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NATIONALE KLINISKE 
RETNINGSLINJER OG 
EVIDENS – HVAD BETYDER  
DET FOR PSYKOMOTORIK?

Det ville være godt og givtigt, hvis det 
var bevist tydeligt, at psykomotorisk 
terapi virker, for eksempel ift. psykiske og 
kropslige problemer, som mange mennesker 
i vore dages samfund lever med. Debatten 
om at ’føre bevis’ for gavnlige effekter 
af psykomotoriske interventioner på et 
forsknings- og evidensbaseret grundlag 
var også en del af et tema i et tidligere 
nummer af fagbladet, og det er et emne, 
som jeg flere gange har hørt debatteret 
på internationale kongresser. Det 
illustrerer, at myndighederne efterspørger 
dokumentation for de gavnlige effekter af 
psykomotorisk terapi, som en forudsætning 
for at psykomotoriske terapeuter kan få 
mere faste roller i sundhedsvæsenet og 
andre steder. 
 Men hvordan kan man fastslå, at en 
interventionsform virker, og hvordan går 
det til, når viden fra forskningens verden 
udmøntes i anbefalinger, som udstikker 
rammer for fagpersoners arbejde? Svarene 
på disse spørgsmål er i høj grad knyttet til 
evidens, og det skal vi se nærmere på her. 

TEMA  KROPSBEVIDSTHED
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AF STEEN SCHYTTE OLSEN

I denne artikel vil jeg udfolde, hvordan Sund-
hedsstyrelsen ’behandler’ den forskningsmæs-
sige viden og evidens, som er relevant for udvalgte 
kliniske problemstillinger, og hvordan de udar-
bejder de såkaldte nationale kliniske retnings-
linjer (NKR). Derefter vil jeg kigge på, hvilke 
åbninger det giver for psykomotorisk terapi.

Jeg vil gå ret tæt på de enkelte anbefalinger i 
en ny NKR om angstlidelser hos voksne. Jeg vil 
benytte lejligheden til at fortælle lidt mere gene-
relt om de nationale kliniske retningslinjer, og 
så vil jeg på baggrund af anbefalingerne komme 
med forslag til, hvordan psykomotorik kan byde 
ind ift. de sundhedsmæssige udfordringer, som 
retningslinjerne adresserer.

Til at begynde med vil jeg nu kort redegøre for, 
hvordan man vil kunne vise, at en given interven-
tion virker, og at den behandling, man vælger at 
give borgeren/patienten, er den bedste. 

Det randomiserede  
kontrollerede forsøg

Det randomiserede kontrollerede forsøg (ran-
domized controlled trial, RCT) kaldes for guld-
standarden inden for effektmålinger, fordi det 
sammenligner en intervention med en kontrol-
gruppe, der for eksempel kan modtage den hid-
tidige bedste behandling, placebobehandling 
eller ingen behandling.

Et RCT er desuden kendetegnet ved, at for-
søgspersonerne fordeles tilfældigt i behandlings-
grupperne. Formålet med randomisering er, at 
selve behandlingen er den eneste væsentlige 
forskel mellem grupperne. Derfor skal de forskel-
lige grupper være nogenlunde ens sammensat 
med hensyn til alder, køn, arbejde, karakteristika 
ved sygdom, risikofaktorer og alle tænkelige og 
ukendte faktorer, som kan påvirke resultatet i 
forsøget. Man kan bedst sikre, at to eller flere 
grupper forsøgspersoner er sammenlignelige, 
ved at man laver grupperne ud fra lodtrækning 
– derfor kaldes det også et lodtrækningsforsøg 
på dansk. 

Når det handler om at måle effekt af en inter-
vention, er idealet altså et RCT, og det betyder 
dernæst, at man vurderer, at fejlkilderne er for 
store i andre forsøgsdesign. Det kan blandt an-

det illustreres ved, at et forsøg uden en placebogruppe fejlagtigt vil vise, 
at interventionen er mere effektiv, end den reelt er, da andre faktorer end 
interventionen vil medvirke til effekten, og der er faktisk mange behand-
linger – medicin, operationer og andet – der har vist sig ikke at have anden 
effekt end selve placeboeffekten.

