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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedrørende ´Forløbsprogrammer for 

kroniske sygdomme – den generiske model´ 

 

Ergoterapeutforeningen har fulgt og vil fortsat med interesse følge Sundhedssty-

relsens indsats og anbefalinger i forhold til borgere med kroniske sygdomme. 

Derfor glæder det Ergoterapeutforeningen, at begrebet ”rehabilitering” nu indgår i 

den overordnede opgave og dermed anbefalingerne på lige fod med opsporing 

og behandling i den generiske model for forløbsprogrammer. 

 

Ergoterapeutforeningen har følgende konkrete kommentarer til rapporten: 

 

S.6 Det nævnes, at erfaringerne med de første forløbsprogrammer har ført til et 

bredere sundheds- og forløbsbegreb med større vægt på eksempelvis rehabilite-

ring. Denne udvikling anbefaler Ergoterapeutforeningen et fortsat og målrettet 

fokus på, således at rehabiliteringsmuligheder og -tilbud støtter den enkelte bor-

gers motivation, hvilket er afgørende for fastholdelsen af egenomsorg, funktions-

evne, gode aktivitetsvaner og relationer og dermed livskvaliteten i hverdagen. 

 

S. 11. Det fremgår, at forløbsprogrammer skal tage udgangspunkt i evidensbase-

rede kliniske retningslinjer i forhold til at beskrive relevante sundhedsfaglige ind-

satser. For at sikre en fornuftig kobling mellem de forskellige indsatser herunder 

forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer er en bredere sammensætning af 

aktører i ´Det Nationale Udvalg for kliniske retningslinjer´ relevant. Ergoterapeut-

foreningen stiller sig meget gerne til rådighed med repræsentation i dette udvalg.    

 

S. 14 - 15 Ergoterapeutforeningen ser en tæt sammenhæng mellem tilrettelæg-

gelsen af forløbsprogrammer og patientuddannelser såvel i generel som syg-

domsspecifik uddannelse for borgerne. Ergoterapeuter er uddannet til en aktivi-

tetsbaseret tilgang i de borgernære sundhedsydelser og til at sikre kontinuitet i 

indsatsen. Se venligt høringssvar af 7. september 2012 vedrørende 

´Kvalitetssikring af patientuddannelse´.   

 

S. 24 Moduler, som uddyber udvalgte temaer i den generiske model, mener Er-

goterapeutforeningen overordnet vil give et godt overblik i forbindelse med udar-

bejdelsen af nye forløbsprogrammer.  
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S. 47 Ergoterapeutforeningen vil foreslå at beskæftigelsesperspektivet også in-

kluderes i rehabiliteringsdefinitionen, og indgår som en del af den generelle reha-

biliteringsbeskrivelse. 

 

S. 47 Fortsat. Ergoterapeutforeningen vil anbefale, at der ikke udelukkende refe-

reres til WHOs definition på rehabilitering. Som det også fremgår, er WHO defini-

tionen ikke dækkende for den rehabiliterende indsats der udøves i praksis. Det 

manglende samarbejdsperspektiv med borgeren og dennes pårørende er med til, 

at WHO definitionen på begrebet rehabilitering ikke bliver tilstrækkelig. Det anbe-

fales derfor, at definitionen fra Hvidbogen* også bliver anbefalet og skrevet ind i 

modulet i den generiske model. Det er Ergoterapeutforeningens opfattelse, at det 

er definitionen fra Hvidbogen, der er udgangspunktet for rehabiliteringen i prak-

sismiljøerne i Danmark.  

 
*Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få 
betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår 
et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 
livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbase-
ret indsats. 
Marselisborgcentret, Hvidbogen 2004 

  

S. 47 Fortsat. En ICF- baseret referenceramme er et relevant udgangspunkt i 

indsatsen for borgere med kroniske sygdomme, og det er kun ganske sporadisk 

at referencerammen er nævnt. Ergoterapeutforeningen mener, at ICF er en rele-

vant referenceramme til indsatserne for langt overvejende del af borgere med 

kroniske sygdomme, og det bør der gøres mere ud af i materialet. 

 

S. 48 Ved anvendelsen af en ´behovsvurdering´ anbefales det uddybet, hvad der 

hentydes til. 

 
Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende 
kommentarer i forhold til ovenstående.  
Vi ser frem til at følge det fortsatte arbejde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

        
 
Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen 

 


