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Ergoterapeutforeningen har modtaget høringsmateriale vedr. ”Udredning om 
rygmarvsskadebehandling - og rehabilitering i Vestdanmark”, som vi 
nedenstående vil indgive høringssvar på. 
 
 
 
 
To modeller: 
Arbejdsgruppen har vurderet to modeller og har valgt at pege på, at den fremtidige 
behandling og rehabilitering indenfor området tager udgangspunkt i model 1. 
 
Ergoterapeutforeningen mener, at det er en forudsætning - og et gode for såvel for patienter 
som for personale - at man arbejder meget bevidst med en struktur, hvor man har et fagligt 
fællesskab omkring neurorehabilitering. Det er en god start, at man organisatorisk og 
ledelsesmæssigt flytter paraplegifunktionen til Neurologisk Afdeling på Viborg Sygehus, men 
man bør i meget højere grad, end rapporten lægger op til, arbejde målrettet for en decideret 
samling af enhederne indenfor det neurorehabiliterende speciale, om ikke geografisk så 
ledelsesmæssigt.  
 
Rehabilitering og samarbejde med andre lægespecialer: 
Det er meget vigtigt, at patienter, der har pådraget sig en rygmarvsskade, så hurtigt som 
muligt bliver at betragte som borgere, der har brug for rehabilitering. Netop fordi mange af 
disse borgere har behov for et længere rehabiliteringsforløb, er det altafgørende, at de 
omgivelser, hvori de befinder sig, har et hjemligt præg og giver mulighed for en stor grad af 
privatliv, samtidig med at der forefindes højteknologiske genoptræningsfaciliteter og adgang 
til en tværfaglig rehabiliteringsindsats.  
 
Det er ligeledes vigtigt med tæt samarbejde mellem det neoulogiske speciale og de øvrige 
specialer, som en rygmarvsskadet person har behov for at blive behandlet i. Der skal være 
smidige overgange mellem det rehabiliterende center og sygehusenhederne, hvor disse 
lægespecialer er hjemmehørende.  
 
Forskning og udvikling: 
Der er et stort behov for at udbygge samarbejdet mellem neurokirurgisk afdeling ÅUH, 
Respirationscenter Vest ÅUH, Hammel Neurocenter og Paraplegifunktionen, og det er af 
største vigtighed, at forskning indenfor området struktureres, så koordinering udnyttes og 
synergieffekt opnås. Det vil helt sikkert være en styrkelse af området og en forudsætning for 
nødvendig forskningsmæssig udvikling at oprette et klinisk professorat inden for 
rygmarvsskadeområdet, men der skal sikres såvel strukturel som ledelsesmæssigt 
forankring i den allerede etablerede forskning på området. Rygmarvsskade er jo en 
kompleks tilstand, som rigtig mange specialer er involveret i.  
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Der er behov for forskning og udvikling indenfor hele det tværfaglige felt, men vi vil i særlig 
grad pege på, at der indenfor det ergoterapeutiske område er udviklingspotentiale i at 
etablere en stærk sammenhængende forskningsstruktur med ansættelse af PhD’er og 
mulighed for at skabe sig karriereveje indenfor forskning på tværs af hele 
neurorehabiliteringsområdet. På både Hammel Neurocenter og Århus Sygehus er ergoterapi 
en del af den etablerede forskningsindsats i Århus Universitetshospital, og alt efter om 
forskningen retter sig mod den akutte eller den rehabiliterende fase kunne man med fordel 
tage udgangspunkt her og lade disse forskningsenheder udbygge til også at omfatte 
rygmarvsskadeområdet. 
 
 
Udbygning og opnormering: 
Vi vil ikke undlade at nævne, at en udbygning af pladser nødvendigvis må føre til en 
opnormering på personalesiden. Dels i kraft af et større antal pladser, dels som en følge af 
at der med tiden bliver større behov for ambulante rehabiliteringsmuligheder, vil det blive 
nødvendigt at ansætte, at uddanne og efteruddanne flere ergoterapeuter indenfor specialet. 
Paraplegifunktionen fungerer for nuværende ikke som praktisksted for 
ergoterapeutstuderende, og vi vil kraftig opfordre til at dette hurtigst muligt bliver ændret, 
så vi også i fremtiden kan rekruttere dygtige ergoterapeuter til området. 
 
 
 
Til sidst vil vi takke for, at vi har fået mulighed for at komme til orde, og vi vil endnu engang 
opfordre til, at man arbejder målrettet på en integrering af specialet Neurorehabilitering, og 
at man overvejer, hvilken ledelsesmæssig struktur der i størst muligt omfang kan tilgodese 
dette mål. 
 
 
 
Venlig hilsen 
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