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Ergoterapeutforeningens høringssvar til Kræftplan for Region Hovedstaden 
 
Ergoterapeutforeningen håber med dette høringssvar at bidrage til en bedre og mere sam-
menhængende indsats på kræftområdet.  
 
Vi ser diagnostik, behandling og rehabilitering som hinandens forudsætninger. Vores faglige 
fokus er - i kraft af vores kernekompetencer - på rehabiliteringsindsatsen, som vi opfatter os 
som en naturlig og uundværlig del af. Vi ser frem til, at alle kræftpatienter med behov vil 
modtage et målrettet individuelt rehabiliteringstilbud. Derfor glæder vi os til, at der bliver 
skabt ressourcemæssige og organisatoriske muligheder for, at ergoterapeuter og andre 
rehabiliteringseksperter kan kortlægge og beskrive kræftpatienternes behov i en genoptræ-
ningsplan, der sikrer et efterfølgende velkoordineret tværsektoriel tværfaglig forløb. Vi hilser 
også velkommen, at Region Hovedstaden har en ambition om at indgå i etableringen af 
Videnscenter for Rehabilitering, som vi forventer etableres i samarbejde med uddannelses-
institutioner, kommuner, specialinstitutioner og alle fagprofessionelle grupper, og ikke kun 
de store og traditionelt magtfulde. Vi melder os som aktive medspillere på banen til at give 
Videnscentret ambitioner, fagprofessionelle berøringsflader og tæt kontakt med såvel forsk-
ning som patienternes dagligdag. 
 
I forbindelse med Kræftplan III har Ergoterapeutforeningen givet sine bud på nødvendig og 
nyttig ergoterapi i den palliative indsats og i kræftrehabiliteringen. Det er kun få steder, at 
ergoterapeuter indgår i rehabiliteringsindsatser til mennesker med kræft både i hospitals- og 
kommunalt regi. Det står i stærk kontrast til international praksis, hvor det er almindeligt, at 
ergoterapeuter indgår i rehabiliteringen af kræftpatienter og i den palliative indsats. Det er 
f.eks. tilfældet i England, USA og Australien. Den ergoterapeutiske indsats sigter primært 
på, at patienten kan klare sig i eget hverdagsliv. Derfor tilrettelægges interventionen, så den 
rummer mere og andet end træning af specifikke muskelfunktioner. Fokus er rettet mod, at 
patienten skal kunne udføre nødvendige og meningsfulde aktiviteter i de omgivelser, hvor 
patienten lever sit daglige liv.  
 
Ergoterapi har internationalt dokumenteret effekt på aktivitetsudførelses, oplevelse af smer-
te, træthed og livskvalitet. 
 
Det samlede notat med konkretiseringer og kildehenvisninger kan findes her: 
http://www.etf.dk/3390/ 
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