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Vedr. høring om DSAM’s vejledning om palliation  

Ergoterapeutforeningen er blevet opmærksom på, at DSAM i øjeblikket har sin 
vejledning om palliation i offentlig høring. Ergoterapeutforeningen er ikke på hø-
ringslisten, men formoder, at dette er en fejl, da ergoterapeuter i meget høj grad 
er relevante fagpersoner på dette område. Ergoterapeutforeningen har flg. be-
mærkninger til udkastet til ny vejledning: 
 
Indledningsvis vil foreningen pege på, at værdien af aktivitet og det levede hver-
dagsliv bør indtænkes i vejledningen. 
 
I forhold til afsnit 1 om den palliative indsats vil Ergoterapeutforeningen under-
strege, at ergoterapeuter kan bidrage i forhold til at 

• Støtte op omkring og give ideer til, hvordan patientens hverdag kan 
komme til at fungere med de eventuelle funktionsnedsættelser og symp-
tomer, der er til stede, så patienten kan leve så aktivt som muligt 

• Støtte den enkelte til at økonomisere med kræfterne og prioritere i de 
daglige aktiviteter, så hverdagen kan fungere og give livskvalitet 

• Vejlede i at anvende kroppen hensigtsmæssigt i dagligdagens gøre-
mål/aktiviteter, så patienten kan være så aktiv som muligt 

• Graduere aktiviteter, der er vigtige for den enkelte, så disse bliver over-
skuelige og giver livsglæde og øger livskvaliteten 

• På baggrund af patientens formulerede behov/ønsker for aktivi-
tet/deltagelse indrette patientens hjem, samt ændre omgivelserne i takt 
med forværring af tilstanden, og dermed muliggøre en aktiv tilværelse så 
langt hen i forløbet som muligt. 

 
 
I den tidlige palliative fase kan ergoterapeuter således i høj grad være med til at 
fastholde fokus på meningsfulde aktiviteter og hjælpe med at omorganisere akti-
viteter, hvis der er brug for det. I denne fase vil mange kræftpatienter også være 
tilknyttet de kommunale rehabiliteringstilbud, og derfor vil fokus på et samarbejde 
mellem de kommunale rehabiliteringstilbud og de palliative teams være fint at 
indtænke i vejledningen. 
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I afsnit 2 omtales på s. 14 vurdering af behov for hjælpemidler ved en hjemmesy-
geplejerske. Ergoterapeutforeningen mener, at en ergoterapeut bør vurdere spe-
cielle behov (f.eks. rollator, kørestol eller trykaflastende madras/pude). 
 
Det bør af vejledningen også fremgå, at ergoterapeuten kan yde ergonomisk vej-
ledning til patient, pårørende og plejepersonale. 
 
Afsnit 6.1.3 Hjernetumorer 
På side s.36 står ”Kompleksiteten gør et tværfaglig team nødvendig”, og her hen-
vises i parentes til fysioterapeut og psykolog, men der savnes inklusion af ergote-
rapeut. I praksis ser ergoterapeuter patienter med hjernetumorer, både ved pri-
mær tumor og som metastaser. Ergoterapeuten har en rolle ift. vurdering af pati-
enten i aktivitet (ADL vurdering) og udarbejdelse af en udførlig beskrivelse af pa-
tientens funktionsniveau. Dette gælder især vedr. det kognitive og motoriske, 
men også i forbindelse med følelsesmæssige symptomer - herunder hvordan pa-
tientens symptomer influerer på muligheden for at deltage i hverdagens aktiviteter. 
Ud fra ergoterapeutens vurdering kan der lægges en plan for, hvordan man mu-
liggør aktivitet og deltagelse. Det kan f.eks. være graduering i prioriterede aktivi-
teter, vejledning af pårørende, vejledning i mestringsstrategier i forhold til delta-
gelse i hverdagsaktiviteter, kompenserende tiltag som hjælpemidler, boligtilpas-
ning samt træning i hverdagsaktiviteter mm. Herudover udvikler en del patienter 
dysfagi – se bemærkninger til afsnit 6.1.12 og 6.1.13  
 
Afsnit 6.1.6. Angst, uro og søvnbesvær 
Nogle patienter har effekt af kugledyner/kædedyner, vejledt af ergoterapeut.  
 
