
 

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 

 

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

 

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 1. november 2013 

Side 1  

Ref.: nbl 

E-mail: nbl@etf.dk 

Direkte tlf: 53 36 49 23 

Høring vedr. national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn 

og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese 

 

Sundhedsstyrelsen har den 4. oktober 2013 sendt national klinisk retningslinje for 

fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af 

cerebral parese i høring.  

 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til den kliniske retningslinje.  

 

Kliniske retningslinjer 

Ergoterapeutforeningen støtter generelt, at der udvikles kliniske retningslinjer for 

praksis, således at faglige beslutninger i de terapeutiske indsatser kan understøt-

tes evidensbaseret. Ligeledes er Ergoterapeutforeningen tilfredse med, at Sund-

hedsstyrelsen har valgt, at den kliniske retningslinje for børn med cerebral parese 

også skulle omfatte ergoterapi og ikke udelukkende fysioterapi på praksisområdet.  

Ergoterapeutforeningen finder på den baggrund, at kendskabet til anbefalingerne 

i retningslinjen for ergoterapi bør udbredes, idet det er begrænset, hvor mange 

børn med cerebral parese, der i dag tilbydes ergoterapeutisk håndtræning (CIM). 

Den kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge har dog 

også tydeliggjort, at der kun i meget begrænset omfang findes videnskabelig do-

kumentation på begge fagområder.  

 

Ergoterapeutforeningen mener, at man med retningslinjen har taget første skridt i 

den rigtige retning, men det er vigtigt, at der igangsættes forskning på området, 

således at behandling og indsatser kan planlægges og udføres med størst mulig 

effekt for det enkelte barn. 

 

Ergoterapeutforeningen hæfter sig i den forbindelse særligt ved følgende formule-

ring på side 16: ”Det er vigtigt at bemærke, at retningslinjen ikke søger at besvare, 

hvorvidt børn med cerebral parese bør modtage fysioterapeutiske og ergotera-

peutiske indsatser eller ej, men hvorvidt en given indsats bør iværksættes og/eller 

fortsættes. Alle børn med cerebral parese bør vurderes med henblik på, hvilken 

indsats det enkelte barn bør tilbydes. Alle børn med cerebral parese skal have 

mulighed for at modtage fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser efter 

behov.” Ergoterapeutforeningen foreslår, at formuleringen rykkes længere frem i 

dokumentet. 
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Lovgivning og organisatoriske rammer  

Ergoterapeutforeningen vil derudover gerne fremhæve, at der en række struktu-

relle udfordringer på området, som spiller ind i forhold til modtagelsen og imple-

menteringen af de kliniske retningslinjer i kommunerne, og som bør medtænkes i 

præsentationen af den kliniske retningslinje.  

 

De fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser kan gives efter Serviceloven, 

Sundhedsloven og/eller Folkeskoleloven. Det medfører, at den kommunale op-

følgning og indsats ofte er delt mellem flere forvaltninger og kommunale instituti-

oner, og den kan desuden varetages af privat praktiserende fysioterapeuter, er-

goterapeuter og af private institutioner. 

 

Børn og unge med cerebral parese vil ofte have flere samtidige tilbud om sund-

hedsfaglig opfølgning og indsats, under såvel regionalt som kommunalt myndig-

hedsansvar. 

 

Der er aktuelt store regionale og lokale forskelle i de fysioterapeutiske og ergote-

rapeutiske indsatser til børn og unge med cerebral parese. Der er bl.a. stor for-

skel på, i hvilket omfang den terapeutiske indsats tilbydes, hvordan den er orga-

niseret, og om det er fysioterapeuter, ergoterapeuter eller evt. forældre og bar-

nets øvrige netværk, der varetager indsatsen.  

 

Desuden er indsatsen mange steder organiseret således, at den enkelte fysiote-

rapeut eller ergoterapeut kun er tilknyttet få børn med cerebral parese, hvilket kan 

gøre det vanskeligt at opnå den nødvendige specialisering/viden og erfaring med 

denne patientgruppe. 

  

Muligheden for at modtage fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser er i 

høj grad præget af forskellighed og tilfældighed. I og med at indsatserne er bevil-

liget ud fra tre forskellige lovgivningsområder, er der alt for sjældent sammen-

hæng mellem indsatserne. Samtidig er det ofte meget vanskeligt at få ergoterapi, 

når der f.eks. er behov for indsatser rettet mod forbedring af håndfunktion. Rent 

praktisk forholder det sig sådan, at det er langt nemmere at få ridefysioterapi end 

ergoterapi, og ofte fås bevillingen til ridefysioterapi ”bare” hos egen læge. 

 

Ergterapeutforeningen henviser til Region Syddanmarks rapport ”Børn – Habilite-

ring – Rehabilitering” fra 2009, SFI-rapporten ”Indsatsen over for børn med han-

dicap og træningsbehov” fra 2008, Ergoterapeutforeningens spørgeskemaunder-

søgelse om ergoterapi til børn og unge fra 2012, samt evalueringen af Satspulje-

projektet CPOP-I, der kan findes her http://www.cpop.dk/materiale-2/cpop-i ) for 

en yderligere uddybning af de skitserede udfordringer på området.  

 

Med venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 

Formand, Ergoterapeutforeningen 

http://www.cpop.dk/materiale-2/cpop-i

