
 

   

 

 

 

Kræftplan for Region Hovedstaden – del 2 Ergoterapeutforeningen 

Nørre Voldgade 90 

DK-1358 København K 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Fax: +45 33 41 47 10 

Cvr nr. 19 12 11 19 

etf.dk 

 Den 28. juni 2021 

Side 1  

Ref.: RUA 

E-mail: rua@etf.dk 

Direkte tlf.: 53 36 49 71 

Ergoterapeutforeningens Region Øst høringssvar vedrørende:  
Kræftplan for Region Hovedstaden – del 2 

 

 

 

Ergoterapeutforeningens Region Øst takker for invitationen til at være høringspart 
vedrørende ovennævnte høring.  
 
Vi bemærker, at der er tre pejlemærker vedr. den patientoplevede kvalitet som 
udgør et særligt fokus i høringen. Hertil har vi generelle kommentarer i det føl-
gende dokument samt konkrete bemærkninger indsat direkte i høringsversionen. 
Høringssvaret fra Ergoterapeutforeningens Region Øst består således af to do-
kumenter.  
 
Generelt er vi meget positive overfor Kræftplanen for Region Hovedstaden, men 
vi vil gerne fremhæve, at ergoterapi og ergoterapeuter bør fremskrives i Kræft-
planen således, at det sikres at genoptræning, rehabilitering og palliativ behand-
ling får den rette plads i patienternes forløb.  
 

Pejlemærke 1) At patienter skal inddrages i egen behandling, hvis de ønsker 

det:  

Frygten for at tabe funktion og evnen til selvstændig livsførelse fylder for mange 

patienter i samtaler om behov for genoptræning, rehabilitering og palliation.  

Dette til trods vurderes patientens funktionsevne ikke konsekvent på hospitalet. 

Vi er derfor meget tilfredse med, at Kræftplanen for Region Hovedstaden har et 

særligt fokus på den ulighed, der kan være et resultatet af, at patienten ikke selv 

formår at påpege sine behov.  

 

Der bør derfor systematisk spørges ind til funktionsevne og aktiviteter, som pati-

enten frygter at miste, samt muligheden for at deltage på erhvervsmarkedet og i 

det brede samfundsliv. Kontaktpersonfunktionen, hvor den sundhedsfaglige 

medarbejder hjælper med at holde styr på aftaler og deltager som bisidder i mø-

der om behandling, er opgaver som ergoterapeuter har erfaringer med. Denne 

funktion er særlig vigtig for socialt udsatte patienter. 

 
Ergoterapeuter har desuden gode erfaringer med patientinddragende evidensba-

serede redskaber, som også vil kunne medvirke til at støtte mindre beslutnings-
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stærke og mindre målrettede patienter i at få fremlagt netop deres behov og øn-

sker. 

  

Pejlemærke 2) At behandlingen bliver tilrettelagt med respekt for patienter-

nes og de pårørendes tid   
Særligt inden for det palliative felt er der en stigende opmærksomhed på at skabe 

indhold og mening i den sidste del af livet. Det overses ofte til fordel for den me-

dicinske og fysiske behandling, men er afgørende for patienterne ift. at kunne 

prioritere deres ressourcer til fx at bevare værdighed og mulighed for samvær 

med deres nærmeste.  

 

Pejlemærke 3) At patienterne er trygge – også i overgangen fra hospital til 

eget hjem  

Der er flere udfordringer for kræftpatienter i overgangen mellem sektorer. Nogle 

af de væsentligste er, at hospitalet ikke i tilstrækkelig grad videregiver oplysnin-

ger om patientens behandlingsforløb og funktionsevne til kommunen, som skal 

forestå en genoptrænings- og rehabiliteringsindsats. Vi ser endvidere en uensar-

tet praksis ift. de indsatser, der tilbydes patienter med behov for rehabilitering og 

palliation på tværs af regioner og kommuner.  

 

Et oplagt redskab til at sikre, at relevant sundhedsfaglig viden udveksles på tværs 

af sektorgrænsen, er genoptræningsplanen. Desværre er det er langt fra alle 

kræftpatienter, som får vurderet behov for genoptræning ved udskrivning fra hos-

pitalet. En særlig opmærksomhed har vi på, at patienter, som kun ses i ambulan-

te forløb, kun sjældent får en genoptræningsplan.  

 

Tilbud om både hold og individuelle seancer ift. stress håndtering er også ele-

menter, som fortjener opmærksomhed i overgangen fra hospital til kommune, 

ligesom energiforvaltning og mestring af hverdagens aktiviteter ofte behøver et 

fornyet fokus i de vante omgivelser, så energiforvaltningen nøje afstemmes med 

patientens ADL funktionsevne i hjemmet. 

 

En stor del af den ergoterapeutiske palliative indsats i kommunerne handler om 

hjælpemidler. Forskning viser, at indlæring af kompenserende strategier kan 

hjælpe med at mestre hverdagsaktiviteter.  

 

Mange hovedhalskræftpatienter har dysfagi og har behov for spise- og synketræ-

ning, men har patienterne ikke fået en genoptræningsplan kan det være vanske-

ligt for patienten at finde vej i kommunens tilbud. Derfor er informationer om funk-

tionsevnen og problemstillinger omkring aktivitet og deltagelse også på dette om-

råde vigtige at få vurderet, beskrevet og videreformidlet i en genoptræningsplan. 

Genoptræningsplanerne vurderer vi er et konkret værktøj til at nedbringe ulighed i 

kræftforløb for de forskellige patienter.  
 
Ergoterapeutforeningens Region Øst står naturligvis til rådighed for eventuelle 
uddybende kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det 
fortsatte arbejde. 

 

Med venlig hilsen 

   

Rikke Uldum Abrahamsen, Regionsformand for Ergoterapeutforeningen Øst 


