
 

 

 

 

Høringssvar: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat 

funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi. 

 

Generelt: Vi bifalder at retningslinjerne er udarbejdet og vi sætter stort pris på den arbejdsindsats vores 

kollegaer har lagt i denne komplekse arbejdsproces med denne uhomogene, meget komplekse 

patientpopulation. Vi vil dog bemærke at de fleste indsatser gøre sig gældende for de lette til moderat 

skadede patienter, som kognitivt er i stand at medvirke ved de forskellige indsatser.  

Det er positivt at det i indledningen er fremhævet, at der ikke er en tidsgrænse på træningsperioden og at 

der er nævnt mulighed for brush-up 

Det fremgår ikke klar, hvorfor de forskellige områder bliver udvalgt, da alle indsatser, ud over ADL træning, 

betragtes som et supplement til det bestående tilbud. Det vil betyde at fremtidig fysio- og ergoterapeutiske 

indsatser skal øges i intensitet, da retningslinjen anbefaler et ”add on” til det bestående tilbud. 

Det er desuden positivt, at det er fremhævet at retningslinjen er ikke juridisk bindende – men at det altid 

kræver et fagligt skøn, hvilken intervention, der skal ydes. 

I teksten beskrives ofte ”standard indsats”, men det er ikke defineret, hvad dette er. Hvordan skal det 

forstås, har man taget stilling til om standard indsats i litteraturen svarer til standardindsatsen man yder i 

Danmark? 

Side 6, Centrale budskaber: Kommer for tidligt i dokumentet, da det ikke fremgår, hvad formålet er med 

retningslinjen. Desuden bør dokumentet indledes med, at det kun omhandler 8 udvalgte indsatser, som for 

det meste kan ses som supplement til den bestående fysio- og ergoterapeutiske træning. 

Generelt mangler i de centrale budskaber og anbefalinger at præcisere følgende: 

Når indsatser tilbydes som tillæg eller supplement børe det fremgår også i kapitel centrale budskaber. Det 

er tilfælde i ”virtual reality træning” men mangler i ”funktionel elektrisk stimulering, styrketræning og 

konditionstræning. 

Side 9, 1.2 Afgrænsning af patientgruppe: Er det undersøgt, om indsatser, som fx er undersøgt til patienter 

med apopleksi, også er gældende for andre diagnosegrupper? Der er i den kliniske hverdag ofte en stor 

variation mellem de forskellige diagnosegrupper, især da symptomerne varierer. Følger efter apopleksi er 

ofte mere fokal og efter trauma, hypoxi, mm. kan være meget mere diffuse og dermed nogle gange mere 

omfattende og kompleks. 

 



Side 9, 1.4 Emneafgrænsning: Det bør beskrives, at det kun omhandler et meget begrænset udvalg af 

indsatser relateret til patientgruppen. Det vil tydeliggøre, at hjerneskadede patienter har en større 

kompleksitet end de 8 udvalgte områder signalerer. 

Afsnittet 1.4 Emneafgrænsning uddyber desuden mange af de aspekter, der generelt karakteriserer de 

ergoterapeutiske og fysioterapeutisk interventioner og som er forudsætning for en praksis, der både 

indeholder kvalitet og er effektiv.  Det kan dog undre, at aspekterne omkring betydning af individuel 

målsætning og samarbejde med både borger og pårørende ikke er nævnt. 

Det ville også give god mening, at være tydeligere omkring, at disse kliniske retningslinjer begrænser sig 

ved ikke at have fokus på kognitive, perceptuelle og sociale problemstillinger og hvorledes disse kan 

adresseres (se MTV) og at basale sensomotoriske funktioner som eksempelvis synke-funktion (gerne flere 

eksempler) ikke er belyst.  

Det kan være en overvejelse værd om dokumentet i højere grad kan kaldes nationale anbefalinger end 

nationale kliniske retningslinjer, da det ikke er alle indsatsområder, der er belyst, kun de 8 udvalgte. 

MTV’en belyser i langt højere grad hele feltet.  

Side 9, 1.4 Emneafgrænsning: Der kommer meget lidt information om intensitet og timing, når man læser 

hele retningslinjen igennem. 

Side 10: En god beskrivelse af tematikken, der fint beskriver at indsatsen til patienten/borgeren skal 

baseres på en individuel vurdering og planlægning. 

Side 12, 2 Træning i PADL, IADL og fritidsaktiviteter: Fagligt set enig i anbefalingen, men der mangler en 

mere specifik beskrivelse af hvilken form for ADL-træning, der har effekt i hvilken fase. Dette kapitel er 

meget overfladisk og bibringer egentlig ikke ny viden. Den har været kendt siden MTV rapporten udkom. Vi 

mangler en udspecificering, men vi ved også godt, at det er svært. Måske kunne det være en ide at adskille 

de tre områder for at få mere struktur og overskuelighed. Vi mister tråden når vi sammenligner dette 

kapitel, med fx. kapitlet om styrketræning. 

Desuden kunne det overvejes at skærpe ADL med følgende: ADL-træning har til formål at øge borgerens 

selvstændighed i at udføre ADL (som det allerede står der) – men har også til formål at bedre kognitive, 

perceptuelle og motoriske funktioner (det er nævnt under virtuel træning). Og så kunne man også her 

nævne sociale funktioner (som jo netop er så vigtige ift oplevelse af livskvalitet). Vi tænker, at det er vigtigt 

at beskrive, at kognition er en del af det at udføre ADL og dermed også en del af 

grundlaget/forudsætningen for selvstændig aktivitetsudførelse. 

