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ANBEFALINGENS STYRKE

Sundhedsstyrelsen anvender 

• Stærk anbefaling for ↑↑, når de samlede fordele ved interventionen vurderes at være 
klart større end ulemperne.

• Svag/betinget anbefaling for ↑, når fordelene ved interventionen er større end 
ulemperne, eller den tilgængelige evidens ikke kan udelukke en væsentlig fordel ved 
interventionen, samtidig med at det vurderes, at skadevirkningerne er få eller fraværende. 
Anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer.

• Svag/betinget anbefaling imod ↓, når ulemperne ved interventionen er større end 
fordelene, men hvor dette ikke er underbygget af stærk evidens. Anvendes også, hvor der er stærk 
evidens for både gavnlige og skadelige virkninger, men hvor balancen mellem dem er vanskelig at 
afgøre. og når det vurderes, at patienters præferencer varierer.

• Stærk anbefaling imod ↓↓, når der er evidens af høj kvalitet, der viser, at de 
samlede ulemper ved interventionen er klart større end fordelene. Anvendes også, når 
gennemgangen af evidensen viser, at en intervention med stor sikkerhed er nyttesløs.

• God praksis √, bygger på faglig konsensus blandt medlemmerne af arbejdsgruppe. 
Anbefalingen kan være enten for eller imod interventionen. En anbefaling om god praksis 
anvendes, når der ikke foreligger relevant evidens. Derfor er denne type anbefaling svagere end de 
evidensbaserede anbefalinger, uanset om de er stærke eller svage.
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Formål 

• At sikre, at ergoterapeuter, som arbejder med dysfagi og 
aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke, har de rette 
kompetencer til at udføre ergoterapi af høj kvalitet.

• At fremme ensartethed og gennemsigtighed i forhold til opgaver og 
kompetencer hos ergoterapeuter, der yder indsatser til klienter 
med dysfagi og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.

• At sikre, at ledere for ergoterapeuter, der yder indsatser til klienter 
med dysfagi og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke har 
relevant viden om nødvendige behov for kompetencer i forhold til 
opgavevaretagelse.

• At give udbydere af ergoterapeutisk kompetenceudvikling og 
uddannelse viden om behov for relevante udbud vedrørende 
dysfagi og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.



Kan anvendes af

• Faglige ledere og virksomhedsansvarlige ergoterapeuter til 
kvalitetssikring og udvikling af indsatsen til dysfagi og 
aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.

• Ergoterapeuter og deres ledere til planlægning af 
kompetence- og karriereudvikling.

• Uddannelsesinstitutioner og udbydere af 
kompetenceudvikling til målretning og kvalitetssikring af 
udbud vedrørende dysfagi og aktivitetsproblemer ved 
synke-spise-drikke.

• Faglige organisationer, som varetager professionens 
interesser i forhold til uddannelse og 
sundhedsplanlægning.



Metode

Anbefalingerne til kompetencer er målrettet 
ergoterapeuter, der arbejder regionalt og 
kommunalt inden for sundhedsloven, serviceloven, 
dagtilbudsloven og folkeskoleloven. 

Kompetencer for de ergoterapeutiske indsatser er 
strukturelt opdelt på tre niveauer jævnfør 
Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om 
patienters valg af genoptræningstilbud efter 
udskrivning fra sygehus (Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse, 2014)



Kompetence niveau

Niveau A: 

Kompetencer for ergoterapeutiske indsatser på
basalt niveau

Niveau B: 

Kompetencer for ergoterapeutiske indsatser på
avanceret niveau

Niveau C: 

Kompetencer for ergoterapeutiske indsatser på
specialiseret niveau, herunder både genoptræning 
og rehabilitering.



Niveaubeskrivelse

Der er knyttet en niveaubeskrivelse til hvert 

kompetenceniveau, som beskriver de 

væsentligste træk ved læringsudbyttet ved 

hjælp af begreberne: viden, færdigheder og 

kompetencer. De skal ses som en helhed, der 

tilsammen beskriver læringsudbyttet på det 

enkelte niveau (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2008, 2010).



Der ligger endvidere i modellen, at niveau B

bygger oven på niveau A, og niveau C oven på

niveau B. De tre kompetenceniveauer kan, som 

beskrevet ovenfor, suppleres med et fjerde 

kompetenceniveau (niveau D) for 

ergoterapeuter, der varetager genoptrænings-

og rehabiliteringsindsatser på et 

højtspecialiseret niveau (bilag 4). Dette niveau 

bygger oven på niveau C. 



Ensartethed

• For at sikre ensartethed, er kompetencer 

formuleret i forhold til den arbejdsproces, der 

er forbundet med ergoterapeutiske indsatser 

til klienter ved dysfagi og aktivitetsproblemer 

med synke-spise-drikke (American 

Occupational Therapy Association, 2007, 

2014)



Arbejdsproces

Undersøgelse: 

Udfører en individualiseret ergoterapeutisk synke-spise-drikke-
undersøgelse (klinisk og/eller instrumentel) for at identificerer 
faktorer som kan facilitere, kompensere eller inhibere 
aktivitetsudførelse i forbindelse med spise- og drikke i klientens 
relevante kontekst.

