
24.4.2017 Udarbejdet af regionsformand i Ergoterapeutforeningen Åse Munk Mortensen i tæt samarbejde 
med udviklingsergoterapeuter og specialister Daniela Jakobsen og Peter Vögele  

Forslag fra Ergoterapeutforeningen til Region Hovedstadens Uddannelsesfaglige Råd 
Projekt - budgetmidler 2017 – Uddannelsesfagligt Råd 

Forslag til kompetenceudviklingsaktivitet: Styrkelse af ergoterapeuters kompetencer indenfor dysfagiområdet. Med fokus på udredning og behandling af patienter med synkebesvær. 
 Overordnet formål (i relation til regionens strategiske indsatser)   

Styrkelse af den faglige kvalitet målrettet til specifikke patientforløb inden for: Almen medicinske og geriatriske patienter Patienter med hoved hals cancer Neurologiske patienter Patienter med trakealtube Som lider af dysfagi (synkebesvær) med risiko for underernæring eller pneumoni. 
 Aktivitetens funktion/indhold       

Nyt og specifikt videreuddannelsesforløb som bygger på ergoterapeuternes grundviden fra FOTT kurser som de fleste regionale ergoterapeuter er uddannet i.  Ergoterapeuterne opnår kompetencer i, at diagnosticere og udrede dysfagi hos den enkelte patient og iværksætte en individuelt og sygdomsspecifikt behandlingsprogram. (mere detaljeret under bilag 1) 
 Målgruppe      

Ergoterapeuter som behandler medicinske/geriatriske patienter fx ved FAM, geriatriske afdelinger, patienter med hoved hals cancer, patienter med trakealtube og neurologiske patienter. Ergoterapeuter har erfaring med patienter i ovennævnte ptt. Grupper og som har gennemført FOTT grundkursus.  Det vurderes at målgruppen omfatter ca. 100 medarbejdere. 
 Økonomi:  

Kompetenceudviklingsaktiviteten er ny og innovativ. Derfor skal modulerne udvikles af underviserne og arrangørerne.  Udvikling af modul: 5000, -- DKK per modul  Modulernes omkostninger for organisering og undervisning (Underviser aflønnes efter gældende takster som inkluderer forberedelse og undervisning): Medicinsk modul: 30.000 – DKK Neuro modul: 40.000, -- DKK Cancer modul: 30.000, -- DKK Trakealtube modul 30.000 DKK. I alt 150.000, -- DKK 
 Organisering Udvikling og gennemførelse er forankret hos ledende terapeuter i Region Hovedstaden. Faglig ansvarlige er udviklingsergoterapeuterne Daniela Jakobsen og Peter Vögele. 
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Bilag 1 
Beskrivelse af de fire videreuddannelses moduler:  

 Medicinsk modul Neurologi modul Cancer modul Trakealtube modul 
Patientgruppe: Medicinske patienter med synkebesvær Ældre medicinske patienter Geriatriske patienter Intensiv patienter 

Apopleksipatienter Hjernetrauma ptt. Neurologiske patienter med synkeproblemer (fx ALS, MS) Patienter med critical illness  

Hovedet hals cancer patienter: 
 Efter operation 
 I forbindelse med strålebehandling 
 Senfølger efter strålebehandling 

Ptt i den subakutte fase (neurologi) med glat eller cuffet trakealtube 

Deltagere i modulet: 12-18 ergoterapeuter 12-18 ergoterapeuter  10-15 ergoterapeuter Maks 8 ergoterapeuter Modulernes indhold: 
 

Opsporing af dysfagi: Kendskab til specifikke og anvendelige screeningsværktøjer som deltager lærer at formidler til tværfaglig personale for at opspore patienter med dysfagi 
Diagnosticering: Specifik undersøgelse Klinisk undersøgelse Specifik undersøgelse Kendskab til FEES og VFS undersøgelses 

Specifik undersøgelse Kendskab til FEES og VFS undersøgelses 
Klinisk undersøgelse  

Behandling: Praktisk arbejde med patientgruppen som indebærer: 
 klinisk undersøgelse 
 klinisk ræsonering 
 specifik behandling 
 evaluering af behandling  under faglig supervision  

Praktisk arbejde med patientgruppen som indebærer: 
 klinisk undersøgelse 
 klinisk ræsonering 
 specifik behandling 
 evaluering af behandling  under faglig supervision  

Praktisk arbejde med patientgruppen som indebærer: 
 klinisk undersøgelse 
 klinisk ræsonering 
 specifik behandling 
 evaluering af behandling  under faglig supervision  

Praktisk arbejde med patientgruppen som indebærer: 
 klinisk undersøgelse 
 klinisk ræsonering 
 specifik behandling 
 evaluering af behandling under faglig supervision  
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Indhold Specifikke problemstillinger og tiltag af denne patientgruppe. Fokus på ernæring og modificering af kost ift. nationale kosthåndbog 

Specifikke problemstilling og tiltag som retter sig imod de sensomotoriske, postural, mentale (perceptuelle/kognitive) udfordringer med denne patientgruppe. Uddannelse bygger videre på FOTT principperne og supplerer med viden om postural kontrol, motorisk læring og tiltag målrettet patienter som er bevidsthedspåvirket 

Specifikke problemstillinger og tiltag som især retter sig imod følgevirkninger af strålebehandling.  

Forudsætninger og fremgangsmåde Afvænning fra trakealtube  Vurdering af respiration / synkefunktion (mundvand)  

Varighed 2-3dage  3-4 dage 2-3 dage 2-3 dage 
Undervisere 2 undervisere under praktisk arbejde med patienter 
Sted: Regionshospitaler som har patientgrundlag og er iflg. hospitalsplan har regionsfunktion eller højt specialiseret funktion. Desuden skal der være mulighed at arbejde praktisk med patienter under supervision 

 
 
 
 
 
 


