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LEDER       

 

Det vigtigste er at brænde for at 

styrke ergoterapeutisk forskning! 

 

Med denne leder opfordres alle, som 

brænder for ergoterapeutisk 

forskning, til at stille op til 

bestyrelsen ved den kommende 

generalforsamling og deltage i det 

spændende arbejde. 

 

Bestyrelsen i EFS for Forskning har 

denne gang overladt skrivningen af 

lederen til mig. Jeg vil som 

lederskribent tage udgangspunkt i 

min egen vej til bestyrelsen for EFS 

for Forskning, dels for at skitsere en 

spændende og visionær post med 

mulighed for indflydelse, dels for at 

vise, at der er plads til alle i 

bestyrelsen – også nyuddannede. 

 

Jeg hedder Marc Sampedro Pilegaard 

og har siden 2012 været med i 

bestyrelsen for EFS for Forskning. 

Jeg er uddannet ergoterapeut i 

januar 2011 fra Ergoterapeut-

uddannelsen, VIA University College, 

Aarhus, og efter en kort periode som 

ergoterapeut på Hinnerup Kollegiet 

og derefter på Geriatrisk Afdeling 

ved Aarhus Universitetshospital, gik 

jeg i foråret 2012 i gang med 

suppleringsuddannelsen til Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

ved Aarhus Universitet, samtidig 

med at jeg arbejdede som 

ergoterapeut i et geriatrisk 

forskningsprojekt, hvor jeg havde 

ansvaret for den terapeutiske 

dataindsamling. For tiden er jeg på 

andet semester på den 

sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

og tilegner mig her særlige 

kompetencer indenfor biostatistik og 

forskningsmetodologi. 

 

Jeg har siden tredje semester på 

ergoterapeutuddannelsen vidst, at 

jeg ville arbejde med forskning 

indenfor ergoterapi, og allerede på 

det tidspunkt havde jeg et stort 

ønske om at være med til at præge 

og synliggøre vores fag. At gå ind i 

bestyrelsesarbejde i EFS for 

Forskning er for mig at se en af 

måderne at gøre dette på! Til trods 

for, at jeg ikke havde den store 

erfaring med forskning, ergoterapi 

og bestyrelsesarbejde stillede jeg op 

til bestyrelsen – og blev valgt. 
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Mit første år i bestyrelsen er ved at 

være til ende. Det har budt på 

mange spændende, inspirerende og 

visionære diskussioner og opgaver. 

Som nyt bestyrelsesmedlem har jeg 

skullet finde mig til rette blandt 

dygtige og garvede ergoterapeuter i 

bestyrelsen, og jeg har måske i 

begyndelsen været lidt mere 

tilbageholdende end vanligt med 

mine synspunkter i de faglige 

diskussioner. Men som året er gået, 

har jeg fået tro på, at jeg har en 

masse at bidrage med, også i denne 

sammenhæng. Det vigtigste er jo 

trods alt at brænde for forskning og 

ergoterapi, og erfaring – ja, det 

kommer med tiden. På nogle punkter 

giver min nyligt afsluttede 

ergoterapeutuddannelse et frisk 

pust, som efterspørges af mine 

bestyrelseskolleger, og jeg har 

fundet en aktiv rolle i diskussionerne 

og i opgaveløsningen. Så jeg stiller 

op igen for ikke at gå glip af 

netværket og indflydelsen.  

 

Bestyrelsesarbejdet og de faglige 

diskussioner i EFS for Forskning har 

givet mig en stærkere fagidentitet og 

en større lyst til at forske indenfor 

ergoterapi. Jeg håber, vi en dag får 

opbygget endnu flere 

ergoterapeutiske forskningsmiljøer, 

så vi i samarbejde med praksis 

fortsat kan udvikle og forbedre dansk 

ergoterapi. Den 6. marts vælges en 

ny bestyrelse for EFS for Forskning 

til selskabets generalforsamling – ses 

vi i bestyrelsen? 

 

Af: Marc Sampedro Pilegaard, 

ergoterapeut, stud.cand.scient.san. 
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EFS for Forsknings 

Årsmøde (med efterfølgende 

generalforsamling) 
 

Tid: Onsdag den 6. marts 2013, kl. 

9.30 til 16.30   

Sted: Aarhus Universitetshospital 

Nørrebrogade 1A, Auditorium, 2. sal, 

8000 Århus C. 

 

Emnet for Årsmødet: 

Evidensbaserede ergoterapeutiske 

undersøgelsesredskaber. 

 

Program for årsmøde: 

Kl. 9.30–10.00:Indskrivning og 

kaffe/te. 

Kl.10.00–10.10: Velkomst. 

 

Kl.10.10–10.55: 

Første oplæg: 

Karina Lund, ergoterapeut, 

cand.scient san, Århus 

Universitetshospital. 

”Oversættelse og validering af det 

kognitive undersøgelses redskab 

Loewenstein Occupational Therapy 

Cognitive Assessment 2nd Battery 

(LOTCA-II).”  

Oplægget vil omhandle processen 

med oversættelse og adaptation af 

LOTCA-II til dansk samt validering, 

herunder reliabilitetstestning af den 

danske oversættelse (LOTCA-II/D) i 

klinisk praksis.  

 

Kl.10.55–11.10: Spørgsmål og 

diskussion. 

 

Kl. 11.10 – 11.20: Pause. 

 

Andet indlæg: 

Kl. 11.20 – 12.05:  

Eva Wæhrens, ergoterapeut, Ph.d., 

Parker Instituttet.  

”Udvikling og validering af 

undersøgelsesredskaber til måling af 

ADL-evne, baseret på 

selvrapportering og observation.” 

Oplægget vil fokusere på processen 

for udvikling af undersøgelses-

redskaber med udgangspunkt i 3 nye 

redskaber: ADL-Q, ADL-I og ADL-O. 

 

Kl.12.05–12.20: Spørgsmål og 

diskussion. 

 

Kl. 12.20 – 13.20: Frokost 

(BEMÆRK frokost er ikke inkluderet 

i prisen, men kan købes i hospitalets 

kantine) 

Fra bestyrelsen 
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Tredje indlæg: 

Kl. 13.20 – 14.05:  

Mette Søndergård, ergoterapeut, 

MSc. ”Evaluering af redskabet ESI 

(Evaluation of Social Interaction).” 

Oplægget vil fokusere på selve 

redskabet og forskellige studier, bl.a. 

redskabets evne til at skelne mellem 

forskellige diagnosegrupper. 

 

Kl.14.05–14.20: Spørgsmål og 

diskussion. 

 

Kl.14.20–14.35: Kaffe/te. 

 

Kl.14.35–15.30: Opsamling og 

perspektivering. 

 

Herefter slutter årsmødet og 

generalforsamlingen starter (se 

nedenstående program). 

 

Pris for deltagelse: Gratis for 

medlemmer. 100 kr. for ikke-

medlemmer.   

