	  af	  rehabiliteringsindsatsen.	  	  
	  
På	  vegne	  af	  det	  Ergoterapifaglige	  Selskab	  for	  Lungerehabilitering.	  
	  
Gitte	  Johannesen,	  ergoterapeut	  og	  formand	  for	  EFS	  Lungerehabilitering.	  	  
Malene	  Juul	  Hylle,	  ergoterapeut	  og	  bestyrelsesmedlem	  i	  EFS	  Lungerehabilitering.	  	  


