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Høringssvar vedrørende: ”Vejledning til første undersøgelse og vurdering af pati-
ent med akut apopleksi for indikator V og VI i NIP-apopleksi: Vurdering ved fy-
sioterapeut og ergoterapeut” 
 
Ergoterapeutforeningen har modtaget ”Vejledning til første undersøgelse og vurdering 
af patient med akut apopleksi for indikator V og VI i NIP-apopleksi: Vurdering ved fy-
sioterapeut og ergoterapeut” og mener som udgangspunkt, at det er en god ide at udar-
bejde en vejledning for indhold af den første terapeutiske screening af patienter med 
apopleksi. Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til høringsmaterialet. 
 
Ergoterapeutforeningen mener, at det er problematisk, at der ikke anbefales standardise-
rede undersøgelsesredskaber i forbindelse med vejledingen, og at der heller ikke lægges 
op til at gøre det på et senere tidspunkt. Standardiserede undersøgelsesredskaber med-
virker til at kvalitetssikre de ergoterapeutfaglige vurderinger. Der er mange relevante 
test og undersøgelsesredskaber, der kunne inddrages både i forhold til at tilrettelægge 
den ergoterapeutfaglige intervention samt som kvalitetsmål for et patientforløb på tværs 
af sektorer. 
 
Derudover mener Ergoterapeutforeningen, at det er vigtigt at være opmærksom på, at 
det for patienter, pårørende og udefrakommende faggrupper kan virke som ressource-
spild at have vejledning og skema for både ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er sto-
re sammenfald mellem den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske vurdering. I praksis vil 
det ofte være en ergo- og fysioterapeut, der vurderer patienten sammen, og de vil ofte 
dokumentere sammen. Samtidig er Ergoterapeutforeningen klar over, at det er fagligt re-
levant at have en vejledning og et skema til hver af de to faggrupper, da de indhentede 
informationer og vurderingsresultater bruges forskelligt. Arbejder man med to vejled-
ninger og skemaer for vurderinger – en til hver faggruppe – bør begreberne i skemaer og 
vejledninger bruges og defineres mere ensartet. Det kan skabe forvirring, at der anven-
des forskellige ord for næsten samme begreber, fx hedder punkt 5 i den ergoterapeutiske 
vejledning ’Perceptuelle, kognitive og psykiske funktioner’, mens punkt i 8 i den fysio-
terapeutiske vejledning kaldes ’Perception, kognition og psyke’; ligeledes hedder et af 
underpunkterne i den fysioterapeutiske vejledning ’Opmærksomhed mod afficerede side 
visuelt og sensorisk’, mens det i den ergoterapeutiske vejledning kaldes henholdsvis 
’Opmærksomhed for krop’ og ’Opmærksomhed for rum’.  
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Yderligere finder Ergoterapeutforeningen det problematisk, at den ergoterapeutiske ker-
nekompetence inden for aktivitet og deltagelse ikke skinner tydeligt igennem. I vejled-
ningen lægges der op til vurdering i mindre ADL aktiviteter, og kun undersøgelse af 
mere komplekse eller større aktivitetsproblemer hvis der er tid. Dette vil betyde, at 
mange patienter vil falde igennem i forhold til kognitive problemstillinger, og derved 
ikke får udarbejdet en relevant og dækkende genoptræningsplan. Derudover lægger vej-
ledningen vedrørende den ergoterapeutiske vurdering ikke op til at angive funktionsni-
veau i forhold til sikkerhed, effektivitet, uafhængighed og behov for hjælp. 

 
Ergoterapeutforeningen ser frem til at følge den videre proces og vil meget gerne bidra-
ge i det videre arbejde.  
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