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Årsmøde den 3. marts 2016:  

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi & 
Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge 

 

Helle S. Poulsen 

Ergoterapeut, Cand.scient.san 

Repræsentant for EFS Børn og Unge 

 

Arbejdet med kliniske retningslinjer i 

de faglige selskaber Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge 

 Arbejder aktuelt ikke med kliniske retningslinjer 

 Ingen i den nuværende bestyrelse har været 

involveret i arbejdet med kliniske retningslinjer 

 

Derfor… 

 

 

EFS Børn og Unge & DSPF 

 Præsentere et samarbejde mellem Dansk Selskab 

for Pædiatrisk Fysioterapi & Ergoterapifagligt 

Selskab Børn og Unge om en national klinisk 

retningslinje 

 

 Eksempel på hvordan de faglige selskaber 

arbejder med implementering af nationale 

kliniske retningslinjer 

 

National klinisk retningslinje 

 

 Klinisk retningslinje for 

fysioterapi og ergoterapi 

til børn og unge med 

cerebral parese 

 Publiceret i 2014 af 

Sundhedsstyrelsen 

9 udvalgte indsatser 

 Målrettet træning af funktioner 

 Indsatser rettet mod håndfunktion 

 Positionering i den stående stilling 

 Aktiv og passiv udspænding 

 Indsatser rettet mod spise- og drikkefunktion 

 Indsatser rettet mod den visuelle funktion 

 Ridning som sundhedsfaglig indsats 

 Styrketræning 

 Træningsindsatser i vand 

 

Projekt: Fagligt inspirationsmateriale 

 

Formål 

 Inspirere til implementering 

af retningslinjens anbefalinger 

 Fremme en evidensbaseret 

praksis  
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Projekt: Fagligt inspirationsmateriale 

 Projektet blev finansieret af satspuljen for træning af 

børn og unge med svært fysisk handicap efter 

anbefaling fra Sundhedsstyrelsen 

 

 Materialet blev udviklet af Dansk Selskab for 

Pædiatrisk Fysioterapi og Ergoterapifagligt Selskab 

Børn og Unge  

 

Projektets aktiviteter 

 Udarbejdelse af case-beskrivelser for de udvalgte 

indsatser i NRK 

 Afholdelse af workshop for 11 ergoterapeuter og 

fysioterapeuter, som  indgik i arbejdet med at 

udarbejde beskrivelserne 

 

Projektets aktiviteter 

 

 

 Udarbejdelse beskrivelser for test- og 

målemetoder, som kan anvendes til at 

dokumentere ændringer hos det enkelte barn 

 Afholdelse af workshop 2 for de deltagende 

terapeuter mhp evaluering og feedback på 

materialet. 

 

Projektets leverancer 

Fagligt inspirationsmateriale bestående af 17 

foldere, som er offentliggjort på de faglige 

selskabers hjemmeside 

Fakta om det faglige inspirationsmateriale 

 

Serie 1: Eksempler på ergoterapi og fysioterapi til 

børn unge med nedsat funktionsevne som følge af 

cerebral parese. Består af 9 foldere 

 

Serie 2: Forslag til målemetoder til vurdering af 

funktionsevnen hos børn med cerebral parese. 

Består af 8 foldere. 

Serie 1: Indsatser 

 Anbefalingen i NRK 

 Beskrivelse af indsatsen , NRK 

 Eksempler på anvendelse af 

indsatsen. 2- 3 case-

beskrivelser fra praksis 

 Gode råd fra praksis 
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Serie 2: Målemetoder 

 Den enkelte folder 

omhandler et konkret 

mål for indsat f.eks. 

aktivitetsudførelse eller 

udholdenhed 

 Beskriver målemetoder 

relateret til de konkrete 

mål for indsats 

Deltagerne i projektet 

Tak for opmærksomheden  

Materialet kan downloades på: 

 http://www.dspf.dk/faglig-inspirationsmateriale/ 

 

For yderligere informationer om materialet – kontakt:  

Projektleder, Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen, 

helle@maetzke.com / tlf. 20180919 eller  

Ergoterapeut Helle Poulsen, hellepoulsen@live.com / tlf. 

25778578 
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