
 

 

Sammenkog af WFOT konferencen i Yokohama 
 

Kære med-medlemmer af Fagligt selskab geriatri. Herunder kommer nogle stikord fra WFOT 

konferencen i Yokohama. Det er lidt uredigeret og bærer måske præg af jet-lag....men jeg svarer 

gerne på opfølgende spørgsmål på Facebook eller på mail joho@phmetropol.dk 

Konferencen løb fra 17. – 21. Juni hvor omkring 6000 deltagere fra hele verden kunne opleve ca 

1500 mundtlige oplæg og ca 1000 postere. Det var et sandt bombardement af viden, og som mine 

beskrivelser herunder antyder var der stor forskel i fokus og fagligt niveau. Konferencen blev åbnet 

af selveste den Japanske Kejser og hans hustru sammen med 2 ministre, en borgmester og en 

senator. Derudover var der selvfølgelig WFOT organisation og et lokal indslag fra bestående af 

trommende og dansende japanere. 

Onsdag startede den faglige del af konferencen, og herunder kommer små resumeer af udvalgte 

oplæg: 

 

Den første session jeg deltog i omhandlede ældre og livskvalitet: 

 

Emmelie barenfeldt PH.d.-Studerende fra Gøteborg universitet havde et oplæg: opening doors to 

awareness of the past, present and future/Health promotion. Det var et ret spændende oplæg 

omhandlende oplevelsen af et sundhedsfremmende(sf) tiltag for emigranter i Sverige. 

Hvad sker der når sf tiltag indføres og hvad er deres effekt. 12 informanter blev interviewet, 

observeret og analyseret ved Grounded Theory. 
 

SF programmet var udarbejdet tværfagligt. Med fys, ergo og sygeplejersker og udført som 

gruppesessioner med et helbredsfokus indeholdende bla. Info på modersmål omkring fysisk 

træning, deltagelse i aktiviteter, muligheder i lokalområdet og sygdomsviden. Interventionen 

varede 6 uger. 
 

Resultatet var at ”enabling community” var motivationen for at deltage (social kontakt med lokale) 

Hvilket gav mulighed for at forstå sin egen situation og blive forstået af det omkringliggende 

samfund. De blev bevidste om deres fortid nutid og fremtid Confirming human value and ability- de 
oplevede at de blev taget alvorligt. 
 

Konklusionen var at sf skal være differentieret for at have effekt. SF må ikke være et lukket system 

og skal have sammenhæng med andet/andre tiltag eller hverdag. 

SF kan både være meningsfuld aktivitet og føre til meningsfulde aktiviteter. Ovenstående projekt 

var et pilotprojekt inspireret af tankegangen fra livestyle redesign, og bliver spændende at følge 

fremover.... 
 

Herefter kom der nogle lidt specielle oplæg: 

 
Salvador Bondoc 
Quinnipiac University 
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“Toileting indepence and participation in older adults” 

Han indledte: 

Genindlæggelser er dyre og unødvendige - de skyldes fald, men også tab af ADL-funktion 

Årsagen til genindlæggelser er 72% grundet tab af aktivitet (udefineret kilde).  

Problemer med toiletbesøg og fald har en sammenhæng - måske er der derfor en sammenhæng 

mellem det at kunne klare toiletbesøg og blive genindlagt.  

forskningsspørgsmål blev derfor beskrevet sådan:  

Hvad er sammenhængen mellem at kunne klare toiletbesøg og risiko for genindlæggelser? 

 

Definitionen af et toiletbesøg er ikke klart defineret - heller ikke i måleredskaber. FIM, Barthel, cats 

osv. 
 

Derfor udviklede han et toiletbesøgsspørgeskema......Resultaterne af projektet viste at der ikke var 

signifikankt sammenhæng mellem toiletbesøg og gen-indlæggelser. 

Men spørgeskemaet virkede korrelerende med Barthel og tug, hvorfor det muligvis har høj 

validitet(skal nok lige gentestes). Det blev ikke helt klart hvad spørgeskemaet ville kunne bruges til 

i klinisk praksis….. 