Målsætning og klientinddragelse: 

Inddrager klient og andre relevante personer i identifikation og
prioritering af styrker og svagheder med henblik på planlægning af 
ergoterapeutiske interventioner til dysfagi og aktivitetsproblemer ved 
synke-spise-drikke.

Intervention:

Implementerer ergoterapeutisk synke-spise-drikke-interventioner
med henblik på at optimerer sikker og effektiv deltagelse i relevant 
kontekst, sufficient ernæring og livskvalitet. Herunder hensyntagen til 
psykosociale problemstillingers aktuelle og langsigtede konsekvenser.



Arbejdsproces

Dokumentation: 

Dokumenterer og kommunikerer den 
ergoterapeutiske undersøgelse, intervention og 
afslutning af intervention til klienten og det 
tværfaglige team med henblik på optimalt resultat 
og klienttilfredshed. 

Kvalitetssikring og udvikling: 

Medvirker til kvalitetsudvikling og tilgængelighed af 
ergoterapeutiske indsatser for klienter med dysfagi 
og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.



BILAG 3



Perspektiver for fremtidig 

kompetenceudvikling 
I forhold til postgraduat uddannelse er der behov for systematisk udvikling og øget 
udbud af formel uddannelse, som kan opkvalificerer ergoterapeuter til alle niveauer 
(niveau A, B og C). Med baggrund i ovenstående foreslås mono- og tværfaglige:

• Temadage med fokus på ajourføring af specifikke metoder samt ajourføring i 
forhold til nyeste viden på området.

• Korterevarende kurser (<5 dage) med opkvalificering til niveau A og B.

• Længerevarende kurser (>5 dage) med opkvalificering til niveau C.

• Diplomuddannelsesmoduler eventuelt indenfor forskellige diagnosegrupper f.eks. 
neurologi, onkologi, geriatri, pædiatri med mulighed for specifikt fokus på indsatser til 
dysfagi og aktivitetsproblemer i forbindelse med synke-spise-drikke.

• Masteruddannelse – f.eks. er der i regi af ESSD visioner om etablering af 
efteruddannelse på Master/Kandidatniveau som et joint venture mellem europæiske 
universiteter.

Herudover foreslås at der etableres mulighed for ergoterapeutisk 
specialistgodkendelse via EFS-dysfagi.



Hvad kan I så gå ud og gøre med dette 

redskab efter i dag
• Påvirke jeres faglige ledere og virksomhedsansvarlige 

ergoterapeuter til kvalitetssikring og udvikling af indsatsen 
til dysfagi og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.

• Påvirke jeres ledere til planlægning af kompetence- og 
karriereudvikling.

• Påvirke uddannelsesinstitutioner og udbydere af 
kompetenceudvikling til målretning og kvalitetssikring af 
udbud vedrørende dysfagi og aktivitetsproblemer ved 
synke-spise-drikke.

• Påvirke faglige organisationer, som varetager 
professionens interesser i forhold til uddannelse og 
sundhedsplanlægning.



Politik ark

• Proces med et…..

• Forslag til HB om et polikark, der bakker op 

om disse anbefalinger 

• HB i december 2015



Arbejdsgruppen

Annette Kjærsgaard

Titel: Forskningsansvarlig ergoterapeut, PhD

Arbejdsplads: Regionshospitalet Hammel Neurocenter –

Universitetsklinik for neurorehabilitering

Tina Hansen

Titel: Ergoterapeut, adjunkt, PhD

Arbejdsplads: Professionshøjskolen Metropol

Susanne Hedegaard

Titel: Ergoterapeut

Arbejdsplads: Randers Kommune

Marianne Castmar-Jensen

Titel: Ergoterapeut

Arbejdsplads: Skanderborg Kommune

Dorthe Braüner Bjerge

Titel: Udviklingsergoterapeut

Arbejdsplads: Aarhus Kommunes neurocenter

Maria Bensen Astrup

Titel: Ergoterapeut, adjunkt, stud.can.it

Arbejdsplads: University College Sjælland

Cecilia Beenfeldt 

Titel: Ergoterapeut, adjunkt, can.pæd

Arbejdsplads: Professionshøjskolen Metropol

Malene Bæk Christensen 

Titel: Ergoterapeut, studerende can.scient.san

Arbejdsplads: Rigshospitalet

Mie  Kirstine Christensen

Titel: Ergoterapeut, rehabiliteringskonsulent

Arbejdsplads: Egedal Kommune

Daniela Jakobsen

Titel: Udviklingsergoterapeut

Arbejdsplads: Rigshospitalet/ Glostrup Hospital med udefunktion på

Hvidovre Hospital

Louise Sonne Klint

Titel: Ergoterapeut

Arbejdsplads: Helsingør Kommune

Julie Boeberg Jensen 

Titel: Ergoterapeut, MScOT

Arbejdsplads: Bispebjerg Hospital



TAK

• Arbejdsgruppen for disse anbefalinger

• ETF – lydhørhed, opbakning både økonomisk tilskud 
og konsulent hjælp

• EFS-dysfagi har nu mere end 250 medlemmer – og 
nået meget på 2 år