Afsnit 6.1.2 Træthed (’fatigue’) 
Her kan ergoterapeuten vejlede ift. daglige aktiviteter, balance mellem hvile og 
aktivitet, prioritering af aktiviteter, energisparende teknikker og hjælpemidler. 
 
Pkt. 6.1.8 Dyspnoe 
Ved dyspnø hos f.eks. KOL patienter og patienter med hjertesvigt vejleder ergo-
terapeuten i forhold til prioritering af patientens ressourcer i hverdagen med hen-
blik på at øge muligheden for at være aktivt deltagende i hverdagsaktiviteter. Er-
goterapeuten vejleder i energibesparende metoder (arbejdsstillinger, fysiske om-
givelser og hjælpemidler) med udgangspunkt i patientens prioriterede hverdags-
aktiviteter.  
 
6.1.12 Appetitløshed og kakeksi/vægttab og 6.1.13 Synkebesvær 
Specialuddannede ergoterapeuter, der har ekspertise i at undersøge, udrede og 
behandle synkeproblemer, findes i stort omfang i såvel primær som sekundær 
sektor. Ergoterapeuterne kan undersøge og behandle/vejlede patienter med syn-
kebesvær, bl.a. mhp. at lette synkeprocessen og forebygge fejlsynkning. Dette 
kan f.eks. ske ved vejledning i relevante konsistenser af mad/drikke og vejledning 
i siddestillinger ved indtag pr. os.  
 
6.1.22 Sår  
Af vejledningen fremgår at ”Liggesår er almindeligt i den terminale fase. Vær op-
mærksom på decubitus, som kan være årsag til smerte og uro hos den sengelig-
gende patient og tal med hjemmesygeplejersken om madras og aflastning”.  
Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at vejledningen her suppleres, med formule-
ringen ”Tal evt. med ergoterapeut for vejledning og afprøvning af trykaflastende 
puder samt tilpasning til hensigtsmæssig siddestilling”.  
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6.2.1 Palliativ fysioterapi 
Et udmærket afsnit, som dog bør suppleres med et selvstændigt afsnit om pallia-
tiv ergoterapi. Som det også fremgår af de tidligere bemærkninger indeholder 
ergoterapi i palliation blandt andet flg. kerneindsatser: 

• Lindrende indsats, der i videst muligt omfang letter aktivitetsudførsel og 
giver mulighed for hvile i gennem aktivitet af berigende karakter. 

• Fremme egenomsorg gennem aktivitetstræning, vejledning og evt. hjæl-
pemidler. 

• Styrke mulighed for engagement og kulturel/kreativ udfoldelse med hen-
blik på at skabe indhold og glæde i den resterende del af livet. 

• Fremme muligheder for hensigtsmæssige hvilestillinger, liggestillinger og 
siddestillinger som belaster patienten mindst muligt og bidrager til restitu-
tion. 

• Rådgive om indretning og miljømæssige forhold der kan fremme pati-
ent/borgers funktion og trivsel i såvel behandlingsmiljø som i eget hjem. 

• Undervise plejepersonale i hensigtsmæssig håndtering og aktivitetsvej-
ledning af patient/borger. 

 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter udarbejdede i december 
2010 notatet ”Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliterin-
gen af kræftpatienter - herunder beskrivelse af specifikke ergoterapeutiske og 
fysioterapeutiske tilbud til kræftpatienter”. Notatet, som bl.a. indeholder en refe-
renceliste ift. ergoterapi og palliation, er vedlagt til orientering og yderligere inspi-
ration. Ergoterapeutforeningen uddyber derudover meget gerne dette høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Beate Jarl 
Social- og sundhedspolitisk konsulent 
Ergoterapeutforeningen 
 