 

Kazutaka Hirowatari Skulle fortælle om relationen med en dement dame med synsskade - 

Her manglede der en oversættelse, da mit udstyr gik i stykker, men det viste sig at være en meget 

livlig casebeskrivelse af interventioner og overvejelser. Hun scorede 0/30 på MMse og resten blev 

lost in translation….. 

 
Herefter gik jeg til en session omhandlende innovation 
 
Hiromi Nugochi  
The psyco-social effekt of Living With mobility service dog 

 En case om en handicappet dame og en handicappet mand, der får sig en hund hver...hvilket de 

blev meget glade for. Dette oplæg var muligvis fejlpladseret, da den innovative vinkel ikke var helt 

tydelig. 
 

Næste oplæg omhandlede en innovationsproces hvor Shoi Nagakawa havde tilpasset et pc-

keyboard til brug med mouth stick til paraplegikere. Studiet havde fokus på hvor tastaturet skulle 

pladseres, så det medførte så få smerter som muligt i nakken. Resultaterne var ikke 

konkluderende, men foreslog at tastaturet skulle sidde forholdsvis højt, men gerne med skiftende 

stillinger. 
 
Herefter beskrev Kazuhiko Misaki en case om hvordan et forflytningslagen/silding sheet kan 

bruges af informal carrers såsom familie. Lift er for dyr i Japan og skal købes via sygeforsikring 

eller privat betaling hvorfor en del pårørende giver op. Konklusionen var at lagenet var godt, men 

også farligt for både pårørende og sygdomsramte, og behøvede monitorering og oplæring ved 

inplementering. 
 



 

 

Herefter kom et oplæg omhandlede 

Usability of assistive robotic arms for individualitet With servere Physical disabilities. 
Kinoshita Takafumi 
Cost/benefit af brugen af robotarme (iARM og Jaco) for 6 deltagere med rygmarvsskade 

De testede aktiviteterne: tage bøger, løfte flasker, samle papir og ting op fra en kasse 

Den ene er styret ved kind- joystick den anden med munden. Alle kunne klare opgaverne, men tog 
noget tid. 

Deltagerne var præcis lige positive for hver maskine, men iARM scorer bedst i objektive test. 

Livskvaliteten bliver positivt påvirket ved robotarme 

 

Sidste oplæg i denne session omhandlede 

Computerspil til børn med Autisme 

Chaya Zingerevich University st. Louis  

Virtuel games medfører bedring af motorisk bevægelse hos børn med Autisme 

Kinect sensor kombineret med gratis online games FAAST software 

3 x20 minutter/uge med 3 forskellige spil i 16 uger medfører bedring for deltagerne i caserapporten 

hos børn med nedsat motorisk kontrol og kognitive problemer 

Measures viser specielt bedring i social motivation, der betyder at de i højere grad opsøger andre 

børn. 

 
 

Samtidig med de små oplæg og posterfremvisninger, blev der gennemført større symposier af ca 1 

½ times varighed, samt keynote taler og workshops. Onsdag eftermiddag blev det første 

symposium gennemført. 

Anders Kottorp – Lektor fra Karolinska instituttet var chair på en workshop om evidensbaseret 

praksis og kvalitet i ergoterapi. 

Manden der om lidt skal overtage afdøde Gary Kielhofners professorat (efter hvad de japanske 

vandrør sagde) startede med et spændende oplæg:  

Evidence-based practice:  

Ergoterapeutisk forskning/publicering såsom RCT og review er steget exponentielt de sidste årtier, 

hvor ergoterapeutiske singlestudies kun er steget sparsomt. Han fremhævede at vi skal forske og 

publicere på alle niveauer af evidenspyramiden, da vi ellers mister grundlaget for den højere 

forskning og oversigt. 
Implementering af evidens:  
Kun meget lidt af den viden, der bliver produceret bliver implenteret i praksis. Og 30-45% af 
patienterne modtager ikke evidensbaseret praksis (udfra kliniske retningslinier). 

