
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til  
Regionsrådets forslag om ændringer i HOPP 2020 
 
Vi har med udgangspunkt i vores kernekompetence udelukkende en mening om ændrede forhold for regionens 
borgere, der indlægges som følge af apopleksi. 

 
I dag bliver de borgere som er indlagt på områdehospitalerne overflyttet til nærhospitalerne, når de er 
neurologisk afklarede. På debatmøde har Svend Hartling sagt, at borgerne skulle blive på neurologiske 
afdelinger. Dette er for borgerne et fremskridt, hvis de kun er indlagt på et hospital før de bliver udskrevet til 
videre kommunal genoptræning. Vi ved fra tidligere patienter, at det har uheldige konsekvenser bl.a. 
funktionstab, når der sker skift i deres forløb og de bliver nødt til at gennemføre genoptræningen og anden 
rehabilitering med nye ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
 
Vi forudsætter at der på de neurologiske afdelinger er de nødvendige personaleressourcer bl.a. tilstrækkeligt 
med velkvalificerede ergoterapeuter til at foretage den nødvendige udredning og iværksættelse af specialiseret 
genoptræning. Vi håber ikke at omstruktureringen vil medføre, at patienterne bliver overflyttet til forskellige, 
ikke neurologiske, medicinske afdelinger på områdehospitalerne. Hvis dette kan blive tilfældet så anser vi det 
for bedre løsninger, at de bliver overflyttet til de afdelinger på Frederiksberg, Gentofte og Amager, hvor 
afdelingerne gennem nu mange år har modtaget apopleksipatienter 
 
Vi mener i øvrigt stadig, som vi skrev da HOPP2020 var i sin 1. version: 
Ved oprettelses af FAM vil ergoterapeuter undersøge og vurdere patienter med apopleksi  
således at NIP-tallene for disse patientkategorier kan forbedres indenfor disse to 
områder.  
Desuden kunne en screening/vurdering af de kognitive funktioner hos de 
apopleksipatienter, som hurtigt bliver udskrevet, være med til at undgå et uheldigt 
efterforløb. På nuværende tidspunkt har en stor del af denne patientgruppe 
uidentificerede kognitive deficits, som efter udskrivelse viser sig og giver problemer i 
forhold til dagligdags færdigheder, relationen til partner og børn og i forhold til at kunne 
bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ergoterapeuter vil desuden allerede ved 
indlæggelsen kunne undersøge, vurdere og behandle patienternes synke- og 
spiseproblemer, der diagnosticeres som dysfagi. Når patienter med dysfagi allerede 
identificeres ved indlæggelsen, vil ergoterapeuten hurtigt kunne igangsætte en 
hensigtsmæssig behandling samt rådgive om konsistens af væske og mad eller om det 
overhoved er forsvarligt, at patienterne får noget at drikke og spise gennem munden. 
Dette vil spare patienter for udvikling af pneumoni(lungebetændelse) og samfundet for 
unødige indlæggelsesdage. 
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