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Høring om ”Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres fami-

lier 
 

Ergoterapifaglige Selskaber og Ergoterapeutforeningen har modtaget Sundhedssty-

relsens udkast til anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier i 

høring. Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation og Ergoterapeutforeningen 

har følgende bemærkninger til udkastet: 

 

Generelt synes vi, at det er positivt, at børn, unge og deres familier får deres ”egne 

anbefalinger” på området, og udkastet målretter sig fint denne gruppe af mennesker. 

Der er et fint fokus på den vigtige tværfaglige indsats i arbejdet med børn, unge og 

deres familier i udkastet, men vi finder samtidig, at der er behov for en større tydelig-

hed i forhold til de ergoterapifaglige indsatser. 

 

På side 3, sidste afsnit af afsnit 1.1 opremses de tværfaglige sundhedsprofessionelle 

på sygehuse. Her bør ergoterapeuter nævnes på lige fod med de øvrige faggrupper, 

idet ergoterapeuter udgør en væsentlig del af den tværfaglige indsats på sygehu-

sene. 

 

På side 10, afsnit 3 om målgruppen bør vel også familierne/pårørende nævnes som 

målgruppe? 

 

På side 17 anføres i skemaet under 4.2, hvilke fagpersoner, der kan inddrages i den 

tværfaglige vurdering. Sådan et skema kan være meget informativt, men såfremt en 

eller flere faggrupper ikke er nævnt, risikeres det, at deres kompetencer ikke fuldt 

udnyttes i indsatsen. Derfor bør ergoterapeuter og fysioterapeuter være en del af op-

listningen (også selvom de muligvis er tænkt ind under kategorien ”Fagpersoner 

med børnefaglige kompetencer”). 

 

På siderne 20-26 er der oplistet en række relevante områder, indsatserne bør rettes 

mod. Her kunne man med fordel inkludere aktivitet og deltagelse i form af de aktivi-

teter, som børn og unge ønsker at deltage i samt har behov for at deltage i. 

 

Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation og Ergoterapeutforeningen uddyber 

gerne dette høringssvar. 
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