25% af publiseringer fra fx Karolinska universitet bliver ikke citeret af nogen....så er der for meget 

forskning eller bliver det formidlet de forkerte steder? Disse to spørgsmål blev diskuteret i små 

grupper…. 

Efter denne fine indledning præssenterede han det næste bidrag til symposiet: 

Ann Fischer Collorado og Umeå 

“Examining our interventions and our outcomes.” 



 

 

Hendes første spørgsmål var: ”Hvad har vi som ergoterapeuter evidens for at gøre, når de fleste af 

de studier vi har lavet er tværfaglige?” Dette var ufgangspunktet for hendes kritiske gennemgang 

af den ergoterapeutisk forskning…. Ann Fischer beskrev udfordringen ved at være aktivitets 

orienteret eller aktivitets baseret som noget der kunne forplumre og skabe forvirring omkring hvad 

der var den ”rene” ergoterapi. I sine eksempler nævnte hun problemerne ved at measures næsten 

aldrig var aktivitetsbaseret i større studier. COPM interview er fx kun aktivitetsorienteret og i the 

Well elderly study (baggrunden for lifestyle redesign) er mange af interventionerne og measures 
hverken aktivitetsbaseret eller aktivitets orienteret. 

(Aktivitetsorienteret er intervention og undersøgelse, der omhandler aktiviteter såsom fx COPM, da 

det omhandler aktiviteter, men ikke er en aktivitet. Lidt ligesom træning med aktivitet som mål. 

Aktivitets baseret er indsatser der inddrager klienten i aktivitetsudførelsen. Aktivitetsbaseret er når 

aktivitet bruges til undersøgelse/intervention – såsom AMPS og aktivitetstræning) 

 

Hendes konklusion var at vi bør skabe evidens for at engaging People in Occupations har en effekt 

- altså aktivitetsbaserede og aktivitetsfokuserede interventioner - og de skal måles med aktivitets 

baseret og aktivitets fokuserede måleredskaber. Ellers vil vi ikke kunne argumentere for at 

ergoterapi virker... 
 

Efter denne opsang målrettet de fleste ergoterapeuter i verden valgte Anders at introducere de 

næste talere, der hver repræsenterede forskellige kontekster, men alle var ergoterapeuter. 

 

Rumi Tanemura Professor på Kobe universitet i Japan fortalte om evidensbasering i Japan. 

 -der er ca 70000 ergoterapeuter i Japan (5000 uddannes pr år). 

Men der mangler evidensbaseret ergoterapi. Herefter kom der nogle spøjse studier som det ikke 

var helt til at forstå. Om ikke andet var det i hvert fald en kraftig modpol til Ann Fischers 

aktivitetsforståelse.  

Næste taler var en mandlig ergoterapeut fra Uganda 

Ebot (evidensbaseret OT) har stor fokus i Uganda. Men konteksten er at de er 150 ergoterapeuter 
(til 35 mio indbyggere) og den gennemsnitlige levealder er 50,. 

Han arbejder med akut syge patienter med bla. fejlernærede, miningitis og biluheld. En kontekst 

hvor diskussionen om aktivitetsbaseret og aktivitetsorienteret ergoterapi ikke fylder så meget, men 

muliggørelsen af aktivitet betyder meget altså formålet og målet med indsatsen.  

 
 
Den fjerde taler introducerede Anders med: lederskab er en vigtig faktor ift implementering af ebot 

derfor kommer nu en australsk leder med fokus på ebot.  

En kvindelig australsk leder Vicky, der er ergoterapeut og leder på et nyoprettet hospital … 

I Adelade bygger de et nyt hospital hvor tværfaglige eb sundhedsmodeller skal implementeres, og 

der skal arbejdes multidisciplinært i teams.  

