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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for 

hjerterehabilitering  

 

Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at være høringspart vedrørende 

national klinisk retningslinje for hjerterehabiliering.  

 

Helt generelt er det vores vurdering, at materialet er godt og beskriver den 

foreliggende evidens for de enkelte elementer inden for hjerterehabilitering. 

Tilsvarende mener vi, at der på den baggrund er formuleret fornuftige anbefalinger, 

som fremadrettet kan understøtte en ensartet høj kvalitet på tværs af regioner, 

kommuner, sektorer og faggrupper. Udkastet til den nationale kliniske retningslinje er 

desuden godt og systematisk opbygget og let anvendeligt i praksis. 

 

Ergoterapeutforeningen har dog følgende konkrete bemærkninger til dele af materialet: 

 

Det drejer sig om pkt. 2.3, hvor målgruppe/bruger defineres. Her finder vi det meget 

relevant og oplagt, at også ergoterapeuter som faggruppe eksplicit bliver en del af 

målgruppen på linje med de andre sundhedsprofessionelle m.fl. Det kan begrundes 

med, at ergoteraputer i både regioner og kommuner arbejder med patienter med 

hjertesvigt i dag. Det ser endvidere ud til, at evidensen er svag i f.h.t. psykosocial 

rehabilitering og erhvervsrettet rehabilitering til denne gruppe, hvorfor der er behov for 

ikke bare mere udvikling og forskning, men også inklusion af alle relevante faggrupper.  

 

Samtidigt arbejder der også ergoterapeuter med forebyggelse af hjerteproblemer, 

herunder rygestop-interventioner. Også derfor er det meget naturligt, at ergoterapeuter 

indgår som en del af målgruppen/brugerne af den nationale kliniske retningslinje for 

hjerterehabilitering.  

 

Under pkt. 4.6 fremgår det, at henvising til hjerterehabilitering evt. kan ske via en 

forløbskoordinator. I den forbindelse vil Ergoterapeutforeningen gerne understrege, at 

ergoterapeuter har en helt unik kompetenceprofil i forhold til at varetage en sådan 

koordinatorfunktion og få etableret et sammenhængende forløb og dermed sikre en 

god koordinering af den samlede rehabiliterende indsats. 

 

Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge den videre implementeringsproces, og vi 

bidrager gerne i det fremtidige samarbejde med fagligt og organisatorisk indhold. 
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