Hvad er evidens, og hvordan kommer man  
fra videnskabelige undersøgelser til evidens?

Selvom ordet evidens betyder klarhed eller vished, og det kan bruges i 
en bredere og mere hverdagsagtig forståelse, såsom at noget er fakta, er 
dokumenteret eller videnskabeligt bevist, så skal begreberne evidens og 
evidensbaseret praksis forstås mere specifikt. Det handler om, at speciali-
serede institutioner på baggrund af den tilgængelige forskning på området 
udarbejder systematiske oversigter (reviews) over gavnlige og skadelige 
virkninger af interventioner. For eksempel er Det Nordiske Cochrane Cen-
ter på Rigshospitalet i København et uafhængigt, videnskabeligt netværk, 
der udarbejder ’cochrane reviews’ om sundhedsområdet.

Formålet er at producere og formidle den bedst mulige viden om re-
sultaterne af givne interventioner eller indsatser, og der arbejdes ud fra 
fastlagte procedurer og det såkaldte evidenshierarki, der sætter RCT og 
systematiske reviews højest og gør dem til – så godt som – de eneste kilder 
til at opnå ’stærk’ evidens.

Forskningsoversigterne fra evidensinstitutioner har en stor potentiel 
indflydelse på, hvad der hos målgrupperne – dvs. faggrupper og beslut-
ningstagere – godtages som troværdig viden. De afgrænser simpelthen, 
hvad der kan betragtes som ’gyldig’ viden. 

Der er imidlertid også kritiske røster, der peger på dilemmaer og udfor-
dringer ved evidenstænkningen. For eksempel kritiseres evidenshierarkiet, 
fordi det giver ’smal’ evidens, når det i praksis udelukker viden fra praksis 
og fra undersøgelser, der ikke har RCT-design. Det foreslås, at man i stedet 
taler om et ’evidenslandskab’ snarere end et hierarki.

Der er fordele og ulemper ved evidens, og derfor er det vigtigt at have 
viden om og debattere, hvilke metoder der skal anvendes, når man sam-
menfatter viden og udarbejder forskningsoversigter. Olaf Rieper og Hanne 
Foss Hansen beskriver i VIVE’s rapport ”Metodedebatten om evidens” 
(2007) på en god måde problematikkerne i evidenstænkningen, og sam-
tidig kommer de med en konstruktiv tilgang, hvor de argumenterer for, at 
viden om forskellige aspekter af givne indsatser kan vurderes med afsæt 
i en bredere vifte af undersøgelsesdesign.

Med det nuværende evidenshierarki kommer fastlæggelsen af evidens 
reelt i høj grad til at handle om, hvorvidt der er ressourcer og prioritering af 
forskning i forskellige emner. Det er derfor en kritisk faktor, hvem der kan 
skaffe ressourcer, og når der så er nogle emner, som er nemmere end andre 
at få forskningsmidler til, så er det ikke ’lige’, hvad der skabes ’RCT-viden’ 
om. Dernæst kommer, at ikke kun stærkere, men også smal evidens kun 
etableres gennem systematiske reviews, som sammenfatter viden fra flere 
RCT-studier – og så er det faktisk lidt tragikomisk, at mange systematiske 
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reviews slutter med sætningen: ”Der er behov for flere undersøgelser af 
høj kvalitet”. Det viser, at barren er meget højt sat med RCT-undersøgelser 
som idealet for at opnå stærk evidens. 
Som afrunding på denne artikels afsnit om effektmålinger og evidens er 
det vigtigt at understrege, at det ikke er et spørgsmål om ’evidens eller 
ej’, men om, hvor stærk evidensen er, og desuden skal man huske, at man 
stadig kan snakke om ’videnskabeligt belæg’ i en mere bred forstand, hvis 
man vil undgå at blive låst af den smalle evidenstænkning.

