
 
 
NKR/ Høringssvar fra EFS Håndterapi 
 
 
Pkt. 1.1 Formål 
"…..den nationale kliniske retningslinje skal herved bidrage til at sikre en ensartet høj faglig kvalitet på 
tværs af landsdele og sygehuse i behandling af patienter med distale radiusfrakturer."  
Kommentar: 
Eftersom en stor del af genoptræningen af denne patientgruppe foretages af kommunerne, bør ordet 
kommuner også indgå her. 
 
Pkt. 7.2: Anbefaling 
”Det er ikke god praksis at anvende superviseret træning hos ergo- eller fysioterapeut rutinemæssigt til 
patienter med ukomplicerede forløb”.  
Kommentar: 
Hvordan defineres begrebet ukomplicerede forløb? Defineres et ukompliceret forløb udelukkende på 
skadens karakter eller tages fx patientens psyke og compliance også i betragtning? Vi mangler en definition 
af begrebet ukomplicerede forløb, for at retningslinjen skal kunne anvendes (gøre en forskel) i klinisk 
praksis.  
 
”Det er god praksis, at alle patienter som minimum tilbydes vejledning og praktisk instruktion i egen 
træning efter distal radiusfraktur og uanset behandlingsmetode.” 
Kommentar: 
Der er behov for en tydeliggørelse af hvem, der skal give denne vejledning/instruktion. I mødet med 
patienten oplever vi, at der er en væsentlig forskel på om denne bliver givet af fx læge eller terapeut. 
 
Pkt. 7.3: Praktiske råd 
”Superviseret træning hos ergoterapeut eller fysioterapeut med ekspertise i behandling af håndproblemer 
kan overvejes til patienter med komplicerede forløb, eksempelvis ved større ødem, tegn på begyndende 
CRPS og/eller smerter.”  
Kommentar: 
Vi er klar over, at denne retningslinje ekskluderer "patienter med samtidig andre diagnosticerede 
betydende skader i hånd og håndled", men indimellem er det først i selve genoptræningsforløbet, at 
ledbåndsskader mm. ”findes”.  Vi undrer os derfor over, at der blot skrives ”kan overvejes”, i tilfælde af 
komplicerede forløb. Her kunne man godt skrive ”bør tilbydes” i stedet.  
Ydermere kan man med fordel give flere eksempler på de komplicerede forhold, fx: 
"…... dårlig fingerbevægelighed, observation for ledsagende skader på eksempelvis ligamenter eller 
håndrodsknogler, ængstelige patienter mv.” 
 
 
 



Pkt. 7.8: Rationale for anbefaling 
Kommentar: 
Vi undrer os over, at der i dette afsnit konkluderes noget, som i virkeligheden er lovbestemt, nemlig at alle 
patienter har krav på vurdering af genoptræningsbehov.  
Desuden kunne det godt tydeliggøres at det anbefales, at patienter med komplicerede forløb kan/bør 
tilbydes superviseret træning (i stedet for blot at konkludere det modsatte, nemlig at der ikke er evidens for 
at alle patienter skal følges i superviserede forløb). 
 
Ensartet praksis – genoptræning (s. 59): 
”Retningslinjens anbefalinger vedr. genoptræning hviler på konsensus om god klinisk praksis blandt 
arbejdsgruppens medlemmer, da der på baggrund af den 
eksisterende litteratur ikke er evidens for superviseret træning overfor enkelt instruktion. Det er imidlertid 
konkluderet, at nogen træning vil have gavnlige effekter for patienternes funktionsniveau. Derfor forventes 
det, at tilbud om træning vil forbedre patientens funktionsniveau efter behandling af distal radiusfraktur.” 
Kommentar: 
Her er retningslinjens egentlige konklusion/anbefaling ikke tydelig. Vi bliver i tvivl om, hvorvidt den i sidste 
ende anbefaler superviseret træning eller ikke.  
 
Arbejdsgruppens anbefaling om nationalt kohortestudie (s. 60): 
Kommentar: 
I dette afsnit nævnes, at man med fordel kunne følge patienter og monitorere udvikling med DASH og/eller 
PRWE. Ved valg af enten DASH eller PRWE bør det overvejes, hvad der ønskes monitoreret, da DASH og 
PRWE ikke måler på det samme. Overordnet set: 
 
DASH: Måler på evnen til at klare sig i det daglige, men ikke specifikt ift afficeret håndled. 
PRWE: Evaluerer effekten af genoptræningsforløb for borgere med håndledslidelser.  
 
Kommentar vedr. PRWE 
Scoringsmetoden der anvendes i den danske udgave af PRWE er betydeligt anderledes end den 
scoringsmetode, der anvendes i den oprindelige udgave af PRWE. På baggrund af dette vil anvendelse af 
den danske PRWE-udgave ikke kunne anvendes i et nationalt opfølgningsstudie, hvor man vil sammenligne 
med eksisterende litteratur. 
 
Kommentar vedr. DASH 
Hvad med Quick DASH som er en forkortelse af DASH? Quick DASH måler 11 (+ 8 valgfrie) spørgsmål kontra 
DASH med kontra 30 (+ 8 valgfrie) spørgsmål. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen i EFS Håndterapi. 
 
 
 
 
 