Tilmeldingsfrist: D. 20.02.13 til: 

lisbeth.villemoes@mail.dk  

 

HUSK AT TILMELDE 

DIG 

 

Generalforsamling 

2013 for medlemmer 

af EFS for Forskning 
Tid: Onsdag den 6. marts 2013,  

kl. 15.30 – 16.30  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Åbning af generalforsamling 

3. Formandens beretning 

4. Godkendelse af årsregnskab med 

Etf’s påtegning 

5. Fastsættelse af kontingent 

(medlem og associeret medlem) 

6. Forslag fra bestyrelsen, herunder 

forslag til arbejdsprogram / 

handleplan 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. Der skal vælges to 

bestyrelsesmedlemmer for en 

periode af 2 år og to suppleanter for 

en periode af 1 år.  

Følgende fra bestyrelsen er på valg: 

- Kirsten Petersen (genopstiller) 

- Hanne Peoples (genopstiller ikke) 

- Marc Sampedro Pilegaard, 

suppleant (genopstiller) 

- Ulla Pedersen, suppleant 

(genopstiller ikke) 

9. Valg af revisor og suppleant  

10. Eventuelt 

mailto:lisbeth.villemoes@mail.dk
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Årsberetning DSEF & 

EFS for forskning 2012 
 

Året 2012 var et dramatisk år, der 

bragte store forandringer, idet Dansk 

Selskab for Ergoterapeutisk 

Forskning (DSEF) blev nedlagt ved 

generalforsamlingen den 16. marts 

2012 og genopstod samme dag i en 

ny ramme som Ergoterapifagligt 

Selskab for Forskning (EFS for 

Forskning). Det var en forandring, 

der er arbejdet på i DSEF’s 

bestyrelsen og i ETF i en årrække, og 

det var en enig bestyrelse, der 

indstillede forslaget om forandringen. 

Derfor var det glædeligt, at 

medlemmerne ligeledes bakkede op 

om beslutningen gennem hele den 

formelle proces med 3 

generalforsamlinger afholdt på 

samme dag; alle styret med sikker 

hånd af Ergoterapeutforeningens 

formand Gunner Gamborg. 

 

DSEF bestod i 18 år og blev i sin tid 

stiftet som selvstændigt og 

uafhængigt selskab uden for 

Ergoterapeutforeningen. 

Begrundelsen for denne placering 

var, at ikke alle på det tidspunkt 

mente, at Ergoterapeutforeningen 

skulle bruge ressourcer på at 

fremme forskning i ergoterapi og på 

at arbejde for, at ergoterapeuter 

kunne få en plads i forskningsteams 

og i den akademiske verden.  

I løbet af de 18 år hvor DSEF 

eksisterede skete der en rivende 

samfundsudvikling, og mange 

ergoterapeuter har nu gennemgået 

en akademisk videreuddannelse, 

ergoterapeutuddannelsen er blevet 

til en professionsbacheloruddannelse, 

en ergoterapeut er blevet dr.med. og 

op mod 20 ergoterapeuter har 

gennemført et ph.d.-studium. Aktuelt 

er en kandidatuddannelse i 

ergoterapi og aktivitetsvidenskab på 

vej på Syddansk Universitet. 

Forskning er blevet et 

betydningsfuldt felt i 

Ergoterapeutforeningens mange 

fokusområder, og EFS for Forskning 

har således en naturlig plads i den 

faglige organisation. 

 

Ved generalforsamlingen i EFS for 

Forskning blev nedenstående 

personer valgt til den nye bestyrelse, 

og bestyrelsen konstituerede sig ved 

bestyrelsesmøde den 23. marts 2012 

på følgende måde: 
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 Ulla Pedersen (valgt til DSEF’s 

bestyrelse i 2007) (suppleant 

og sekretær) 

 Lisbeth Villemoes Sørensen 

(valgt til DSEF’s bestyrelse i 

2008)(formand) 

 Hanne Peoples, (valgt til 

DSEF’s bestyrelse marts 2010) 

(kommunikation, redaktør for 

Nyhedsbrev,) 

 Cecilie von Bülow (valgt til 

DSEF’s bestyrelse i marts 

2011) 

 Kirsten Petersen (nyvalg) 

(kommunikation) 

 Marc Sampedro Nielsen 

(nyvalg)(suppleant) 

 Lisa Østergaard 

(nyvalg)(næstformand) 

 

Fra DSEF’s bestyrelse måtte vi tage 

afsked med Anne-Le Morville, Mikkel 

Gaba og Mette Vad, da de ikke 

stillede op til bestyrelsen for ESF for 

Forskning.  

 

Arbejdet i ESF for Forskning i 

2012 - Bestyrelsen 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, 

hvoraf 3 har været afholdt som 

traditionelle møder, og to har været 

virtuelle møder. 

På det første traditionelle møde 

konstituerede bestyrelsen sig og 

forholdt sig til arbejdsprogrammet. 

På de følgende møder i året og 

imellem møderne har vi især 

arbejdet med at få afsluttet DSEF, 

med at få vores organisatoriske 

tilhørsforhold til ETF på plads og på 

at finde ind til de nye muligheder, vi 

fik ved at blive en del af ETF’s faglige 

netværk. Vi har arbejdet med 

udformning af vores 

kommunikationsstrategi og 

kommunikation til medlemmerne, 

herunder nyhedsbrevet. Resultatet af 

dette arbejde er, at vi har fået gang i 

EFS for Forsknings nye hjemmeside. 

Her findes oplysninger om 

bestyrelsen, 

kommunikationsstrategi, referater 

fra bestyrelsesmøder, vedtægter, 

nyheder og nyhedsinformation. 

Endvidere har vi beskrevet hvilke 

opgaver, der hører til de enkelte 

bestyrelsesposter. 

Vores plan med at holde færre 

traditionelle bestyrelsesmøder 

skyldes, at vi ønsker at bruge den 

nye teknologi og således spare 

rejsetid og udgifter til 

bestyrelsesmøder. Derfor har vi holdt 

to virtuelle møder. Det er en meget 
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anderledes måde at holde møde på, 

og det kræver tilvænning, men vi vil 

fortsat gøre en indsat for at 

indarbejde denne arbejdsform i 

større udstrækning.  

 

Kommunikation 

Kommunikationsstrategien, som vi 

har udarbejdet, indebærer, at vi 

udsender nyhedsbreve i marts og 

oktober samt info-breve i juni og 

december. Yderligere kommunikation 

til medlemmerne vil foregå via 

hjemmesiden. 

I anledning af det international AMPS 

symposium udarbejdede vi en poster 

og en folder med oplysninger om EFS 

for Forskning. Hanne Peoples deltog i 

Symposiet for EFS for Forskning og 

var i alle pauser klar til at tale med 

deltagerne om vores selskab. Hanne 

har skrevet et referat fra AMPS 

symposiet, som blev udsendt med 

nyhedsbrevet i oktober 2012 og som 

ligger på hjemmesiden under 

nyhedsinformation. 

 

Ergoterapeutforeningens 

Videnskabelige Råd (EVR) 

Vedtægter og forretningsorden for 

EVR blev vedtaget af ETF’s 

hovedbestyrelse i april 2012. 

Derefter er der i 2012 holdt 2 møder, 

som formændene for de 

Ergoterapifaglige Selskaber (og 

dermed også formanden for EFS for 

Forskning) har deltaget i. EVR 

behandler spørgsmål i relation til 

udvikling af professionen, herunder 

specialisering/nyspecialisering, 

kandidatuddannelse for 

ergoterapeuter, dokumentation, PR 

og digitalisering.  

