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Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

ovennævnte anbefaling.  

 

Ergoterapeutforeningen er overordnet meget positiv overfor, at patienter med ty-
pe 2 diabetes skal tilbydes en tværfaglig sundhedsfaglig indsats. Det fremgår i 
dokumentet, at sundhedsfaglig rehabilitering er centralt for at sikre høj kvalitet af 
indsatserne. Ergoterapeuter er en central profession i rehabilitering, hvilket med 
fordel bør fremgå tydeligere i anbefalingerne.   
 
Anbefalingerne er fremstillet i en åben form, hvilket vi er godt tilfredse med. Ergo-
terapeutforeningen mener helt grundlæggende, at der skal være mulighed for, at   
borgere med type 2 diabetes som oplever udfordringer i deres hverdag, netop 
skal tilbydes ergoterapi. Ergoterapi omhandler borgerens mestring af hverdagens 
aktiviteter, når denne skal lære at leve med en kronisk sygdom og minimere risiko 
for komplikationer til sygdommen.  
 
Desuden har vi følgende konkrete kommentarer til dokumentet: 
 

Punkt 4 side 18 om Sundhedsfaglig rehabilitering. Der bliver beskrevet, at patien-

ter med type 2 diabetes skal tilbydes tværfaglige sundhedsfaglige rehabiliterings-

indsatser. Det vil helt konkret være relevant at nævne ergoterapeuter her, da er-

goterapi med en sundhedspædagogisk tilgang har fokus på fysisk aktivitet, ar-

bejdsfastholdelse og psykosocial rehabilitering med udgangspunkt i hele borge-

rens livssituation og hverdag. Ligesom ergoterapeuter er en central faggruppe ift. 

at vurdere og vejlede om et eventuelt behov for hjælp til anskaffelse til hjælpe-

midler. 

 

Afsnit 4.1.1 s. 19 andet punkt: Det psykosociale element, herunder hvordan pati-

enten mest hensigtsmæssigt håndterer daglige fysiske og sociale aktiviteter. Vi 

anbefaler, at der i stedet skrives to punkter, som følger:  

 Det psykosociale element 

 Hvordan patienten mest hensigtsmæssigt håndterer daglige aktiviteter 
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Ergoterapeutforeningen er positiv overfor, at ergoterapeuter er blevet nævnt som 
en relevant faggruppe for målgruppen (4.2.2. s. 21), men det havde dog også 
været relevant, at et eksplicit fokus på dagligdags aktiviteter var kommet med 
under kapitel 4. 

 
 

Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende 
kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det fortsatte ar-
bejde. 

 

Med venlig hilsen 

   
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 