Sætningen under punkt 2.3 første anbefaling med ”at træning i PADL … uanset skadens omfang og 

lokalisation” er meget kritisk, da de fleste relevante undersøgelser baseres rent på patienter med 

apopleksi. Der foreligger ikke meget litteratur fra fx. svært traumatisk hjerneskadede patienter, patienter 

med hypoksisk hjerneskade osv. Derfor er det kritisk at tale om alle skader, uanset skadens omfang, da der i 

realiteten er patienter som pga. nedsat vågenhed, ikke er aktivt i stand til at udføre nogle former af ADL 

træning, med mindre de bliver guidet, stimuleret og maksimal understøttet. 



Side 20 3.3 Virtual reality-træning: Praktiske råd og særlige patientovervejelser: Punkt 2: Hvad betyder mild 

til moderat funktionsnedsættelse i OE? Hvad må en patient kunne rent funktionel for at det er en 

mild/moderat funktionsnedsættelse? Punkt 3 er derimod præcist defineret. 

Side 21 3.4 Baggrund for valg af spørgsmål 3. afsnit: Vi er enig i at se et potentiale i virtual træning. Der bør 

dog under alle omstændigheder være en adskillelse mellem"virtuelt træningsteknologi", som er målrettet 

genoptræning og "virtuelle spil", som er målrettet den "normale; raske population". Fx. kan en pt. spille 

tennis med Wii konsollen uden at benytte sin arm hensigtsmæssig, hvilket giver en risiko for fejlindlæring, 

da feedback udelukkende fokuserer på effekten. 

Desuden er feedback formen vigtig for en kvalitativ træning, fx. Hvis pt. udelukkende får visuel feedback, så 

lærer han/hun at bruge visus for alt. Det betyder, at pt. i krævende hverdagssituationer ikke bruger de 

andre informationssystemer i kroppen, som auditiv, taktil, proprioceptiv osv., som er mere automatiseret 

og giver pt mulighed for at multitaske. 

Side 22 3.5 Litteratur sidste afsnit: Hvis man hovedsageligt ser på patientklientellet som er indlagt til 

genoptræning, er det denne gruppe, som er ekskluderet i de inkluderede studier. Hvordan forholder 

retningslinjerne sig til det? Mange patienter i de længere varende forløb har ud over sensomotoriske 

problemer symptomer som afasi, apraksi, neglect (opmærksomhedsproblemer) osv. 

Side 28 Andre overvejelser: Forskelle mellem de forskellige systemer: Vi er enige i denne betragtning og 

derfor bør der udspecificeres hvilken form for virtuel træning der anbefales, samt hvordan de er relateret 

til de forskellige sværhedsgrader, fx. kan almen ambulant træning være godt støttet med en kommerciel 

træningsform. Og en højt specialiseret indsats kræver mere sofistikerede træningsteknologier også hvad 

virtuel træning angår. Denne specificering vil have indflydelse på anbefalinger til praksis, så vi vil gerne vide, 

hvilke apparatur en terapiafdeling skal købe for at træne mest optimalt. 

I afsnittet, hvor der skrives om virtuelle træningsmuligheder mangler vi en tydeligere brug af begreber. 

Eksempelvis står der i retningslinjerne ” til træning af oe anvendes kommercielle spillesystemer med 

elementer af virtual reality og specialiserede virtual reality træningsprogrammer”....længere nede bruges 

begreber som....”der kan være betydelige forskelle på de specialiserede og kommercielle virtuelle 

træningssystemer”. Jeg synes det er utydelighed af hvad der menes hvornår? 

Desuden ser vi kritisk på de kommercielle systemer, da de bygger på ”normale sunde raskes 

feedbacksystem” og der tages dermed ikke hensyn til patienternes problemstillinger som følge af deres 

skade. 

Side 29 3.8 Rationale for anbefaling: Hvorfor give anbefaling, hvis effekten er så svag? Hvis vi fx 

sammenligner med styrketræning, så står der, at der ikke er relation til dette. Vi ser i øjeblik 

udviklingsmuligheder i virtuel træning, men vi mener anbefalingerne er for stærke i relation til effekten. 

Side 55 7.3 Balancetræning – Praktisk råd og særlige patientovervejelser: Kan man i stedet for statisk, 

reaktiv og proaktiv balance benytte: Proaktiv, reaktiv og steady state?  Godt at balancen integreres i 

opgaveløsning og/ eller ADL, da det er en væsentlig bestanddel af dette.  



Side 56 7.4 Baggrund for valg af spørgsmål. 1. afsnit: Følgende sætning er ikke helt klar: Det vigtigste formål 

… med henblik på at bedre (børe erstattes med ”tilpasse og opretholde kroppens position …” – det er faglig 

mere korrekt) 

Side 56 7.4 fortsæt 2. afsnit: Kan kognitiv bearbejdning erstattes af perception, som er mere ubevidst og 

automatisk, som balance som udgangspunkt også er? Desuden bør det i næste sætning ”dårlig balance” 

erstattes med nedsat balance.  
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