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Ergoterapeutforeningens høringssvar om: 
 
Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tvær-
sektorielle forløb for mennesker med multiple sklerose”  
 

 

Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 

ovennævnte høring. 

 

Ergoterapeutforeningen vil gerne kvittere for arbejdet med en helhedsplan for 

mennesker, som er ramt af sklerose sygdom. Vi vurderer således også, at det 

foreliggende høringsudkast er vel gennemarbejdet, selvom de faglige miljøer ef-

terspørger mere dybde i de faglige anbefalinger samt mere konkrete anvisninger 

for implementering af de beskrevne anbefalinger.  

 

Ergoterapeutforeningens bemærkninger til høringsudkastet er udarbejdet i sam-

arbejde med Ergoterapi Faglige Selskab for Neurorehabilitering og Ergoterapi 

Faglige Selskab for Dysfagi.  

 

s.37/53 andet afsnit under 6.3.2. aktivitet og deltagelse.  

Hertil vil vi anbefale, at ergoterapien bliver tydeligt fremhævet, defineret og adskilt 

fra de fysioterapeutiske indsatser:  "Nationalt og internationalt er hverdagsaktivi-

teter ofte både middel og mål for ergoterapeutiske og fysioterapeutiske indsat-

ser…" Træning i hverdagsaktiviteter er en ergoterapeutisk kerneopgave. 

 

Vi ser generelt med tilfredshed på de steder i anbefalingerne, hvor det ergoterapi-

faglige er blevet direkte fremhævet. Dette gælder eksempelvis når træningsind-

satser ved dysfagi, træning i eksekutive funktioner og træning i hverdagsaktivite-

ter eksplicit kobles til ergoterapi.  
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s.36/53 Vedrørende ”Dysfagi”. Forslag: Punktum efter ergoterapeuter (30) Fjer-

nes: Sundhedsfaglige med lignende baggrund.  Begrundelse: Vi vurderer ikke, at 

andre end ergoterapeuter har de kompetencer som er nødvendige ift. dysfagi 

udredning og -træning.  

 

 s. 39/53 Vedrørende ”Palliation”: Det anbefales at vurdering af palliative behov 

som minimum bør foretages, når diagnosen stilles …herunder eksempelvis hvis 

personen flytter i plejebolig   …. Opmærksomhed på at anbefalingen kræver sær-

skilt fokus på implementering. 

 

I øvrigt vil vi henvise til vedhæftede pdf, hvor Ergoterapi Faglige Selskab for Dys-

fagi har indsat mange konkrete kommentarer og bemærkninger direkte i hørings-

udkastet. 

Se pdf 

 
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 

https://drive.google.com/file/d/1MsFWZZL6Ok4m8FF2xHfhK4OcTrB3RPN0/view