Nationale kliniske retningslinjer  
– hvad er det?

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer1 er et godt eksempel 
på, at sundhedsmyndighederne bruger evidenstænkningen. NKR skal 
medvirke til prioritering i sundhedsvæsenet og sikre ensartede behand-
lingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. NKR er rapporter, der 
bliver udarbejdet på områder, hvor der er stor sygdomsbyrde, og hvor der 
er behov for at belyse evidensen for specifikke indsatser. Rapporterne 
(NKR) består af systematisk udarbejdede faglige anbefalinger, der kan 
bruges som beslutningsstøtte til sundhedsprofessionelle, når de skal træffe 
beslutninger om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke 
kliniske situationer. 

En NKR udarbejdes af en sundhedsfaglig arbejdsgruppe bestående 
af 5-10 medlemmer, som udpeges af relevante faglige og videnskabelige 
selskaber. Desuden nedsættes en referencegruppe for hver NKR, hvis 

medlemmer er udpeget af regioner, kommuner, 
patientforeninger og andre relevante interessen-
ter på området. Arbejdsgruppen følger en særligt 
udviklet model med tidsplan, metode og proces.

En NRK indeholder 8-10 udvalgte og vel-
afgrænsede kliniske problemstillinger. For 
hver af disse opstilles der et såkaldt fokuseret 
spørgsmål, som kan danne baggrund for en 
evidensvurdering. Et fokuseret spørgsmål kan 
for eksempel være: Bør personer med demens 
tilbydes reminiscensterapi til forebyggelse 
af adfærdsmæssige og psykiske symptomer?  
Eller: Bør patienter med nyopståede nakkesmer-
ter tilbydes superviseret øvelsesterapi i tillæg til 
anden behandling?

For hvert fokuseret spørgsmål laves en syste-
matisk litteratursøgning, hvorefter den udvalgte 
litteratur evidensvurderes. På baggrund af evi-
densvurderingerne udarbejdes anbefalinger for 
hver af de udvalgte kliniske problemstillinger. 
De fokuserede spørgsmål, evidensvurderinger 
samt anbefalinger samles i en rapport (selve den 
nationale kliniske retningslinje), der sendes i 
peerreview hos to eksperter på området samt i 
bred offentlig høring. Der går normalt ca. et år, fra 

STÆRK  
ANBEFALING FOR  
(GRØN)

SVAG/BETINGET  
ANBEFALING FOR  
(GUL)

SVAG/BETINGET  
ANBEFALING MOD  
(ORANGE)

STÆRK  
ANBEFALING MOD  
(RØD)

Når der er evidens af høj kva-
litet, der viser, at de samlede 
fordele ved interventionen er 
klart større end ulemperne. 
Det betyder, at alle, eller næ-
sten alle, patienter vil ønske 
den anbefalede intervention.

Når det vurderes, at fordelene 
ved interventionen er større 
end ulemperne, eller at den 
tilgængelige evidens ikke kan 
udelukke en væsentlig fordel 
ved interventionen, samtidig 
med at det vurderes, at ska-
devirkningerne er få eller fra-
værende. Denne anbefaling 
anvendes også, når det vurde-
res, at patienters præferencer 
varierer.

Når det vurderes, at ulem-
perne ved interventionen er 
større end fordelene, men 
hvor dette ikke er underbyg-
get af stærk evidens. Denne 
anbefaling anvendes også, 
hvor der er stærk evidens for 
både gavnlige og skadelige 
virkninger, men hvor balan-
cen mellem dem er vanskelig 
at afgøre. Ligeledes anvendes 
den også, når det vurderes, 
at patienters præferencer 
varierer.

Når der er evidens af høj kva-
litet, der viser, at de samlede 
ulemper ved interventionen er 
klart større end fordelene. Der 
anvendes også en stærk an-
befaling imod, når gennem-
gangen af evidensen viser, 
at en intervention med stor 
sikkerhed er nyttesløs.

