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Formål  
Med dette indlæg ønsker vi at sætte fokus på anvendelsen af Adolescent/Adult Sensory Profile (A/ASP) i 

psykiatrien. Dette er højaktuelt nu, hvor der i psykiatrien er fokus på nedbringelse af tvang. Som værktøjer 

til at nedbringe tvang er A/ASP, aktiviteter og etablering af sanserum blevet indtænkt.  

Vi oplever, at der er en problematik omhandlende hel basal forståelse af Winnie Dunns tænkning bag 

A/ASP blandt ergoterapeuter. Det er kritisk hvis A/ASP fremadrettet indtænkes som et redskab til at 

supplere den tværfaglige indsats med at nedbringe tvang i psykiatrien. Det er vores postulat, at A/ASP´ens 

fulde potentiale ikke udnyttes og at der i praksis mangler en kritisk vurdering af, hvorvidt andre faggrupper 

kan/skal kunne anvende A/ASP i praksis. Vores holdning er, at vi mangler en debat om, på hvilken måde 

ergoterapeuter og det tværfaglige personale kan samarbejde om nedbringelse af tvang – vi mener ikke det 

er nødvendigt eller gavnligt at undervise tværfagligt personale i A/ASP, idet der findes andre redskaber som 

er mere velegnede og lettere at gå til, når det handler om at samarbejde om at nedbringe tvang herunder 

fx andre sansemodulations-screeningsredskaber. Vi ser til gengæld et behov for, at det tværfaglige 

personale undervises i generel sanseintegrationsteori for at forstå, hvorfor man ikke kan nedbringe tvang 

alene på et kognitivt niveau men internationale studier viser at tvang kan nedbringes med en sensorisk 

baseret tilgang. 

 

Baggrund  

Der har gennem en årrække – på landsplan - været særlig fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien og 

dette fokus fastholdes i Regeringens 2020 plan ”Ligeværd- nyt fokus for indsatsen for mennesker med 

psykiske lidelser” (Regeringen s.30).  

Der er ingen tvivl om, at ergoterapeuter kan bidrage - i en tværfaglig indsats - til at nedbringe tvang i 

psykiatrien. Flere internationale artikler og studier fra bla USA og New Zealand beskriver hvordan 

ergoterapeuter anvender deres viden om sensorisk modulation til at nedbringe tvang. I USA er det 

ergoterapeut Tina Champagne, der i 1999 oprettede det første sanserum i psykiatrien og hun er siden da 

blevet brugt som konsulent ved indførelsen af nye sanserum i flere stater i USA (Champagne s. + 167, 233).  

I New Zealand er det ergoterapeut Daniel Sutton, der med sit studie: ”Optimizing arousal to manage 

aggression: A pilotstudy of sensory modulation ” beskriver sammenhængen mellem arousal og aggression 

og hvordan anvendelsen af sensoriske modulationsstrategier og sanserum, kan være med til at reducere 

tvang (Sutton 2013). 

 
I Danmark er det ergoterapeuterne Anne Kolmos og Charlotte Andersen, der med sit pilotprojekt: ”Projekt 
nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus i Psykiatrien i Region syddanmark 
Marts-august 2013”  har anvendt A/ASP, sansestimulerende hjælpemidler og uddannelse af personalet, i 
forbindelse med at nedbringe tvang i Region Syddanmark (Kolmos, A og Andersen, C 2014 ).  
 



I Region Hovedstadens Psykiatri er der også stort fokus på hvordan tvang kan nedbringes. Flere psykiatriske 
centre herunder Frederiksberg, Nordsjælland, Sankt Hans, Hvidovre, Amager og København har fået 
bevilliget satspuljemidler til blandt andet at etablere sanserum og flere ergoterapeuter er involveret i dette 
arbejde. 
Ergoterapeuter på PC Hvidovre og PC Nordsjælland i Region Hovedstadens psykiatri har gennem en 
længere periode anvendt A/ASP og de dertil knyttede interventionsstrategier, der er rettet mod at 
muliggøre en bedre aktivitetsdeltagelse.  
Forfatterne, til denne artikel, har viden og erfaring med A/ASP af både praktisk og teoretisk karakter. 
Forfatterne har holdt oplæg, undervist internt/eksternt, givet faglig sparring samt været faglig vejleder på 
bachelorprojekt om A/ASP. Ergoterapeuterne på Psykiatrisk Center Hvidovre har tidligere tilbudt 
sanseintegrationsbehandling i gruppe ud fra Ayres sanseintegrationsteori og begge centre arbejder med 
sansestimulering. 
Med indførelsen og brug af A/ASP i praksis arbejder ergoterapeuterne således nu, ud fra en 
aktivitetsorienteret, klientcentreret og sensorisk modulations baseret tilgang. Alle disse elementer kobles 
netop i A/ASP´en  på forbedring af den enkeltes aktivitetsdeltagelse og ikke på forbedring af den enkeltes 
sanseintegration. 
 
