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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedrørende ´Kvalitetssikring af 

patientuddannelse´ 

 

 

Ergoterapeutforeningen ser med tilfredshed på at kvalitetssikring af patientud-

dannelser har et selvstændigt fokus i Sundhedsstyrelsen. Ergoterapeutforeningen 

har fulgt arbejdet med udvikling af patientuddannelserne gennem den nedsatte 

nationale følgegruppe, hvor Ergoterapeutforeningen deltager som den ene af de 

to Sundhedskartels repræsentanter.  

 

Materialet, som det fremstår nu, indeholder mange væsentlige elementer i forhold 

til de rammer, som kan understøtte patientuddannelserne i fortsat positiv retning.  

 

Ergoterapeutforeningen vil dog fremhæve, at behovet for sundhedsydelser ikke 

udelukkende afhænger af, hvordan borgernes funktionsniveau påvirkes af syg-

domme. De strukturelle komponenter, omgivende miljø og vilkårene for aktivitet 

og deltagelse i samfundet generelt er af stor betydning for hvorledes borgere med 

kronisk sygdom kan mestre hverdagen og integrere nye roller og vaner i hver-

dagslivet. Tematiseringen vedrørende handlekompetence, autonomi og livskvali-

tet er heller ikke nærmere defineret i materialet, hvilket Ergoterapeutforeningen 

anbefaler bliver gjort. Borgernes mangfoldige hverdagsliv skal og bør understøt-

tes gennem kvalitetssikring af patientuddannelserne.  

 
Ergoterapeuter er uddannet til og har erfaring med at indgå partnerskaber med 
borgere/patienter, hvilket er en generel kompetence, der kan anvendes på tværs 
af de mange diagnoser og problemstillinger for borgere med kroniske sygdomme. 
Hermed skabes synergi mellem de forskellige sundhedsydelser til fordel for bor-
gerne. Hertil er ICF en relevant referenceramme, som med fordel kan fremhæves 
tydeligere i anbefalingerne. 
 
Ergoterapeutforeningen har derudover følgende konkrete kommentarer til rappor-
ten: 
 
S. 10 Teoretiske og pædagogiske redskaber skal understøttes, men også kompe-
tencerne hos medarbejderne bør fortsat sikres udviklet, således at nyeste viden 
og relevante metoder er tilgængelige og bruges i de konkrete patientuddannelser.     
 
S. 10 Fortsat. Ergoterapeutforeningen anbefaler mere konkrete forslag til indhol-
det i patientuddannelserne eller alternativer for borgere med lav egenomsorgsev-
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ne og begrænsede ressourcer med henblik på at reducere social ulighed i sund-
hed. 
 
S. 11. Anbefalingerne om at hovedvægten af indsatserne bør varetages i de bor-
gernære sundhedstilbud bør også understreges af betydningen af en tidlig mål-
rettet indsats.  
 
S.13 Vedrørende virkningsmekanismer ved patientuddannelse og effektmål, vil 
Ergoterapeutforeningen anbefale aktivitetsmål fx ved hjælp af AMPS (Asses-
sment of Motor and Process Skills), som et relevant måleredskab. 
 
S. 16 Vedrørende målgrupper for patientuddannelserne anbefales en præcisering 
af hvorledes denne udredning og i hvilket regi, dette skal foregå (borgerens vej 
igennem systemet). Med fordel anbefales lægefaglig vurdering suppleret med en 
ergoterapifaglig vurdering.    
 
S. 21 Der bør gøres mere ud af at undersøge hvorfor patientuddannelse ofte er 
forankret hos ganske få personer/medarbejdere (ildsjæle). Herunder om de rele-
vante medarbejdere involveres nok og kompetenceudvikles rigtigt i forhold til at 
skabe ejerskab for udførelsen og organiseringen af opgaven. 
 
S. 22 Ergoterapeutforeningen er interesseret i at høre mere om hvilke overvejel-
ser Sundhedsstyrelsen gør sig i forhold til etablering af diplom, - eller masterud-
dannelse på området.   
 
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 
 