1 https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-og-kvalitet/Nationale-kliniske-retningslinjer-NKR.
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Kognitiv adfærdsterapi ift. medicin  
(alene eller i kombination med terapi)  
– SVAG ANBEFALING FOR 

Anbefaling og rationale: Overvej at tilbyde kognitiv ad-
færdsterapi som førstevalgsbehandling frem for antidepres-
siv medicin alene eller kombinationsbehandling (antidepres-
siv medicin og kognitiv adfærdsterapi) til voksne patienter 
med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agora-
fobi. Den kognitive adfærdsterapi bør være manualiseret. 

Der er muligvis flere ikkealvorlige bivirkninger og sand-
synligvis et øget frafald grundet bivirkninger ved antide-
pressiv medicin sammenlignet med kognitiv adfærdsterapi 
alene. Tiltroen til den fremsøgte evidens er samlet set lav, 
samtidig med at der forventes at være variation i patient-
præferencerne mellem de tre interventioner. 

Min sammenfatning: Kognitiv terapi vinder på, at der ikke er 
bivirkninger, for der vises ikke væsentlige forskelle i gavnlige 
effekter mellem behandlingsformerne. At det ’bare’ bliver 
til en svag anbefaling, skyldes, at tiltroen til den fremsøgte 
evidens samlet set er lav. 

Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi  
ift. standard kognitiv adfærdsterapi  
– SVAG ANBEFALING FOR

Anbefaling og rationale: Overvej at tilbyde internetbaseret 
kognitiv adfærdsterapi frem for standard kognitiv adfærds-
terapi. Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (inkl. via mail 
og telefon) baserer sig på de samme generelle principper for 
kognitiv adfærdsterapi som standard kognitiv adfærdsterapi. 

Der er muligvis ikke relevante forskelle i gavnlige og 
skadelige virkninger mellem internetbaseret kognitiv ad-
færdsterapi og standard kognitiv adfærdsterapi. Tiltroen til 
evidensen er samlet set lav, samtidig med at der forventes 
at være variationer i patientpræferencer mellem de to in-
terventioner. Arbejdsgruppen vurderer desuden, at inter-
netbaseret kognitiv adfærdsterapi er en samfundsmæssigt 
billigere intervention end standard kognitiv adfærdsterapi.

Min sammenfatning: Internetbaseret terapi vinder på, at 
den er billigere og lettere tilgængelig – samtidig med at 
det vurderes, at der ikke er relevante forskelle i virkninger 
mellem de to. Det første kan jeg sagtens følge, men det 
er overraskende for mig, at arbejdsgruppen vurderer, at 
internetbaseret kognitiv terapi kan måle sig med standard 
kognitiv adfærdsterapi mht. gavnlige virkninger.

2 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63984

arbejdet igangsættes, til retningslinjen foreligger.
NKR er faglig rådgivning, hvilket indebærer, 

at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fag- 
personer at følge retningslinjerne, men de er dog 
ikke juridisk bindende, og ved uoverensstem-
melse mellem forskellige kliniske retningslinjer 
vil det altid være det faglige skøn i den konkrete 
kliniske situation, der er afgørende for beslut-
ningen om passende og korrekt sundhedsfaglig 
ydelse. 

En klinisk retningslinje kan siges at vurdere 
evidensen og udmønte den i anbefalinger inden 
for hvert at de udvalgte fokuserede spørgsmål.  
Anbefalingerne kan falde inden for en af de ka-
tegorier, der fremgår af tabellen nedenfor: 

I tilfælde, hvor der ikke foreligger relevant evi-
dens, kan NRK desuden anbefale en indsats på 
baggrund af faglig konsensus blandt medlem-
merne af arbejdsgruppen. Anbefalingen kan være 
enten for eller imod interventionen. Da der er tale 
om faglig konsensus, er denne type anbefaling 
svagere end de evidensbaserede anbefalinger, 
uanset om de er stærke eller svage.