De tværfaglige services laves af tværfaglige grupper til èn fælles model. Udfordringen er at få 

bevaret det unikke i hver profession og få en fælles platform hvor de forskellige professioner 

understøtter hinanden. Det spændende ved dette oplæg var at det i høj grad lignede et kig ind i 



 

 

fremtiden for sundhedsprofessionelle også i DK. Via nye former for sundhedstjeneste. Jeg tror 

også vi vil se noget af dette her hjemme på sundhedscentrene og til dels på hospitaler. Da den 

evidens og fornuft, der findes rent fagligt lige akkurat viser at det velfungerende tværfaglige team 

giver den bedste behandling… 

 

Som afslutning på dette symposium rundede Anders af: 

Tillid er vigtig ved implementering af ebot. Tillid til vore fag, til viden og på tværs af faggrupper, 

niveauer i organisationen og mellem kollegaer. Vi skal ikke kun være troværdige overfor patienter, 

men også over for dem der kigger på vores metoder. 

 

Ebot kræver flere forskere i praksis. Og mere plads til forskning for at skabe den tillid. 

Vi skal reflektere over processen i ebot 

På fokus på aktiviteten i vores dagligdag 

Kigge på lederskab i ebot og finde de rigtige ledere 

Etablere tillid mellem akademikere og praksis, for at nedbryde den kløft der er mellem 

evidens/forskning og praksis. 

Vi er unge (ergoterapifaget) i akademiske sammenhæng. Derfor kan vi lære af de andres fejl - i 

stedet for at føle sig underlegne skal vi se os som unge virile og sexede i 

forskningssammenhænge - lad os arbejde målrettet på at mindske kløften mellem forskning og 

praksis via tillid og forståelse og lederskab. 

 

Herefter sluttede en vellykket første dag på konferencen. 

Min rapportage fra de efterfølgende dage blev noget kortere grundet udfordringer med min 

Ipad/batteri, og det at det var svært at navigere i hvilke oplæg, der ville være interessante…. 

 

Jeg søgte de sessioner, der omhandlede ældre og de der omhandlede teknologi. Inden for 

teknologi skulle man tro at der ville være en hel masse oplæg her i Japan, men det var ikke 

tilfældet – min generelle opfattelse af udbredelsen af teknologi i Japan var at den ikke var lige så 

langt fremme som i DK og Holland – i hvert fald ikke på sundhedsområdet. Flere oplæg beskrev 

hvordan den ældre befolkning i højere grad kan håndtere teknologi i hverdagen – hvordan dette 

har udviklet sig de sidste 10 år også hos borgere med kognitive skader/sygdomme. I Karolinska 

bruger de et spørgeskema ETOQ der beskriver borgernes kompetencer inden for brug af 

hverdagsteknologi (alt fra elevator til smartphone) Og i USA interviewer de ældre om de er 

teknologiforskrækkede – ofte er svaret nej…. men nogle er dog. 

 

Et eksempel på de kulturelle forskelle i ergoterapi mellem vesten/DK og Japan/østen er dette RCT 

som Murai tatsucki fremlagde: 
 
Effekt of cooking activity in long time care facility Callesen printemps omama 
Hvor der bor 100 beboere og er ansat 3 terapeuter 

Deltagere :78% kvinder 22 mænd hvor  ca 80% lider af demens  - de fleste med en score mellem 

6-25 MMse 



 

 

Formålet med studiet var at måle effekten af en køkkenaktivitet lavet på ovenstående plejecenter. 

(Det skal lige nævnes at det er ulovligt at bruge skarpe og ellektriske hjælpemidler såsom nåle og 

kogeplade på plejehjem i Japan) 

 
Interventionen: 

Målet med interventionen er at aktivere hjernen udfra 5 principper: hygge, kommunikation, kendte 

omgivelser, aktiv støtte fra terapeut og deltagelse i aktiviteten. 

I 3 mdr blev interventionsgruppen tilbudt køkkengruppe i 90 minutter 1x om ugen. Interventionen 

var kendte japanske retter. 

Billederne fra aktiviteterne var meget inspirerende og viste hvordan de ældre moderat til svært 

demente udførte aktiviteterne, hvor som han sagde: "deres krop kunne huske hvordan man lavede 

nudler", en aktivitet som han ikke selv kunne mestre.... 

