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Høringssvar vedrørende: ”Reference program for behandling af patienter med 
apopleksi 2009” 
 
Ergoterapeutforeningen har modtaget ” Referenceprogram for behandling af patienter 
med apopleksi 2009” til kommentering. 
Det glæder Ergoterapeutforeningen, at ergoterapeut Peter Vögele har deltaget i arbejds-
gruppen vedrørende opdatering af en tredje version af referenceprogram for behandling 
af apopleksi, som er nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi. 
Ergoterapeutforeningen har derudover følgende kommentarer til høringsmaterialet. 
 
Ergoterapeutforeningen mener, at den opdaterede version af referenceprogrammet er 
gennemarbejdet, velbeskrevet og medtager mange centrale referencer. 
 
Ergoterapeutforeningen ønsker imidlertid at påpege, at afsnit 5.11 Tidlig vurdering, mo-
bilisering og start på genoptræning bør indeholde et mere eksplicit fokus på ergotera-
peutiske standardiserede undersøgelsesredskaber fx AMPS (Assessment of Motor and 
Process Skills), COPM (Canadian Occupational Performance Measure) og A-ONE (Ar-
nardottir  OT- ADL  Neurobehavioral Evaluation). 
De standardiserede undersøgelsesredskaber medvirker til at kvalitetssikre den ergotera-
peutfaglige intervention indenfor aktivitet og deltagelse med henblik på optimering af 
kvalitetsmål i patientforløbene. 
Tilsvarende tilslutter Ergoterapeutforeningen sig behovet for yderligere forskning ved-
rørende den samlede effekt af genoptræningen herunder forholdet mellem dosis/respons, 
overføringsværdi af specifikke træningsmetoder, og ser meget gerne udviklingsinitiati-
ver på dette område. 
 
Ergoterapeutforeningen har følgende konkrete kommentarer til referenceprogrammet: 
 

• S. 39 ”Behandling af insufficient ernæring. Patienter med dysfagi ved indlæg-
gelsen ernæres via Naso-Gastrisk sonde (NG)” Ergoterapeutforeningen savner 
en konkret anbefaling af, hvor længe denne sonde må være anlagt, før der skiftes 
til en Percutan Endoskopisk Gastrostomi sonde (PEG).  

• S. 44 ”Undersøgelse, vurdering og start på genoptræningen ved terapeuter inden-
for 48 timer efter indlæggelsen” Ergoterapeutforeningen anbefaler, at inddrage 
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NIP indikator inklusiv formuleringen om 2. indlæggelsesdøgn i stedet for 48 ti-
mer.   

• S. 46 Sproglige, kognitive og personlighedsmæssige forstyrrelser beskrives som 
en specialopgave, som bedst udføres af neuropsykologer og logopæder. Her vil 
Ergoterapeutforeningen understrege, at ergoterapeuter også behandler kognitive 
dysfunktioner som en specialopgave. Det sker som en del af den funktionelle 
træning i de daglige aktiviteter.   

• S. 47 ”Ved afasi og dysartri kan det indenfor de første to uger overvejes at hen-
vise patienterne til taleundervisning og vejledning om kommunikation hos logo-
pæd” Ergoterapeutforeningen ønsker her at påpege, at det er bekymrende, at 
denne henvisning ikke anbefales igangsat hurtigst muligt. 

• S. 47 Ergoterapeutforeningen finder anbefalingen om brug af Fresnel-prismer i 
den akutte fase mindre relevant.  

 
 

Ergoterapeutforeningen henleder opmærksomheden på, at der mangler et referencepro-
gram for neurorehabilitering eller som minimum et referenceprogram vedrørende apo-
pleksirehabilitering. ”Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi 
2009” omhandler udelukkende den akutte fase. 
Ergoterapeutforeningen ser et stigende behov for et referenceprogram med et evidens-
baseret afsæt i relation til en samlet rehabiliteringsindsats. Den Danske kvalitetsmodel 
og et sektorovergangsperspektiv kunne med fordel inkluderes. 
 
Ergoterapeutforeningen støtter generelt kvalitetsudvikling og dokumentation af en sam-
let rehabiliteringsindsats med afsæt i en evidensbaseret praksis i forhold til apopleksipa-
tienter og ser endvidere de lægefaglige videnskabelige selskaber som en væsentlig aktør 
med henblik på at initiere muligheder for udvikling af tværfaglige referenceprogram-
mer. 
 

 
Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge den videre proces og vi bidrager gerne i det 
videre arbejde.  
 
Venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 
Landsformand for Ergoterapeutforeningen 


