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Høring vedr. vejledning om kræftopfølgning i almen praksis 

 

Ergoterapeutforeningen har modtaget DSAM’s udkast til vejledning om kræftop-
følgning i almen praksis i høring. I samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for 
Kræft og Palliation har vi gennemgået materialet, og har i den forbindelse en enkelt 
kommentar: 
 
Under punkt 5, der handler om samarbejde, er ergoterapeut/fysioterapeut nævnt 
under ”Kommune”. Herudover er fysioterapeut nævnt selvstændigt i et senere af-
snit – formentlig refererende til fysioterapeuter i privat praksis. 
 
Ergoterapeutforeningen har som bekendt ikke overenskomst med Sygesikringen, og 
almen praksis har derfor desværre ikke mulighed for at henvise til ergoterapi på 
samme måde som til fysioterapi. Men det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af vej-
ledningen, at der er tale om to forskellige indsatsområder, så patienter med behov 
for ergoterapi ikke henvises til fysioterapi, alene fordi der ikke findes en praksissek-
tor for ergoterapi. Der bør derfor tilføjes et afsnit, hvoraf det fremgår, at de kom-
munale ergoterapeuter – på samme måde som fysioterapeuter – dækker: 

• Kommunal genoptræning efter genoptræningsplan lavet af sygehuset inden 
udskrivelsen  

• Genoptræning via kommunens rehabiliteringshold 
 
Det kan desuden være relevant at nævne, hvilke indsatser, henholdsvis ergo- og fy-
sioterapi dækker over. F.eks. har den ergoterapeutiske indsats fokus på hverdagsli-
vets aktiviteter og retter sig bl.a. imod etablering af nye veje og valg af kompense-
rende strategier – herunder afprøvning og etablering af hjælpemidler og boligæn-
dringer.  
 
Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af beskrivelsen af 
den ergoterapeutiske indsats i kræftopfølgning og kræftrehabilitering. 
 
Med venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager 
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