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Er der noget jeg har overset? 

Anno 1991 og 2015 



Er vi overhalet? 
 
Er vi kommet til at glemme, at  
opdatere ergoterapeuters roller  
på plejehjem? 



Generelle kompetencer   

ergoterapi, (af gr. ergon 'arbejde' 
og terapi), behandling, som 
gennem praktiske fysiske og 
intellektuelle aktiviteter hjælper 
det enkelte menneske til at 
fungere så godt som muligt i sine 
omgivelser såvel i hjemmet og i 
fritiden som på arbejdet  
                                           (Den store danske encyklopædi)  

                                            

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.studentum.dk/uddannelse/ergoterapeutuddannelsen-professionsbachelor-68397&ei=X9CnVMaOEJT5aqzOgoAC&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNF98UnnfpR68oyImpQmnaRPYP0Oqw&ust=1420370241368131


 

 

Hvilke specifikke kompetencer har vi 
til arbejdet på plejehjem? 

 

Ved plejehjemmene det? 



Eksperter i ”meningsfuld aktivitet” 

 

• Betydningen af meningsfuld aktivitet for sundhed og 
velbefindende - uanset alder og funktionsniveau  

 

• Omgivelsernes betydning for deltagelse i 
meningsfuld aktivitet 

     (Draper, 1996; Johannesen, 2004; Reinardy, 1999; Kane et al, 1997; Johnson et al,  

        1998; Ruuskanen, 1994; Przybylski et al, 1996; Bean et al, 2002; Andresen 2010)  

 

 

 

  

 

Hvordan arbejder I med dette i dagligdagen? 



Hverdagsrehabilitering 

• ….i den form, der anerkender betydningen af, 
at beboere på plejehjem oplever en hverdag 
med meningsfulde aktiviteter. 

 

• COPM – fuld længde eller modificeret (Law et al, 

2005; Andresen, 2009.) 

• NORD – ny-udviklet valideret 
observationsredskab (Malmskov, Andresen & Lund 2014.) 



Hverdagsrehabilitering på plejehjem 

• Plejehjemsbeboere ønsker, og er i stand til, at udtrykke 
aktivitetsønsker.  

 

• Ønskerne afspejler en længsel efter at forbedre, bevare og 
genoptage aktiviteter. 

 

• Plejehjemsbeboere kan øge livskvalitet og oplevelse af 
selvbestemmelse gennem indsatser, der tager afsæt i deres 
aktivitetsønsker (Andresen, 2009 & 2010). 

 

• Alt dette kræver nytænkning ved hjælp af kompetenceudvikling på 
langt de fleste plejehjem. Der skal justeres i fx arbejdsgange, 
måden at ”møde” beboerne på, måden at anskue sit arbejde på….. 

 

 



Meningsfuld aktivitet 



 
Bruge kroppen: træning og mobilitet 

 • At bevæge kroppen 
– danse, cykle, svømme lave egen morgengymnastik, træne i 

fysioterapien 

 

 

• At bevare fysisk uafhængighed  
– gå med eller uden hjælp 

– gå med rollator 

– selv kunne stå (og klæde sig på og selv rede seng) 

– selv at køre kørestolen  

– selv kunne komme fra sengen til kørestolen 

– selv gå i seng om aftenen 

 



Gå til hånde  
 

 lappe personalets cykler  

 vil gerne ”bruges” og ikke være passiv     

• dække bord 

• klare dele af rengøringen selv (tørre støv af på figurer, ordne 
eget vasketøj) 

• skifte pærer og hænge billeder op (har egen værktøjskasse) 

 



Egenomsorg 

• selv kunne tage overtøj på  

• selv kunne tage strømper på om morgenen 

• påklædning – dele af påklædningen 

• toiletbesøg – hele eller dele af dette 

• spise selv – og spise pænt (igen) 

• børste tænder, bade, barbere sig, lægge makeup, ordne hår ….. 

 

 



Sociale, kreative og nydelsesprægede 

• deltage i fælles kaffebord 
• gå i vinklub 
• male billeder 
• lave håndarbejde sammen med andre 
• strikke 
• sy 
• decupage  
• brodere 
• nyde kunst og musik alene og med andre 
• rejse 
• konkurrencer 
• bankospil 

 
 

 



Nærvær 

• samtaler med personalet om livet og døden 

• være sammen med de andre på plejehjemmet 

• være noget for andre 

• Kunne vise andre ømhed og nærhed 

• …”at sjæle”  

 

 



Natur og udeliv 

• gå på jagt 

• være mere udenfor! 

• være i haven  

• sidde ude – være ude uanset vejret 

• lave havearbejde 

– …..pille i jorden… 

 

 



”Følge med” – ”holde hovedet i gang” 
 

• skrive breve og postkort 

• følge ”med” i samfundet via TV og aviser 

• lære at bruge PC og IPad (især e-mail, Skype og e-
boks) 

• krydsord 

• ”hjernegymnastik” 

• foredrag 

• læse eller lytte til bøger 

 

 



Idekatalog 

Flertallet af  
ensomme 
ældre bor 
på 
plejehjem 

At arbejde i  
andres hjem 
– at bo på  
andres  
arbejdsplads 



Idekatalog 

Teknologi  
I form af  
”dimser” 
bruges  
kun, når de  
skaber  
mening for  
”udbyder”  
og ”aftager” 



Idekatalog 

Teknologi  
I form af  
”(nye) måder at 
håndtere  
opgaver på”, 
der fremmer 
kvalitet for  
alle  
”involverede” 



Personlige kompetencer 

opsøgende og udadvendt 

opsøge opgaver: de kommer 
ikke altid ”automatisk” 

udvikle – og implementere  
ideer til kvalitetssikring 

samarbejde og 
skabe samarbejde 

danne faglige netværk:  
nationale og internationale 

træne egne  
kompetencer i  
at kommunikere  
og supervisere 



 

 

• Beboere og deres pårørende har (endnu) flere 
forventninger og krav til kvalitet. 

• (Endnu) færre ansatte = ændringer i arbejdets 
organisering  

• Ergoterapeuter med speciale i gerontologi og geriatri: 
nyeste viden om forebyggelse og behandling med 
fokus på sociale, psykiske og fysiske aspekter 
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