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Høringssvar 

Høringssvar fra Ergoterapi Fagligt Selskab for Geriatri og Gerontologis bestyrelse 
vedrørende RKKP 2021-prioritering  

 
Som Ergoterapi Fagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi takker vi for muligheden for at 

kommentere på RKKP 2021 prioritering og i særlig grad i forhold til ophør af den geriatriske 

database og planerne om etablering af en ny database vedrørende den ældre skrøbelige patient.  

Vi ser positivt på etablering af nye databaser og vil gerne bidrage til at RKKP-bestyrelsen kan 
prioritere etablering og udvikling af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Vi vil således gerne understøtte, at der etableres en Database for ældre og skrøbelige patienter. 

Hertil vil vi anbefale, at ” skrøbelighed” defineres, da der efter vores viden ikke er konsensus om 

definitionen herpå. I forlængelse heraf vil der også skulle tages stilling til, hvem der vil skulle 

vurdere og afgøre, hvem der er den ældre skrøbelige patient mhp. registreringer i databasen.  

Som ergoterapeuter finder vi, at det er interessant at der nu tales om, at der er behov for et 
flerdimensionelt syn på skrøbelighed, og der arbejdes på at udvikle vurderingsredskaber, der 
undersøger både det fysiske, psykiske, sociale og omgivelserne, da det alle er parametre, som 
påvirker graden af skrøbelighed.  
 
Vi vil på den baggrund anbefale, at kvalitetsmål i den kommende database for den skrøbelige 
ældre patient blandt andet kommer til at indeholde indikatorer indenfor: 
 

• Patientens funktionsevne herunder ADL & mobilisering 

• Mad – herunder ernæring- og dysfagi-screening/vurdering/kost og væske vejledning  

• Kognitiv vurdering 

• Medicinvurdering 
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Vi anser det samtidig for yderst vigtigt, at der i den nye databasestyregruppe sikres tværfaglig 

deltagelse, herunder fra ergoterapeuter. Indsatserne i forhold til den skrøbelige ældre 

patient/geriatriske patient breder sig i stigende grad over sektorgrænserne og en stor del af 

behandling, genoptræning og rehabilitering til målgruppen foregår i dag i primærsektoren. Det er 

derfor afgørende at tænke tværsektorielt ift. dataindsamling.   

Vi vil derudover opfordre til at man i databasen for mennesker med demens også opstiller  

indikatorer indenfor flerdimensionelle parametre og også sikrer tværfaglig og tværsektoriel 

repræsentation i arbejdsgruppen.  

Vi ser frem til at følge arbejdet med etablering af databaser fremover og stiller os gerne til rådighed 

for uddybning af emnerne i høringssvaret. 

På vegne af bestyrelsen for Ergoterapi Fagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 

Anne Henckel Johansen 