 

Samarbejde og netværk 

I uddannelsesudvalget for 

ergoterapeutuddannelsen i VIA, hvor 

Lisbeth er formand, er der afholdt to 

ordinære møder. I arbejdet har der i 

årets løb især været fokus på 

samarbejdsarenaer mellem 

uddannelserne og praksis, herunder 

hvorledes de studerende bedst kan 

rustes til samarbejde i fremtiden. 

Desuden har der været to møder 

med formændene i den 

sundhedsfaglige højskole i VIA, hvor 

især VIA’s strategi for 

sundhedsuddannelserne har været 

fokus, herunder visioner og strategi 

for forskning, og der har været 

afholdt et strategiseminar med 

repræsentanter fra alle uddannelses-

udvalgene og VIA’s bestyrelse. 
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Apopleksirehabiliterin

g med Wii – 

frustration og 

engagement 
 

Af: Dora Celinder, ergoterapeut, 

stud. Msc., Glostrup Hospital.  

Mail: 

dora.maria.celinder@regionh.dk  

 

Wii Sports er et interaktivt 

videokonsol-spil. Spilleren styrer 

med en speciel fjernbetjening i 

hånden og via armbevægelser en 

virtuel person, som f.eks. spiller golf 

eller bowling.  

Denne artikel omhandler et 

pilotprojekt om hospitalsindlagte 

apopleksipatienters oplevelser med 

Wii Sports som supplement til øvrig 

ergoterapeutisk intervention. 

Pilotprojekt interviewundersøgelsen 

"Stroke patients’ experiences with 

Wii Sports® during inpatient 

rehabilitation" blev formidlet i SJOT 

nr.4, 2012 (1). Artiklen er baseret på 

ni semi-strukturerede patient-

interviews og trænings-logbøger. I 

pilotprojektet indgik også AMPS data. 

Denne artikel opsummerer de 

kvalitative og kvantitative data. 

 

Birgitte sidder i interview lokalet i sin 

kørestol og den digitale optager er 

startet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Birgitte var Wii Sports mere 

forbundet med gode oplevelser med 

børnebørnene end med 

genoptræning. 

 

På et andet tidspunkt interviewer jeg 

Christian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKLER 

"Det var ikke spor sjovt. Man skulle 

trykke på så mange knapper… 

Dengang [før indlæggelsen] var det 

børnebørnene der underviste mig, 

det var bedre … Terapeuterne 

prøvede at hjælpe, men jeg var ikke 

hurtig nok. Det er i hjernen det er 

galt, og så er jeg jo 95, det er 

mange år at have levet".  

"Favoritten er tennis. Ved golf står 

man bare sådan og slår derudaf". 

Christian springer op af stolen og 

demonstrerer hvordan. "Og ved 

bowling har man banen og keglerne, 

og så retter man bare ind. Men ved 

tennis derimod, så skal du flytte dig 

hele tiden". Jeg må dukke mig for 

hans imaginære ketsjer. Christian er 

60 år og kendte til Wii Sports før 

indlæggelsen, men havde ikke prøvet 

at spille det før nu. Han var opsat på 

at spille Wii igen efter udskrivelsen. 

mailto:dora.maria.celinder@regionh.dk
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Hidtidig forskning tyder på at virtuel 

rehabilitering fremmer motorisk 

læring (2). Videospil som terapeutisk 

middel er enten designet med 

terapeutisk formål eller produceret til 

almen brug, men med terapeutisk 

potentiale. Wii Sports hører hjemme 

i den sidste kategori og tegner til at 

være et potentielt effektivt middel i 

rehabilitering af apopleksi (3).  

 

Hidtidig forskning har primært 

omhandlet hjemmeboende patienter. 

Omdrejningspunktet for dette studie 

var at undersøge hospitalsindlagte 

apopleksipatienters oplevelser med 

Wii Sports og deres ændringer i 

dagligdags færdigheder. Patienterne 

var udvalgt med maksimal variation, 

dvs. både mænd og kvinder i 

varierende alder, med højre eller 

venstre parese i varierende grader.  

Projektprotokol blev skrevet og 

forskningsstøtte blev bevilget af 

Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, 

Ergoterapeutforeningen og Tryg 

Fonden, hvilket muliggjorde køb af 

nødvendigt udstyr (projektor og 

spillekonsol), og frikøb til 

databearbejdning og formidling.  

 

 

Interviews 

Patienterne gav udtryk for at Wii 

Sports gav afveksling i hverdagen 

under indlæggelsen. Wii Sports 

motiverede til træning, der var 

spænding og ønske om at slå sin 

egen rekord. Mange oplevede fysiske 

og/eller kognitive udfordringer og 

skuffelser under spillet, og de nye 

livsomstændigheder efter 

apopleksien havde stor betydning. 

En overordnet kategori viste, at alle 

patienter relaterede deres oplevelser 

med Wii Sports til værdsatte eller 

ønskelige aktiviteter i fortid, nutid 

eller fremtid. 

 

Elias på 71 er hårdt ramt af en 

venstresidig paralyse og kognitive 

vanskeligheder. Han giver udtryk for 

sin ambivalente oplevelse med Wii 

Sports: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det var meget belastende oppe i 

hjernen. Jeg kunne mærke hvor træt 

jeg blev, når jeg havde været nede og 

spille Wii … Jeg var så træt, så træt, 

så træt… som om jeg havde været ude 

at gå 20 kilometer… Men jeg synes at 

det [Wii Sports] hjælper på min 

tankegang ... Jeg har på fornemmelsen 

at de huller der er, de er ved at hele. 

Og så bliver det fyldt op med noget 

positivt, det er en god ting." 
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Træningslog 

De ergoterapeuter, som trænede 

med patienterne, noterede 

aktivitetens graduering, praktiske 

udførsel og patientens umiddelbare 

reaktioner. Der blev observeret latter 

og fordybelse i spillet, suk og 

frustrationer, fysisk og mental 

udtrætning. Patienterne valgte i 

samråd med ergoterapeuten at 

inddrage den hånd, det gav mest 

mening at spille med; nogle startede 

med at spille med paretisk hånd og 

skiftede kort efter til mindst-

afficerede hånd. Alle patienter havde 

behov for terapeutisk støtte til 

justering af position, guiding af arm 

eller verbal støtte.   

 

AMPS 

Fem patienter blev testet før og efter 

tre ugers intervention med Wii 

Sports. AMPS viste kliniske relevante 

ændringer i motoriske færdigheder 

for alle patienter. For to patienter var 

ændringerne i procesmæssige 

færdigheder ligeledes klinisk 

relevante.  

Brugen af Wii Sports kan ikke alene 

forklare fremgang i AMPS; der må 

tages højde for dels spontan 

remission,  dels at patienterne 

modtog andre rehabiliterende team 

indsatser. Resultaterne støtter som 

et minimum, at Wii Sports ikke 

hindrer fremgang i ADL.  

Ved Nordic Congress of Gerontology i 

København i juni 2012 formidlede 

jeg en poster, som opsummerer de 

kvalitative og kvantitative data (4).  

 

Ny teknologi  

Undersøgelsen indikerer, at 

apopleksipatienter med interesse for 

spil/sport kan profitere af Wii Sports 

i rehabiliteringen, når relevant 

graduering og støtte gives af en 

ergoterapeut. Wii Sports har 

potentiale til brug for rehabilitering 

på kropsniveau og som en 

fritidsaktivitet.    