Beskrivelse af og kommentarer  
til den nationale kliniske retningslinje 
om behandling af angst hos voksne

Nedenfor vil jeg gennemgå udvalgte af de 10 an-
befalinger fra høringsversionen2 af NKR om 
behandling af angst hos voksne. En NKR sendes 
som nævnt i høring for at få input fra patient-
foreninger og fagpersoner. Jeg har udeladt to 
anbefalinger, fordi de har fokus på medicin. 

Hver af de 10 anbefalinger bygger på et fokuse-
ret spørgsmål, som arbejdsgruppen har arbejdet 
ud fra. For eksempel var problemstillingen til den 
første anbefaling: ’Bør førstevalgsbehandling til 
voksne patienter med angsttilstande være mo-
noterapi med enten antidepressiv medicin eller 
kognitiv adfærdsterapi eller kombinationsbe-
handling?’. Der bliver her faktisk tale om et duel-
princip, hvor de forskellige indsatser bliver sat op 
over for hinanden og ’kæmper om sejren’. Det er 
først og fremmest den tilgængelige evidens, som 
giver styrke til en indsats, men som jeg vil vise 
nedenfor, er der faktisk også andre faktorer i spil i 
forhold til at vinde duellen. For hver anbefaling vil 
jeg først redegøre for arbejdsgruppens anbefaling 
og dernæst give min sammenfattende vurdering.
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Kropsterapi i tillæg  
til standardbehandling  
– SVAG ANBEFALING MOD 

Anbefaling og rationale: Tilbyd ikke rutinemæssigt kropsterapi i 
tillæg til standardbehandling (kognitiv terapi), da det er usikkert, 
om kropsterapi i tillæg til standardbehandling vil have additiv ef-
fekt ift. standardbehandling alene. Generelt er den samlede tiltro 
til evidensen meget lav. Kropsterapi kan tilbydes som tillæg til 
standardbehandling for nogle patienter. Det kan være patienter, 
der har særlige behov for en kropslig tilgang til behandlingen af 
angstsymptomer. Men der kan også være flere, som falder fra eller 
får skader ved kropsterapi.

Min sammenfatning: Arbejdsgruppen havde meget svært ved at finde 
evidens for kropsterapi og måtte lave nogle supplerende tiltag for 
at inkludere mere end ét forsøg i analysen. Desuden er kategorien 
’kropsterapi’ lidt af en rodekasse, som kom til at indeholde afspæn-
ding i forskellige former, yoga, tankefeltterapi og tai-chi. Der er 
simpelthen for få gode undersøgelser, som kan belyse effekten, og 
man må sige, at kropsterapi både som tillæg og alene på nuværende 
tidspunkt er langt fra at vælte kognitiv adfærdsterapi af pinden.

Compassion Focused-terapi  
ift. kognitiv adfærdsterapi  
– KONSENSUS MOD

Anbefaling og rationale: Det er ikke god praksis rutinemæssigt at 
tilbyde Compassion Focused-terapi (CFT) ved generaliseret angst, 
da der ikke er evidens, der kan belyse den gavnlige effekt sammen-
lignet med kognitiv adfærdsterapi. Arbejdsgruppen vurderer, at 
det på nuværende tidspunkt er meget usikkert, om CFT og kognitiv 
adfærdsterapi er ligeværdige terapiformer ved førstevalgbehandling 
af generaliseret angst.

Min sammenfatning: Der er ikke fundet forskningslitteratur, og 
dermed er der slet ikke nogen evidens om denne behandlingsform. 
Der bliver lagt vægt på, at kognitiv adfærdsterapi er et veletableret 
førstevalg ved generaliseret angst, og det kan evt. gode praksiser-
faringer med CFT ikke rokke ved.

