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Høringssvar vedrørende revision af indikatorsætter for NIP- hoftenære frakturer 
gennemført af indikatorgruppen for hoftenære frakturer i Det Nationale Indika-
torprojekt. 
 
Ergoterapeutforeningen har modtaget den foreløbige Dokumentalistrapport og medføl-
gende Indikatorskema. 
Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til høringsmaterialet. 
 
Netop det præoperative funktionsniveauet kan forudbestemme patientens instrumentelle 
ADL og basale ADL niveau postoperativt og dermed hvilke indsatsområder i forhold til 
rehabilitering, der måtte være påkrævede. Ergoterapeutforeningen glæder sig derfor sær-
ligt over afsnittet om prædiktionsfaktorer for funktionsstatus op til 12. måneder efter 
hoftefraktur (Koval et a.) 
 
I referenceprogram for patienter med hoftebrud fra 2008 anbefales at patientens BADL 
og IADL vurderes ved indlæggelse ud fra Functional Recovery Score eller Barthel-20 
index. Samtidig påpeges at der ikke foreligger international eller national konsensus om 
valg af ADL undersøgelsesmetode til patienter med hoftenære frakturer.  
En ADL-score til vurdering af ADL-niveau bør efter Ergoterapeutforeningens opfattelse 
indbefatte et bredt spektrum af funktioner i forhold til dagliglivets aktiviteter og samti-
dig være tilstrækkelig sensitiv til at kunne identificere behovet for intervention og kom-
pensation herunder hjælpemidler. 
 
I forhold til Indikator 2: Tidlig mobilisering og Indikator 3: Vurdering af basismobilitet 
er patientens eventuelle behov for, og aktuelle anvendelse af hjælpemidler ikke nævnt 
og beskrevet, hvilket Ergoterapeutforeningen ser som klart mangelfuldt.  
De fleste patienter med hoftenære frakturer har behov for hjælpemidler til såvel mobili-
sering som i konkrete ADL aktiviteter.  
Det er derfor efter Ergoterapeutforeningens opfattelse relevant at fremhæve, således at 
området også kan blive en del af den koordinering af patientforløbet der efterfølgende 
finder sted på tværs af sektorer. 
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Ergoterapeutforeningen mener endvidere at Indikator 4: Rehabilitering i dokumentalist-
rapporten kunne uddybes og der kunne sættes yderligere fokus på kvalitets- og patient-
oplevede parametre i ADL sammenhæng. Indikator 4: Rehabilitering kunne ligeledes 
med fordel præciseres, således at det fremgår hvilke undersøgelsesredskaber ergotera-
peuter anvender i forhold til screening af funktionsniveau præ- og postoperativt.  
 
Ergoterapeutforeningen anbefaler at inkludere monofaglige undersøgelsesredskaber som 
i højere grad kan dokumentere og rette fokus på med hvilken kvalitet patienten er i stand 
til at gennemføre aktiviteterne. Dette også under henvisning til, at mange patienter med 
hoftenære frakturer er ældre og skrøbelige med eventuelle medfølgende kognitive defi-
cits, men naturligvis også mhp at effektivisere rehabiliteringen generelt.  
Det ergoterapeutiske undersøgelseredskab COPM (Canadian occupational Performance 
Measure) evidensniveau D afdækker den aktivitetsorienterede målsætning som patien-
ten oplever og det ergoterapeutiske undersøgelsesredskab AMPS (Assesment of Motor 
and Process Skills) evidensniveau C, D er et observationsredskab, der afdækker kvalite-
ten af patientens motoriske og procesmæssige færdigheder i ADL sammenhæng. 
Standardiserede undersøgelsesredskaber som disse medvirker til at kvalitetssikre de er-
goterapeutfaglige vurderinger og målrette genoptræningen.  
 
Adskillige studier kan dokumentere at patientens kognitive niveau skal undersøges og 
afklares med det formål at tilrettelægge og optimere rehabiliteringsforløbet. Ergotera-
peutforeningen finder ikke at metoder hertil er tilstrækkelig fremhævet i Dokumentalist-
rapporten.  
Det rehabiliteringsmæssige afsæt og kvaliteten i genoptræningsplanerne med den tvær-
sektorielle vinkel kunne derfor med fordel, efter Ergoterapeutforeningens opfattelse, 
præciseres i Indikatorsættet og Dokumentalistrapporten. 
 
Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge den videre proces og vil meget gerne bidra-
ge i det videre arbejde.  
 
Venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 
Landsformand for Ergoterapeutforeningen 