Meningsfulde (fritids)aktiviteter i dag 

er ikke nødvendigvis de samme som 

førhen. Nu er computer, smartphone 

og i-pad en del af dagligdagen. Det 

er derfor vigtigt for patienterne, at 

vi, som profession, er opmærksom 

på den teknologiske udvikling. For 

mange af os byder teknologien på 

stadigt nye muligheder og 

udfordringer. Men da ergoterapi 

tilstræber meningsfulde aktiviteter i 

rehabilitering, har vi en forpligtelse 

til at undersøge ny teknologi, som 
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patienterne i større grad fremover 

kender til. På internettet findes der 

information og inspiration til 

terapeutisk brug af videokonsolspil 

(5,6).  

Hermed er videregivet en opfordring 

til at springe ud i "Wiihabilitering".   

 

Referencer 

1. Celinder D. & Peoples H. Stroke 

patients’ experiences with Wii 

Sports® during inpatient 

rehabilitation. Scandinavian Journal 

of Occupational Therapy. 2012; 

19:457-463. 

2. You SH, Jang HJ, Kim Y, Hallet M, 

Ahn HA, Kwon Y, et al. Virtual 

reality-induced cortical 

reorganization and associated 

locomotor recovery in chronic stroke: 

An experimenter-blind randomized 

study. Stroke 2005;36:1166–71. 

3. Saposnik G, Teasell R, Mamdani 

M, Hall J, McIlroy W, Cheung D, et 

al. Effectiveness of virtual reality 

using Wii gaming technology in 

stroke rehabilitation: A pilot 

randomized clinical trial and proof of 

principle. Stroke 2010;41:1477–84. 

4. Link til poster: 

https://dl.dropbox.com/u/79967608/

Wii_stroke_%2021st_Nordic_Geriatri

c_Congress_june%202012.pdf  

5. Internetside: 

http://www.wiihabilitation.co.uk/  

(set den 28.12.2012)  

6. Internetside: 

http://wiihabtherapy.blogspot.dk/   

(set den 28.12.201 

 

 

Implementering af 

forskningsbaseret 

viden i dansk 

ergoterapeutisk 

praksis, – et oplæg til debat. 

 

Af Kirsten Petersen, ergoterapeut, 

ph.d. og lektor 

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. 

Kontakt: kirp@viauc.dk  

 

På Ergoterapeutforeningens 

hjemmeside er der en oversigt over 

forskningsdatabaser, så man hurtigt 

kan finde de bedste databaser om 

ergoterapi i Danmark og i verden. 

Her kan man finde alt fra Cochrane 

til OT-Seeker.  

Som medlem af Ergoterapeut-

foreningen kan man gratis søge efter 

forskningslitteratur af relevans for 

https://dl.dropbox.com/u/79967608/Wii_stroke_%2021st_Nordic_Geriatric_Congress_june%202012.pdf
https://dl.dropbox.com/u/79967608/Wii_stroke_%2021st_Nordic_Geriatric_Congress_june%202012.pdf
https://dl.dropbox.com/u/79967608/Wii_stroke_%2021st_Nordic_Geriatric_Congress_june%202012.pdf
http://www.wiihabilitation.co.uk/
http://wiihabtherapy.blogspot.dk/
mailto:kirp@viauc.dk
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egen praksis. Man kan også på 

hjemmesiden finde materiale til at 

kunne foretage kritisk litteratur-

læsning. Der er retningslinjer og 

skemaer, som man kan bruge til at 

kvalitetsvurdere artikler, fundet i de 

videnskabelige tidsskrifter. På den 

måde kan man arbejde på at 

evidensbasere egen praksis.  

Men hvad skal man egentlig som 

ergoterapeut bruge 

forskningsbaserede viden til, og hvad 

kan man få ud af at introducere 

resultater af forskning på egen 

arbejdsplads?  Dette spørgsmål har 

jeg sat mig for at rejse en debat om.  

 

Forskning i ergoterapi i Danmark er 

inde i en spændende udvikling. Mere 

end 20 ergoterapeuter har i dag en 

ph.d., og mange flere er på vej. 

Derudover er mange ergoterapeuter 

involveret i udviklings- og 

forskningsprojekter af meget 

forskellig art.  

Ergoterapeutforeningens 

forskningsfond og praksispuljefond 

støttede i 2012 mange af disse 

projekter. I 2012 fik 11 projekter 

tildelt midler fra forskningsfonden og 

13 projekter fra praksispuljefonden. 

Selvom der i dag ses en øget 

opmærksomhed mod 

evidensbasering af ergoterapi, så 

rejses følgende spørgsmål ofte: Er 

den evidensbaserede praksis 

nødvendigvis bedre end den 

erfaringsbaserede praksis? Svaret er 

nej, ikke nødvendigvis bedre, men 

uden evidensbasering ved vi ikke, 

hvorvidt eller hvordan den 

ergoterapeutiske indsats virker. 

Danske ergoterapeuter har det 

seneste årti taget mange 

udenlandske undersøgelsesredskaber 

med sig hjem. Mange steder i den 

ergoterapeutiske praksis har man 

arbejdet på at implementere 

ergoterapeutiske undersøgelses-

redskaber som f.eks. COPM, 

MOHOST, OCAIRS, CO-OP og mange 

andre. Men vi ved meget lidt om, 

hvordan disse ergoterapeutiske 

redskaber bliver implementeret i 

praksis, og hvordan selve 

implementeringens-processen 

foregår. Bliver der afsat tilstrækkelig 

tid til faglig fordybelse, søgning i 

databaser, kritisk vurdering af 

videnskabelige artikler, og er der 

muligheder for at uddanne og 

kvalificere sig til at anvende de 

udvalgte undersøgelsesredskaber i 

praksis? 
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Ser vi nærmere på forskning 

indenfor implementering, har Dean 

Fixsen, på baggrund i et review af 

litteratur om implementerings- 

processer indkredset nogle centrale 

trin til sikring af en succesfuld 

implementering af evidensbaserede 

programmer i praksis (figur 1).  

 

Effektiv implementering af 

evidensbaserede programmer (som 

f.eks. undersøgelsesredskaber eller 

interventionsmodeller), kan således 

bidrage til udvikling af en 

evidensbaseret praksis. 

Implementerings-processen kan 

ifølge Fixsen et al. 2009, inddeles i 

seks trin (figur 1): 

 Trin 1: Undersøgelse og tilpasning 

 Trin 2: Programinstallering  

 Trin 3: Foreløbig implementering 

 Trin 4: Fuld implementering 

 Trin 5: Innovation og 

videreudvikling  

 Trin 6: Programopretholdelse  

Der er endvidere lokaliseret nogle 

komponenter som kan bidrage til at 

man opnår en succesfuld 

implementering. Hvis alle 

komponenterne er til stede kan man 

derved søge at sikre succesfuld 

implementering af f.eks. brugen af 

ergoterapeutiske 

undersøgelsesredskaber. Nogle 

komponenter kan dog være vigtigere 

end andre, alt efter hvilken kontekst 

det drejer sig om. Svaghed i en 

komponent kan nogle gange 

overvindes ved, at der er en styrke i 

en anden. Disse komponenter for 

succesfuld implementering er: 

• Udvælgelse af medarbejdere 

• Foreløbigt tilbud og 

medarbejdertræning 

• Løbende supervision  

• Medarbejder- og 

programevaluering 

• Administrativ support  

• System intervention



Disse komponenter er væsentlige at 

have for øje, når man efter at have 

lokaliseret et evidensbaseret 

program eller et undersøgelses-

redskab vha. søgning  

i forskningsdatabaser ønsker at 

implementere det i egen praksis.  