Acceptance Commitment-terapi  
ift. standard kognitiv adfærdsterapi  
– SVAG ANBEFALING MOD

Anbefaling og rationale: Tilbyd kun Acceptance Commitment-terapi 
(ACT) som førstevalgsbehandling ved generaliseret angst efter nøje 
overvejelse, da der ikke er evidens, der understøtter, at ACT kan 
ligestilles med kognitiv adfærdsterapi som førstevalgsbehandling. 

Tiltroen til evidensen er samlet set meget lav, og der forventes 
at være varierende patientpræferencer mellem de to interventioner, 
men kognitiv adfærdsterapi er et veletableret førstevalg. 

Min sammenfatning: Det vægter tungest, at der ikke er evidens for 
ACT – og det skyldes, at der kun er fundet og inddraget to forsøg. 
Så arbejdsgruppen kan faktisk ikke vurdere, om der er eller ikke er 
betydelige forskelle mellem de to interventioner – og dermed kan 
ACT ikke skubbe kognitiv adfærdsterapi ned fra tronen.

Jeg vil her nævne, at der er tilsvarende svag anbefaling mod hhv. 
metakognitiv terapi og unified protocol-terapi ift. kognitiv adfærdste-
rapi. Det kan i højere grad end for ACT tilskrives mangel på forskning, 
da der bare er fundet ét forsøg for hver af de to behandlingsformer.

Mindfulness i tillæg  
til standardbehandling  
– SVAG ANBEFALING MOD

Anbefaling og rationale: Tilbyd ikke rutinemæssigt mindfulness i 
tillæg til standardbehandling (kognitiv terapi), da det er usikkert, om 
mindfulness givet i tillæg til standardbehandling vil have additiv 
effekt i forhold til standardbehandling alene. Generelt er tiltroen til 
evidensen meget lav.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at nogle patienter vil ønske 
mindfulness, især patienter, som har nemt ved at meditere, og som 
personligt oplever gavnlige effekter at fordybelse og selvrefleksion. 
På den anden side vil mindfulness i tillæg til standardbehandling 
medføre et øget tidsforbrug for patienten, og det forventes derfor, 
at mange patienter vil foretrække at modtage standardbehandling 
alene.

Min sammenfatning: For at vinde duellen over kognitiv adfærdsterapi 
skulle der have været bedre evidens for mindfulness. Det overrasker 
mig lidt, for jeg har en fornemmelse af, at der er en del forskning, 
der viser effekt af mindfulness – men tilsyneladende gælder det 
ikke for angst.
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Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at der samlet set for alle anbe-
falingerne – og selv for kognitiv adfærdsterapi på tronen – kun er tale om 
svag evidens. Men det skyldes, at evidenstænkningen kræver et sikkert 
vidensgrundlag baseret på mange studier af ’høj kvalitet’ (= RCT). På den 
baggrund kan man opfatte evidens mere som et ideal at stræbe efter end 
som ’den sande viden’, som forskellige fag og metoder kan kæmpe om og 
dunke hinanden i hovedet med. 

Da det er meget ressourcekrævende at gennemføre forskningspro-
jekter, vil jeg mene, at det har lange udsigter mht. at få moderat til stærk 
evidens for gavnlige effekter af psykomotorisk terapi, men ud over ønsket 
om evidens, smal eller stærk, så er det i høj grad meningsfuldt at forske i 
psykomotorisk terapi. Vi kan ikke være tilfredse med at synes og tro, at det 
er værdifuldt, men netop forskningens grundige udforskning kan generere 
mere helhedsorienteret viden om de forskellige elementer af psykomotorisk 
terapi, herunder blandt andet spørgsmålene: om den virker, hvordan den 
virker, for hvem og i hvilke sammenhænge.