Hvor ser vi problematikken omkring ergoterapeutens brug af A/ASP?   
Vi har en hypotese om, at Winnie Dunn´s tænkning ikke står klart for alle ergoterapeuter. Det kan skyldes, 
at A/ASP´en og andre tidligere udviklede sensorisk-baserede tilgange bygger på Jean Ayres 
sanseintegrationsteori som udgangspunkt. Derudover bygger A/ASP også på begrebsmodellen ”Model of 
Sensory Processing”, der inddrager nyere begreber indenfor neuro-og adfærdsvidenskaben. Hendes 
begrebsmodel er indlejret i hendes referenceramme” Ecology of Human Performance”. Hermed har vi en 
klientcentreret og aktivitetsorienteret tilgang. Denne tænkning bliver udfordret af, at der historisk set i 
psykiatrien er/og har været fokus på diagnoser og symptomer og en problemorienteret intervention på 
kropsniveau – mindre på aktivitets- og omgivelsesniveau og mindre på personlige ressourcer, mål og 
mening. 
En anden forklaring synes også at være, at ergoterapeuter ikke er gode nok til at kunne skelne mellem 
begreberne sanseintegrationsbehandling og sansemodulation. Denne begrebsforvirring har ikke kun 
fundet sted i Danmark, men også blandt ergoterapeuter i USA, der beskrev deres arbejde/interventioner 
som sanseintegration uden egentligt at være tro mod Jean Ayres sanseintegrationsteori og 
behandlingsprincipper (Champagne s.50) idet det, der i virkeligheden var interventionen, var 
sansemodulation. 
 

Når ergoterapi er sat og sandsynligvis fortsat vil blive sat på dagsordenen i forbindelse med nedbringelse af 

tvang i psykiatrien og ergoterapeuterne på de respektive psykiatriske arbejdspladser, vælger at anvende 

A/ASP og/eller er med til at oprette sanserum og tilbyde flere aktiviteter, mener vi, at den enkelte 

ergoterapeut må have sit teoretiske fundament i orden. 

Vi mener, at der er vigtigt at ergoterapeuter taler og anvender samme sprog/begreber for at sikre 

kvaliteten i det ergoterapeutiske arbejde. Derfor må og skal den enkelte ergoterapeut være bevidst om de 

begreber, referenceramme/teorier og hypotese, der knytter sig til A/ASP, hvis selvvurderingsskemaet 

benyttes. Endvidere må den enkelte ergoterapeut sætte sig ind i Winnie Dunn´s ergoterapeutiske 

tankegang og være sig bevidst om, at når man følger Winnie Dunn´s tænkning, er det et top-down 

perspektiv, hvor der interveneres i forhold til aktivitetsdeltagelse (nemlig i aktivitet og omgivelser). Dette til 

forskel fra Jean Ayres´s bottom-up perspektiv, hvor der interveneres på kropsniveau. 

 



Afslutningsvis vil fremhæve at A/ASP er et yderst ergoterapeutisk – og dermed et aktivitetsorienteret og 

klientcenteret redskab, der har sin berettigelse i den tværfaglige indsats mod at nedbringe tvang i en 

recovery-orienteret tilgang.  

Dog mener vi, at det er meget ambitiøst at have som mål, at andre faggrupper skal kunne anvende A/ASP 

grundet den komplekse tænkning bag redskabet, som forudsætter en basal ergoterapeutisk tankegang 

kombineret med de ressourcer, der er afsat til undervisning. Første skridt må være, at ergoterapeuterne, 

der gerne vil anvende A/ASP sætter sig ind i referencerammen og begrebsmodellen bag redskabet, for at 

sikre kvaliteten i en aktivitetsorienteret ergoterapi på de psykiatriske centre.  

Den ideelle tværfaglige indsats mod at nedbringe tvang i psykiatrien vil være, at det tværfaglige personale 

anvender screeningsredskaber i de-eskaleringsøjemed. Disse redskaber giver anvisninger til hvordan 

aggressionsniveauet kan sænkes i den akutte situation - netop ved at sænke arousal.  Ergoterapeuten 

bidrager med A/ASP´en i et målrettet terapeutisk forløb, hvor viden om egen sanseprofil hjælper patienten 

til at finde strategier, der øger/sænker egen arousal, således at hverdagslivets aktiviteter mestres. Fælles 

for begge tilgange er, at der arbejdes med en sensorisk-baseret tilgang forstået på den måde, at der sættes 

fokus på hvilke stimuli den enkelte udsættes for i sine omgivelser og/eller aktiviteter. 

Har patienten fået lavet sin sanseprofil vil denne viden være værdifuld for patienten i forhold til at 

kommunikere egne behov både i hverdagen og i samarbejde med personalet ved en evt genindlæggelse, da 

sanseprofilen er rimelig stabil over tid. Formidler ergoterapeuten viden om patientens sanseprofil til det 

tværfaglige personale og anvender personalet denne viden, kan tvang overfor patienten forebygges. 

Personalet kan hurtig sætte ind med intervention(er) af høj kvalitet, der mindsker patientens 

aggressionsniveau. 
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