Hvis man f.eks. ønsker at 

implementere MOHOST i  

ergoterapien på et psykiatrisk 

hospital, vil det ud fra Fixsens 

komponenter for succesfuld 

implementering betyde følgende 

overvejelser: Hvilke medarbejdere 

skal stå for implementeringen af 

MOHOST, hvordan tilrettelægges 

den foreløbige afprøvning af 

redskabet, og hvordan sikrer vi, at 

medarbejderne har de nødvendige 

kompetencer til at anvende 

redskabet? Man stopper ofte 

implementeringsprocessen her, og 

mange undlader at iværksætte 

løbende supervision og evaluering 

af medarbejdernes kompetencer og 

evaluering af i hvilken grad man har 

opnået succesfuld 

programimplementering. Er de 

organisatoriske forhold ændret for 

at støtte op om evalueringen? Er 

der afsat den nødvendige tid til 

implementeringen? Er der 

ledelsesmæssig support? Og er der 

aftalt procedurer for rapportering af 

resultater af implementeringen? 

Institutionen, hvori redskabet 

implementeres, skal ifølge Fixsen 

også være i stand til at ændre sig, 

således at nye sagsgange og 

procedurer for f.eks. undersøgelse 

af patienter indarbejdes og 

videreudvikles. 

Ifølge Dean Fixsen består 

evidensbaserede programmer af en 

Undersøgels

e og 
tilpasning 

Program 

installering 

Foreløbig 

implementerin
g 

Fuld 
implementerin

g 

Innovation 
og 

udvikling 

Program 

opretholdelse 

Figur 1: Trin i implementeringsprocessen. 
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samling af praksisser, der udføres 

ud fra bestemte filosofiske, 

værdimæssige, strukturer og 

behandlingskomponenter (Fixsen et 

al, 2007). Programmerne søger at 

integrere en samling af 

interventionspraksisser (f.eks. 

kognitiv metode, motivational 

interviewing, behavioral training) i 

en specifik setting (f.eks. et 

undervisningslokale, hospitalsstue, 

værksted på lokalcenter) i en given 

organisatorisk kontekst (f.eks. 

skole, hospital, kommune) for en 

given målgruppe (f.eks. patienter 

med kroniske lidelser eller borgere 

med sindslidelser). Implementering 

af programmer kan foregå på flere 

forskellige niveauer: På et 

praktiker-, organisatorisk- eller 

lokalsamfundsniveau, men der er 

risiko for, at det ender med at blive 

en ”papir-implementering”, hvor 

programmet blot er indeholdt i mål 

og planer, og derved er der ikke 

sket en ”performed” 

implementering. Hvilket betyder, at 

der ikke er sket ændringer af den 

aktuelle praksis, som programmet 

eller undersøgelsesredskabet 

foreskriver, og derved er det 

ønskede resultat ikke opnået. Det 

er således ikke nok, at vi er 

opmærksomme på at søge og finde 

evidensbaserede redskaber til 

forbedring af egen praksis, det er 

også nødvendigt at være 

opmærksomme på hvordan 

redskaberne implementeres i 

praksis. 

 

 

Referencer 

1. Fixsen D L. Naoom S F, Blasé K 

A, Friedman R M, & Wallace F. 

(2007). Implementation 

research: A synthesis of the 

literature. Tampa, FL: University 

of South Florida, Louis de la 

Parte Florida Mental Health 

Institute, National 

Implementation Research 

Network. (FMHI Publication No. 

231). 

2. Fixsen D L, Blase K A, Naoom, S 

F, & Wallace F. (2009). Core 

Implementation Components. 

Research on Social Work 

Practice, 19, (5) 531-540. 
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Value of 

Occupational 

Therapy                          

– about evidence-based 

occupational therapy. 

 

Forfattere: Anitha Alnervik 

(ergoterapeut og MSc) og Irene 

Linddahl (ergoterapeut og ph.d.) 

 

Dette er et referat af artiklen: 

Value of Occupational Therapy, 

som er udgivet af den svenske 

ergoterapeutforening. Atiklen er 

beregnet til studiegrupper for 

ergoterapeuter, som ønsker at 

udvide deres kendskab til 

evidensbaseret praksis (EBP), 

herunder hvordan de kan integrere 

dette arbejde i deres praksis. 

COTEC (The Council of Occupational 

Therapist for European Countries) 

har støttet den engelske 

oversættelse af artiklen. 

Der er en forventning til 

ergoterapeuter, at vi som 

profession er i stand til at levere 

effektiv og relevant ergoterapi af 

høj kvalitet, så de økonomiske 

ressourcer udnyttes bedst muligt. 

Ergoterapeuter skal være i stand til 

at forholde sig kritisk til egen 

praksis og kunne foretage 

kompetente beslutninger om 

interventioner. Det er nødvendigt at 

have en forståelse for, hvad der 

virker i forskellige sammenhænge 

og i forhold til forskellige problem- 

stillinger. Derved er ergoterapeuter 

er i stand til at begrunde, 

dokumentere og beskrive den 

viden, der ligger bag kliniske 

beslutninger, herunder valg af 

undersøgelses- og 

behandlingsmetode. 

 

Value of Occupational Therapy 

indeholder en plan for, hvordan et 

udviklingsarbejde omhandlende 

evidensbasering af praksis kan 

tilrettelægges. Der gives forslag til, 

hvordan arbejdet praktisk kan 

gribes an, hvilke opgaver der kan 

arbejdes med, hvilke emner der kan 

drøftes, og forslag til yderligere 

læsning og fordybelse. Indholdet er 

inddelt i 4 kapitler:  

 

1) Udvikling af en 

evidensbaseret tilgang, 

eksempelvis: 

a. Hvad menes med EBP? 

b. EBP i relation til ergoterapi. 
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c. Myter om EBP. 

d. Strategier til udvikling og 

fremme af EBP. 

e. Barrierer for EBP. 

f. Evidens processen. 

 

2) Søgning af evidensen, 

eksempelvis: 

a. Problemformulering. 

b. Databaser. 

c. Søge processen. 

d. Søgning efter forskellige typer 

studier.  

 

3) Vurdering af evidensen, 

eksempelvis: 

a. Vurdering af forskellige typer 

studier. 

b. Vurdering af evidensen samt 

pålideligheden af videnskabelige 

konklusioner. 

 

4) Brug af evidensen, 

eksempelvis: 

a. Evidens som grundlag for kliniske 

beslutninger. 

b. Udvikling af nødvendige 

færdigheder. 

c. Kliniske retningslinjer. 

d. Refleksion og supervision. 

e. Dokumentation og etablering af 

databaser. 

f. Journal Clubs. 