Psykomotorikuddannelsen og forskningsprogrammet ”Arbejdsliv” på 
Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser (ITJ) på Københavns 
Professionshøjskole laver i samarbejde med Psykomotoriske Terapeuter 
København et forskningsprojekt om psykomotorisk terapi ift. angst og 
stress (kaldet EPIAS). Det er ikke et RCT, men en forløbsundersøgelse, der 
dels måler effekt, dels undersøger mekanismerne i interventionen. En af 
de overordnede tanker i EPIAS er, at der kan blive indsamlet flere ’klynger’ 
af data – for eksempel i samarbejde med uddannelsen på VIA og gerne i 
et internationalt samarbejde – da det vil øge antallet af forsøgspersoner/
klienter og dermed øge forklaringskraften. Jeg tror også, at der på sigt vil 
komme mulighed for, at i hvert fald elementer af psykomotorisk terapi 
vil kunne indgå i projekter med RCT- eller andre forsøgsdesign under 
forskningsprogrammer på Københavns Professionshøjskole i samarbejde 
med andre professioner.

Noget af det ovenfor beskrevne er i gang, men vil under alle omstændig-
heder løbe mange år fremover. På baggrund af NKR om angst ser jeg også 
muligheder for, at professionen på kortere sigt kan imødekomme nogle af 
de faktorer, som havde betydning for de formelle anbefalinger. 

Begrebet kropsterapi var en rodekasse, så der kunne arbejdes med at 
skabe en klarere profil for psykomotorisk terapi. Den skulle gerne imøde-
komme kritikpunkterne om for eksempel et for stort tidsforbrug, således 
at man måske snarere skal have behandlinger på for eksempel 15 minutter 
frem for en time. Der kan måske tænkes i kombinationer med internetba-
serede løsninger, som også kan øge tilgængeligheden og fleksibiliteten. For 
hver anbefaling har arbejdsgruppen forholdt sig til patientpræferencer for 

terapiformen, så en klarere profil vil måske gøre 
det lettere at tiltrække patienter med særlige 
behov og præferencer for en kropslig tilgang til 
behandlingen af blandt andet angstsymptomer. 

Et andet overordnet punkt er balancen mel-
lem anbefalingen om, at terapien skal være ma-
nualiseret vs. tilpasset patientpræferencer. I de 
indledende afsnit af denne og andre kliniske 
retningslinjer er der nogle interessante formule-
ringer. Der står for det første, at ”fagprofessionelle 
generelt skal inddrage borgeren/patienten, når 
de vælger behandling”, og desuden nævnes det, at 
”i visse tilfælde kan en behandlingsmetode med 
lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi 
den passer bedre til patientens situation”. Disse 
supplerende kommentarer i retningslinjerne ude-
lukker ikke nødvendigvis, at man manualiserer 
behandlingen, men det giver i hvert fald flere 
muligheder for psykomotorisk terapi. 

Som en sidste åbning til psykomotorisk terapi 
vil jeg afslutningsvis nævne, at Sundhedsstyrel-
sen ud over NKR laver meget andet, hvor der ikke 
er fokus på evidens, blandt andet håndbøger og 
faglige oplæg. I demenshåndbogen ”Personcen-
treret omsorg i praksis” lyder det for eksempel 
sådan her: ”Ethvert menneske er unikt med sin 
egen historie og personlighed, sin fysiske og psy-
kiske sundhed og sine sociale og økonomiske res-
sourcer. Når du arbejder ud fra personcentreret 
omsorg, sætter du dette menneske i centrum frem 
for at sætte sygdommen i centrum. Målet med dit 
arbejde er at skabe størst muligt velbefindende 
hos mennesket med demens”3.

Og senere i håndbogen nævnes Kitwoods 
blomst, hvor der i midten står ’Kærlighed’: ”Kær-
lighed handler om en ubetinget accept af den 
anden. Det kommer til udtryk ved hele tiden at 
have for øje, hvad der skal til for, at den anden 
trives, og tilbyde det”4.

Jeg tror ikke, man kan evidensbasere kærlig-
hed. Men den er vigtig alligevel. 

³ https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/demenshaandbog-personscentreret-omsorg-i-praksis, s. 3.

⁴ Ibid., s. 34.
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