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Ergoterapi til smertepatienter handler om at skabe en mindre anstrengende hver-

dag for patienten/ borgeren med indsatser som: 

 

• Funktionsevnevurderinger 

• Kompenserende strategier som fx brug af hjælpemidler 

• Indbygge pauser i hverdagen 

• Forenkling af opgaver 

• Energiforvaltning 

• Ergonomisk rådgivning  

• Omlægning af opgavefordeling i familien på arbejdspladsen etc. 
Her skal der over tid være mulighed for støtte til, at nye strate-
gier bliver integreret som gode vaner i hverdagen og der skal 
være muligheder for opfølgning.  

 
Ergoterapeutforeningen mener desuden, at evidensgrundlaget for at anbe-

fale ergoterapi til smertepatienter er solidt nok. Derfor bør ergoterapi også 

indgå på lige fod med andre faggruppers indsatser i det faglige oplæg på 

smerteområdet. 

 

De tværfaglige smerteklinikker bør desuden udbyde ergoterapi, som en del 

af deres program. Det gør de aktuelt sjældent.  

 

Få smerteklinikker har erfaringer med ergoterapi, og vi vurderer, at det beror på, 

at faggruppen ikke er blevet indskrevet i aftalegrundlaget (2015) for regionernes 

smerteklinikker. Vi foreslår derfor, at ergoterapi bliver indskrevet i næste aftale for 

smerteklinkerne på sygehusene. Derfor vil det være vigtigt at få skrevet ergotera-

pi ind i det faglige oplæg. 

 

Ergoterapeutforeningen stiller sig meget gerne til rådighed med henblik på at få 

ergoterapi integreret i de tværfaglige indsatser i regionernes smerteklinikker og i 

andre sammenhænge hvor behovet er der, men hvor indsatserne endnu ikke er 

blevet prioriteret.  

 

Mange mennesker med smerter henvender sig til deres praktiserende læge med 

deres udfordringer. Her er de praktiserende lægers henvisningsmuligheder afgø-
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rende for at patienter med kroniske smerter får benyttet de muligheder, der er for 

rehabilitering og funktionsevneforbedring i kommunernes eller regionernes tilbud. 

Derfor er det et problem, at lægerne ikke har mulighed for at henvise til ergoterapi 

hverken offentligt eller privat. Endelig vil vi pege på, at patienter som efterspørger 

muligheden for adgang til ergoterapeutiske indsatser ikke kan få tilskud gennem 

den offentlige sygesikring.  

Men der er også behov for initiativer, der øger opmærksomheden på udredning af 

funktionsevne i almen praksis med henblik på at fremme rehabiliteringsindsatser. 

Det kan fx gøres ved hjælp af at patienterne udfylder et spørgeskema omkring 

deres funktionsevne i hverdagen eller at man kobler en anden fagperson på (fx 

en ergoterapeut), der kan foretage funktionsevneundersøgelserne i almen praksis.  

 

Mange mennesker går med betydelige smerter i flere år, uden at der foretages en 

systematisk udredning af deres funktionsevne, som fx deres evne til at klare op-

gaver relateret til et almindeligt hverdagsliv. Det betyder, at hverdagsopgaver 

sandsynligt bliver sværere end nødvendigt, fordi der ikke er opmærksomhed på 

at tilbyde indsatser, der kan lette deres funktionsevne. Nogle mennesker har 

svært ved at håndtere symptomer og begrænsninger, der følger af en kronisk 

smertesygdom. Disse mennesker risikerer derfor at komme ind i en negativ spiral 

hvor fx frygten for at forværre symptomer begrænser i stedet for at fremme en 

aktiv livsførelse, hvorfor personens hverdagsgøremål reduceret til et minimum. 

Denne spiral reducerer livskvalitet og øger personens fokus på symptomer og 

begrænsninger i hverdagen. 

 

Skal målet relateres til smerter, må man derfor arbejde med at reducere stress og 

overbelastning både i arbejdslivet og hverdagen – og ligeledes forvente at det 

enkelte menneske er mindre ’på’, og får tid til restitution i en presset  

hverdag. Skal målet relateres til de mennesker, der allerede har kroniske smerter, 

kan det handle om at hjælpe dem til at vedligeholde og forbygge yderligere tab af 

deres funktionsevne i hverdagen. Derfor er også arbejdsmiljøet et meget væsent-

ligt opmærksomhedsområde. Hvordan vi som samfund tilrettelægger arbejdet 

kan være betydningsfuldt ift. at give mennesker bedre trivsel i arbejdslivet. 

 

Forskningen peger på, at nogle menneskers centralnervesystem (CNS) er særligt 

sensitivt. Når de udsættes for akutte eller længerevarende smerter, - ofte i kom-

bination med stress eller anden form for overbelastning som fx frygt for alvorlig 

sygdom, usikker diagnose, frygt for at miste job og dermed indtægtsgrundlag.  

 

Ergoterapeuter har veldokumenterede erfaringer med indsatser til smertepatien-

ter fx på Klinisk Funktion for Kroniske Muskelsmerter på Frederiksberg Hospital, 

men også i andre sammenhænge arbejdes der ihærdigt med forskningsmæssig 

dokumentation af ergoterapi til smertepatienter. 

 

Med venlig hilsen 

   
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 