 

Artiklen indeholder endvidere en del 

anvendelige bilag, som kan 

benyttes som praktiske redskaber i 

forbindelse med arbejdet, herunder: 

• Eksempel på en søgeprotokol. 

• Skema til udformning af 

problemformulering. 

• Skema til litteraturgennemgang af 

forskellige typer studier. 

 

Artiklen er velskrevet og 

gennemarbejdet og meget 

anvendelig i forbindelse med 

arbejdet med udvikling af 

evidensbaseret ergoterapi.  

Artiklen kan hentes her:  

Value of Occupational Therapy 

 

Referat af: Hanne Peoples, MSc.OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/HH/Evidensbaseret%20praksis/Value%20of%20OT%20FINAL%20VERSION.pdf
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ETF’s 75 års jubilæum 

ETF’s 75 års jubilæum 

I anledning af Ergoterapeut-

foreningens 75-års jubilæum 

afholdes der i løbet af 2013 syv 

regionale konferencer – en på hver 

af de syv ergoterapeutuddannelser. 

Det endelige program er endnu ikke 

færdigt, men sikkert er det, at 

konferencerne skal bruges til, at 

ergoterapeuter kan præsentere 

spændende projekter for hinanden.  

Derfor efterlyses forsknings-, 

udviklings og praksisprojekter til 

præsentation som posters eller 

lignende.  Det må gerne være 

projekter, som har modtaget støtte 

fra en af Ergoterapeutforeningens 

puljer eller fonde, men det er ingen 

betingelse. Der må også gerne 

være tale om projekter, som har 

været præsenteret tidligere.  

Præsentationen af projekterne 

kommer til at foregå som ”speed-

dating”, hvor konferencedeltagerne 

på skift ”dater” de forskellige 

posters. Projekterne præsenteres 

ved korte oplæg og efterfølgende 

kort spørgetid, hvorefter deltagerne 

”dater” et nyt projekt. I alt kommer 

”dating-seancen” til at strække sig 

over en times tid. Der er ingen 

egentligt formkrav til 

præsentationen – dog skal 

materialet kunne hænges 

op/præsenteres på en væg under 

en eller anden form. Det er 

nødvendigt, at en eller flere af 

projektets ejere er til stede og kan 

præsentere projektet. 

Der bliver tale om eftermiddags/ 

aftenarrangementer, som afholdes 

på flg. tidspunkter: 

 Aalborg mandag d. 13/5-2013 

 København tirsdag d. 28/5- 

2013 

 Holstebro mandag d. 3/6- 2013 

 Esbjerg mandag d. 9/9- 2013 

 Odense tirsdag d. 10/9-2013 

 Næstved tirsdag d. 17/9- 2013 

 Århus tirsdag d. 1/10- 2013 

Tilmeld dit projekt her 

http://www.etf.dk/tilmelding-

poster/  

KORT NYT 

http://www.etf.dk/tilmelding-poster/
http://www.etf.dk/tilmelding-poster/
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For konferencerne i foråret 2013 er 

sidste frist tirsdag den 5. marts 

2013, mens sidste tilmeldingsfrist 

for konferencerne i efteråret 2013 

er onsdag den 15. maj 2013. 

Yderligere information i kommende 

numre af Ergoterapeuten samt på 

etf.dk. 

 

Kongresser 

 

5th Nordic 

Geographers Meeting 
 

Afholdes i Reykjavík, Iceland 11-14 

June 2013. 

 

This international geography 

conference is held in one of the 

Nordic countries every other year, 

and has proved to be an important 

and inspiring arena for geographers 

to meet and exchange their views. 

We are now accepting submissions 

of abstracts for paper 

presentations, workshops and 

posters at the upcoming conference 

 

The conference theme this time is 

Responsible Geographies and is 

meant to remind geographers of the 

responsibilities that come with the 

task of ‘earth-writing’.  Under this 

broad heading, a number of 

sessions are now listed on the 

conference website, covering most 

aspects of geographic enquiry. 

We encourage you to study the list 

of sessions and to submit your 

abstract, for participating in what 

promises to be an exciting 

conference. 

The deadline for submitting an 

abstract is 31 January 2013. 

 

For further information and practical 

details, please visit the conference 
website:  

https://conference.hi.is/ngm2013/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conference.hi.is/ngm2013/
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16th international 

Congress of WFOT 
D. 18.-21. Juni 2014 

Afholdes i Yokohama, Japan 
 

 
 
 

 
 

 

CALL FOR PAPERS: 

Period of Submission: 

December 19, 2012 – April 30, 

2013 

 

Abstract Result Announcement: 

By the end of July, 2013Method of  

 

Submission: 

Online submission from WFOT 

Congress 2014 

Official Website only 

 

Klik her for mere information: 

WFOT Congress 2014 

European Academy of 

Caring Science 
Conference 10 April, 2013 

University of Aarhus, Denmark. 

 

When healthcare services aim to 

help patients and relatives to cope 

with the changes illness causes - for 

a shorter or longer period - it must 

be based on values concerning our 

attitude towards the ill and the 

ways in which illness is perceived to 

impact on life. 

The challenge is; if and how it can 

be possible in the 21st century 

healthcare system? 

The health care system in the 

future creates a new communicative 

and relational reality with new types 

of communication, new health 

technology solutions, increasing use 

of social media, improved access to 

information and knowledge, 

increasing demands on involvement 

of patients and relatives, large 

complexity and short time where 

patients’ needs must be identified 

as well as reorganisation of the 

healthcare system. Furthermore 

accelerated patient pathways, early 

discharge, high expectations from 

patients and conversion of inpatient 

SES VI I YOKOHAMA? 

http://www.wfot.org/wfot2014/index.html
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services to outpatient services will 

lead to an increased demand for 

care and caring capacities. 

 

ABSTRACTS for oral or poster 

presentation, approx. 200 words, 

submitted no later than February 

20th to eacs2013@gmail.com  

Answers by March 1st. 

 

To attend the conference, please 

apply at https://auws.au.dk/EACS 

until March 15th 2013.  

Conference fee: 950 DKR 

 

QUESTIONS:  Assistant professor 

Lisbeth Uhrenfeldt: lis.uhr@rm.dk  

+4578426101/6102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.d. forsvar og 

nye phd. 

studerende 
 

Som noget nyt vil vi fremover 

oplyse om ph.d. forsvar og om nye 

ph.d. studerende, herunder emnet 

for deres forskning. 

Men, da vi ikke altid ligger inde med 

alle information om ovenstående, 

modtager vi gerne information fra 

medlemmerne om kommende ph.d. 

forsvar og nye ph.d. studerende. 

 

Ph.d. forsvar 

Tina Helle ergoterapeut, MSc.OT. 

Ph.d stud: 

Forsvarer sin ph.d. afhandling:  

Housing Accessibility Methodology 

Targeting Older People – Reliable 

Assessments and Valid Standards 

 

Tid og sted: 

Fredag den 15. marts, kl. 13:00.  

Hörsal 1, Institut för hälsa, vård och 

samhälle, Lunds universitet. 

Baravägen 3, Lund, Sverige. 
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Nye Ph.d. studerende 

Louise Møldrup Nielsen, 

ergoterapeut, MPH.  

Indskrevet pr. 01.11.2012, med 

forventet projektstart d. 

15.04.2013. 

Health Aarhus Universitet.  