Der blev lavet en kontrolgruppe på 12 personer, der ikke fik køkkentræning og der deltog 12 

personer i køkkengruppen. 

Resultater: Demential disturbance scale viste signifikant bedring(jeg kender den ikke, men den må 

være et måleredskaber til personlighedsforstyrrelser eller lignende), ingen af de andre test slog ud. 

Men et spørgeskema han selv havde udarbejdet viste stor tilfredshed fra deltagerne. 

I DK ville man nok ikke lave et RCT med så få deltagere og så kort en intervention med nogle ikke 

specielt følsomme Measures, der ikke direkte kunne kædes sammen med interventionen, men det 

så jeg en del af i Japan… 

 

Fredag var jeg selv på fra morgenstunden og fortalte om hvordan vi har udviklet en ”demenscykel”, 

hvor borgere med moderat-svær demens kan få en oplevelse af at lave – den for nogle borgere - 

meningsfulde aktivitet ”at cykle en tur i nærmiljø/kendt miljø”. Projektet var et innovationsprojekt 

hvor der deltog ergoterapeutstuderende, en privat virksomhed og studerende fra Halland 

Högskola. Det færdige produkt kan ses på http://jdome.se . Vi har også et eksemplar her på PH 

Metropol (Nørrebro i København), som man kan se/prøve efter aftale 

 

Resten af fredagen var der forskellige sessioner – jeg var inde og høre en om innovation og 

teknologi, hvor jeg igen blev bekræftet i at vi i Danmark er ret langt fremme med brugen af 

velfærdsteknologi – det der fylder meget på verdensplan er formidlingen af teknologien, og som 

tidligere nævnt teknologiforskrækkelsens omfang blandt ældre og kognitivt ramte borgere.  

Sidste stop fredag var til en Workshop med Blandt andre Hans Jonsson, der lagde op til diskussion 

omkring begrebet aktivitetsbalance. På workshoppen deltog Carita Hakansson, Petra Wagman, 

Catherina Backman og Kathleen Matuska, der alle har diskuteret forskellige vinkler på hvad 

aktivitetsbalance indeholder og betyder for sundhed og livskvalitet. Det var ret interessant at høre 

de forskellige vinkler, samt at det egentlig kan være ret individuelt også blandt ergoterapeuter 

hvordan vi forstår og bruger aktivitetsbalancen i vores praksis. Jeg hælder fortsat selv til Jonssons 

(og Perssons) model, hvor de beskriver aktivitetsbalancen som oplevelsen af aktivitet -> via 
oplevelse af Flow, Exacting og Calming i aktivitet: 

http://jdome.se/


 

 

 
Hvad man kan bruge den til er (som det fremgik af workshoppen) meget individuelt. Nogle ser den 
som en vigtig brik i det kllientcentrerede arbejde, da et fokus sin til aktivitetsbalancen automatisk 

kræver deltagelse fra klienten, der giver udtryk for sine oplevelser i aktivitetsudfoldelsen. Det kan 

også være en god ide at tænke over ift. tilrettelæggelse af træningsprogrammer. At der også skal 

være plads til hvilke og flow. Sidst kan det være en hjælp til at forstå frustrationen hos klienter der 

har fået en forskydning i enten deres evner (tabte evner) eller deres omgivelser (nyt land, nybagt 

mor/far etc.) der dermed påvirker aktivitetsbalancen og (kan) medføre stress…. 

Jeg gik desværre glip af den sidste dag på konferencen lørdag, da vores hjemrejse allerede 

startede lørdag morgen. 

Alt i alt en spændende tur og konference på alle parametre: kulturelt, fagligt og menneskeligt. 

 

Håber I fik noget ud af at læse dette sammenkog af nogle intense dage. Er der noget, som er 

uklart må I som sagt godt kontakte mig på joho@phmetropol.dk 

Mange hilsner 

Jonas Holsbæk 
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