
 

Region Midt-Nord 

Mindegade 10 

DK-8000 Århus C 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Region Øst 

Høje Taastrup Boulevard 82, 1.tv. 

DK-2630 Taastrup 

Tlf. + 45 88 82 62 70 

Region Syd 

Lumbyvej 11 

DK-5000 Odense C 

Tlf: + 45 88 82 62 72 

 

 

Høringssvar vedrørende  

national klinisk retningslinje for KOL-rehabilitering 

Ergoterapeutforeningen 

Nørre Voldgade 90 

DK-1358 København K 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Fax: +45 33 41 47 10 

Cvr nr. 19 12 11 19 

etf.dk 

 Den 11.marts 2014 

Side 1  

Ref.: UG 

E-mail: ug@eft.dk 

Direkte tlf.: 53 36 49 25 

Ergoterapeutforeningens høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje 

for KOL-rehabilitering. 

 

Ergoterapeutforeningen ser med tilfredshed på, at der er udarbejdet en national 

retningslinje for patienter/borgere, der lider af KOL og derfor har behov for rehabi-

litering. 

 

Derfor er Ergoterapeutforeningen også positiv overfor, at der er kommet fokus på 

ADL (almindelig daglig livsførelse) ift. patienter/borgere med KOL.  

Vi kunne dog ønske os en konsekvens igennem denne nationale kliniske ret-

ningslinje således, at ADL fremstår begrebsmæssigt ens igennem dokumentet (fx 

4.5, 7.5, 7.6, 8.5, 9.5).  

 

Ift. kap 10. om optimal varighed af et rehabiliteringsprogram omtales kritiske out-

comes vedrørende livskvalitet og gangtest. Det kunne have været interessant 

også at undersøge ADL som et kritisk outcome. I det hele taget fremstår retnings-

linjen ikke rigtig med en kobling mellem den fysiske træningskapacitet og ADL-

formåen.  

Ergoterapeuter har mange års faglige erfaringer med, at udøvelse af arbejdsbe-

sparende principper i de daglige aktiviteter frigør overskudskapacitet, som kan 

omsættes til fysisk træning og dermed gøre den samlede indsats mere effektivt 

og virksom. 

Ergoterapeuter har også erfaringer med at patienter udebliver fra fysisk genop-

træning efter udskrivelse til kommunerne, fordi de daglige gøremål er for energi-

krævende og fysisk træning derfor fravælges. Derfor mener Ergoterapeutforenin-

gen, at der bør tænkes helhedsorienteret i grundlaget for tilrettelæggelsen af et 

optimalt rehabiliteringstilbud. 

 

Ergoterapeutforeningen vurderer desuden, at der mangler viden om hvilken do-

sis/respons i den fysiske træning, der sammen med ADL-aktiviteter kan komple-

mentere og understøtte patientens generelle livssituation.  

Således bliver den kliniske retningslinje noget fragmenteret ift. afsøgning af evi-

dens indenfor PICO spørgsmålene - og grundlaget for en tidsafgrænset og hel-

hedsorienteret indsats, som er selve grundlaget i rehabilitering, bliver hermed 

sparsomt. 
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Vi vil her minde om den mest gængse rehabiliteringsdefinition: 

 

”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” 

Fra Marselisborgcentret, Hvidbogen 2004. 

  

Ergoterapeutforeningen har desuden en konkret rettelse til rapporten på s. 

73/78: ”Mette Mondrup, udpeget af Ergoterapeutforeningen”. 

 
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 

 