 

Titel: ”The effect of systematic 

assessment of functional ability, 

development of rehabilitation plan 

and follow-up at home for elderly 

medical patients.” 

Projektet er udviklet i samarbejde 

med Fysioterapi-og 

Ergoterapiafdelingen Aarhus 

Universitets hospital, VIA University 

College og Aarhus Kommune.,  

 

Cecilie von Bülow, ergoterapeut, 

MSc.OT. 

Indskrevet pr. 01.12.2012 - 

31.10.2015. 

Forskningsinitiativet for 

Aktivitetsstudier og Ergoterapi                     

Forskningsenheden, Helbred, 

Menneske og Samfund 

Institut for Sundhedstjeneste-

forskning, Syddansk Universitet 

 

 

 

Titel: 

“Development and evaluation of an 

occupation-focused occupational 

therapy program to improve ADL 

ability among women with chronic 

widespread pain” 

Study I: 

Variation in observed ADL ability 

among women with chronic 

widespread pain and how these 

variations are reflected in measures 

of disease severity and quality of 

life - A descriptive cross sectional 

study 

Study II:  

Performance skills limiting the ADL 

ability among women with chronic 

widespread pain - A descriptive 

cross sectional study 

Study III:  

The efficacy of an occupational 

therapy program for women with 

CWP: a secondary data analysis of 

a randomized controlled trial, 

IMPROvE  

Study IV:  

Short and long term outcomes after 

participation in an occupational 

therapy intervention program for 

women with CWP, based on sub-

group analysis: A cohort study, 

IMPROvE  
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Jesper Mærsk, ergoterapeut, 

lektor, cand. pæd. 

Indskrevet pr. 01.11.12 – 30.10.16. 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Institut for Sundhedstjeneste-

forskning, Helbred Menneske og 

Samfund, Forskningsinitiativet for 

Aktivitetsstudier og Ergoterapi, 

Syddansk Universitet. 

 

Titel: 

”Dagligdag i eget hjem med en 

kræftsygdom”.  

Der er ikke titler på delstudier, da 

hensigten er at skrive en 

monografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonde – kommende 

ansøgningsfrister 
 

1. marts 2013 

Lundbeckfonden 

Yder støtte til professionelle med 

Mellemlange Videregående 

Uddannelsers forskning og 

videreuddannelse, herunder 

ergoterapeuter. 

 

1. marts 2013 

Trygfonden 

Yder støtte til landsdækkende og 

regionale forskningsprojekter. 

 

18. marts 2013 

Kræftens Bekæmpelse 

Forskning om multisygdom og 

social ulighed i kræft 

 

1. april 2013 

Gigtforeningen 

Projektstøtte 

 

1. Maj 2013 

Kræftens Bekæmpelse 

Forberedelsesstipendier og 

Skolarstipendier. 
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Giv dit CV en 

international vinkel 

og lær fra de bedste 
 

Om muligheden for at skabe 

internationale forskningsrelationer i 

og udenfor EU.  

Marie Curie er navnet på den del af 

”People”, et særprogram i EU’s 7. 

rammeprogram, der har til formål 

at fremme mobiliteten blandt 

forskere. Forskere støttes bl.a. via 

individuelle forskningsstipendier til 

forskerophold i og udenfor EU. 

For Marie Curie gælder det, at alle 

forskningsemner er lige relevante, 

en velbegrundet ansøgning og et 

godt projekt er afgørende for 

bevilling. 

 

Plej dit netværk og dit CV 

Marie Curie er en mulighed for at 

komme ud og få opbygget et godt 

samarbejde med internationale 

miljøer til gavn for fremtidig 

forskning og udvikling af netværk - 

herudover giver det mere pondus til 

dit CV. 

 

Få en forsker til Danmark 

Marie Curie er oplagt, hvis din 

forskningsgruppe vil have en dygtig 

udenlandsk postdoc til at arbejde i 

jeres gruppe i 1-3 år. Forskere skal 

have en ph.d.-grad eller fire års 

erfaring med forskning. EU dækker 

udgifter til løn, flytning, familie og 

drift af projektet. 

 

Tre relevante Marie Curie 

stipendier: 

1) Europæiske forskeres ophold 

i et andet EU-land. 

Stipendier til forskeres videre-

udvikling eller opnåelse af nye 

færdigheder og kompetencer. 

Formålet er at øge inter-

/multidisciplinær og/eller 

intersektoriel mobilitet. Der gives 

også støtte til at genoptage en 

afbrudt forskerkarriere. 

2) Europæiske forskeres ophold  

uden for EU. 

Stipendierne gives til europæiske 

forskeres videntilegnelse uden for 

Europa i et til to år. Det er 

obligatorisk at vende tilbage til 

Europa i mindst et år efter opholdet 

uden for EU og denne 

tilbagevendelsesperiode støttes 

også. 

3) Forskere fra tredjelandes* 

ophold i EU. 
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Topforskere fra tredjelande har 

mulighed for at arbejde på 

projekter i Europa. Det hjælper med 

at udvikle et forskningssamarbejde 

mellem Europa og andre dele af 

verden. 

Ansøgningsfrist og workshop 

Opslag vedr. tre ovennævnte 

stipendiemuligheder forventes klar 

den 14. marts 2013 med 

ansøgningsfrist den 14. august 

samme år.  

 

* EU definerer tredjelande som 

lande, der ikke er medlem af EU 

eller tilknyttet EU's 7. 

rammeprogram. Tredjelande er fx 

USA og Rusland. 

Læse mere her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacobsen M H, Lippert-Rasmussen K 

og Nedergaard P. Videnskabsteori i 

statskundskab, sociologi og 

forvaltning. Hans Reitzels Forlag. 2. 

udgave. 2012. 

ISBN: 978-87-412-5581- I 

Pris 448 kr.  

I alt 669 sider.  

Anmeldt af Kirsten Petersen, 

ergoterapeut, Ph.d. 

 

Denne omfangsrige bog er et 

gedigent værk af interesse for alle, 

der interesserer sig for 

videnskabsteori, og især for 

ergoterapeuter som er involveret i 

udviklings- og forskningsprojekter. 

Bogens omfang taget i betragtning, 

vil jeg nok foretrække at have den 

BOGANMELDELSER 

EBP hjemmesider? 
 

Har du lyst til at vide mere om 

evidensbaseret praksis, så kan 

disse hjemmesider anbefales: 

Evidence-Based Occupational 

Therapy 

 

Health Information Research Unit 

 

The Joanne Briggs Institute 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.otevidence.info/
http://www.otevidence.info/
http://hiru.mcmaster.ca/hiru/
http://www.joannabriggs.edu.au/
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stående på mit skrivebord og ikke 

transportere den i håndtasken.  

Jeg kan anbefale, at bogen bruges 

som et opslagsværk, f.eks. er jeg i 

gang med et større projekt, hvor 

der både anvendes kvantitative og 

kvalitative forskningsmetoder. Her 

finder jeg især kapitel 3 om 

positivisme og kapitel 6 om 

hermeneutik og fænomenologi 

relevante, hvilket kan bidrage til at 

skærpe min opmærksomhed på det 

videnskabsteoretiske fundament for 

de forskningsmetoder, jeg anvender 

i projektet.    

Bogens første del indeholder to 

centrale teoretiske og metodiske 

tilgange:  

 hypotesetest og forståelse 

/fortolkning.  

Dernæst gennemgås de mest 

væsentlige videnskabsteoretiske 

traditioner og positioner:  

 positivisme, kritisk rationalisme, 

videnskabsparadigmer, 

hermeneutik, fænomenologi, 

kritisk teori, strukturalisme, 

poststrukturalisme, 

socialkonstruktivisme og kritisk 

realisme.  

 

Sidst i bogen er der fokus på 

rationalitet, forklaring, værdier, 

metodologisk perspektiv, sandhed, 

realisme og samfundsforskningens 

indlejring i samfundet.  

Som angivet i forordet til bogen, så 

er videnskabsteori ikke blot vigtigt 

for at kunne forstå videnskaben, 

den er mindst lige så vigtig for at 

kunne bedrive videnskab, da det er 

en forudsætning for udøvelse af 

enhver videnskabelig praksis.  

Bogen finder jeg således meget 

relevant til både at give forståelse 

for forskning, men også til at danne 

baggrund for udøvelse af 

forskningsaktiviteter i praksis.  

I ønskes alle en god læselyst i 

videnskabsteorien. 
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Målemetoder i forebyggelse, 

behandling og rehabilitering. Teori 

og anvendelse. 

Forfattere: Nina Beyer, Peter 

Magnusson og Kristian Thorborg. 

Forlag: Fysio/Munksgaard, 2. 

udgave, 1. oplag. 

Isbn: 9788762809543 

Sider: 132 

Pris: 175 kr. 

Anmeldt af Lisa G. Østergaard, 

cand.scient.san, ph.d. stud. 

 

Bogen ”Målemetoder i forebyggelse, 

behandling og rehabilitering” falder 

godt i tråd med den øgede fokus på 

dokumentation af 

behandlingseffekt. Det gælder både 

for den daglige kliniske praksis og i 

forsknings-mæssige 

sammenhænge.  

Der er tale om et overskueligt værk 

på blot 132 sider. Bogen er skrevet 

af nogle af landets førende 

fysioterapeuter inden for udvikling 

samt oversættelse og validering af 

måleredskaber. Den henvender sig 

til fysioterapeuter og andre 

fagprofessionelle i sundheds-

sektoren, der arbejder med fysisk 

aktivitet og træning som led i 

forebyggelse, behandling og 

rehabilitering. Bogen anvender 

gode kliniske eksempler, der også 

giver mening i en ergoterapeutisk 

praksis. 

 

Forfatterne giver læseren en god 

introduktion til begrebet 

målemetoder og formår at tage 

udgangspunkt i de udfordringer, 

som man kan møde i den kliniske 

praksis. Bogen kommer omkring de 

centrale overvejelser for valg af en 

målemetode. Særligt vigtigheden af 

at anvende standardiserede 

testprocedurer beskrives både i 

forbindelse med fysiske test og 

brug af spørgeskemaer - et 

væsentligt område, der ind imellem 

bliver glemt i litteraturen.  
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I takt med et øget krav om brug af 

standardiserede målemetoder i den 

kliniske praksis og i 

forskningsmæssige sammenhæng 

implementeres der i Danmark i 

stigende grad måleredskaber, 

udviklet og valideret i andre lande. 

For at kunne anvende disse 

redskaber i en dansk 

sammenhæng, stilles der krav om 

korrekt oversættelse af redskaberne 

samt validering i en dansk kontekst. 

Bogen giver en fin beskrivelse af 

netop de processer, der bør være 

inkluderet for at opnå en succesfuld 

oversættelse og en valideret dansk 

udgave af et måleredskab, 

implementeret fra udlandet. 

 

En af bogens styrker er, at den 

kommer bredt omkring anvendelsen 

af målemetoder og giver læseren et 

grundigt overblik over reliabilitets- 

og validitetsbegreberne. Bogen kan 

både læses fra ende til anden og 

fungere som opslagsbog. At bogen 

kommer så bredt omkring 

begreberne, knyttet til 

målemetoder, bliver også dens 

svaghed. Selv om målgruppen er 

defineret som klinikeren uden 

særlige forskningskompetencer, 

præsenteres læseren for statistiske 

begreber, der kræver et vist 

forudgående kendskab. Man kan 

indvende, at bogens målgruppe, 

størrelse og deltaljeringsgrad ikke 

stemmer helt overens. Men når det 

er sagt, er det overordnet set en 

god og overskuelig bog, der 

beskriver de væsentligste aspekter 

for brug af målemetoder i såvel den 

kliniske praksis som i forsknings- og 

udviklingsprojekter. Den kan med 

fordel læses af kliniske 

ergoterapeuter uden særlig viden 

om målemetoder, men den kan 

også være med til at give et 

overblik til de ergoterapeuter, der 

arbejder med målemetoder i 

forsknings- og udviklingsprojekter. 
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Lisbeth Villemoes Sørensen (Formand) 

Forsknings- og udviklingsergoterapeut, 

MPH, ph.d. 

Klinik for Ergoterapi og Fysioterapi, afs. 

8511, Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø 

Privat: 35 36 00 74 / 

Mobil: 26 71 10 74 

lisbeth.villemoes@mail.dk 

 

 

Lisa Østergaard (Næstformand) 

Forskningsansvarlig terapeut, 

cand.scient.san., stud.ph.d. 

Forsknings- og udviklingsenheden. 

Fysioterapi og Ergoterapi afd. 

Århus Universitets Hospital 

Nørrebrogade 44 byg. 3, 1. sal., 8000 

Århus.  

mobil: 21 45 24 44 

lisaoest@rm.dk 

 

 

Cecilie von Bülow (Bestyrelsesmedlem) 

Forskningsassistent, Ergoterapeut, 

MSc. OT 

Parker Instituttet, Reumatologisk Klinik 

Frederiksberg Hospital 

Nordre Fasanvej 57, 2000 

Frederiksberg 

Arb: 38 16 41 63/Mobil:23 47 34 64 

Cecilie.von.Bulow@frh.regionh.dk 

 

 

Kirsten Petersen (Kommunikation) 

Lektor, Cand. Scient.soc. ph.d. 

Ergoterapeutuddannelsen 

ViA University College. 

Hedeager 2, 8200 Århus. 

mobil: 28 26 38 36 

kirp@viauc.dk 

 

Ulla Pedersen (Sekretær) 

Konsulent, MEd in Health Promotion 

and Education.  

Videncenter for Sundhedsfremme 

UC Syddanmark 

Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev 

Mobil: 72 66 52 55 

panbovej@bbsyd.dk  

 

Marc Sampedro Pilegaard  

(Økonomiansvarlig) 

Ergoterapeut, stud.cand.scient.san. 

Truevej 40 

8220 Brabrand 

mobil: 20 72 29 72 

marcsampedro_nielsen@yahoo.dk 

 

Hanne Peoples 

(Kommunikationsansvarlig) 

Forsknings- og udviklingsergoterapeut, 

MSc.OT 

Fysioterapien og Ergoterapien 

Hvidovre Hospital. 

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre 

Arb:38 62 22 34/Mobil: 29 91 82 14 

hanne.peoples@gmail.com  

Bestyrelsen i DSEF, Konstitueret pr. 23.03.12 
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