
Brug af undersøgelsesredskabet IPPA i Hjælpemiddelformidlingen  

Baggrund: 
Fredericia Kommune har med støtte fra ETF, deltaget i oversættelsen og tilretningen af 

undersøgelsesredskabet  IPPA – (Individually Prioritised Problems Analysis).  

Redskabet er efterfølgende anvendt i projektet : ”Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling” ( 

TRH-Projektet).   

IPPA stammer fra EU projektet ’EATS’, og blev valgt til Fredericia Kommunes projekt i 

samarbejde med seniorforsker Åse Brandt fra Socialstyrelsen, da det netop er udviklet til brug ved 

effektmåling på hjælpemiddelområdet.  De fleste øvrige  undersøgelses- og evalueringsredskaber, 

der kan undersøge effekt, er fortrinsvis egnet til at måle effekter af ergoterapeutisk træning.  

Undersøgelsesredskabet er nu tilgængeligt for alle danske ergoterapeuter som ønsker at arbejde med 

dokumentation af aktivitetseffekter af hjælpemiddelinterventioner. Redskabet kan hentes gratis på 

etf.dk.  

TRH-projektet er afsluttet i 2013 og Fredericia Kommune har siden arbejdet med implementeringen 

af IPPA i hjælpemiddelformidlingen.  

Der er på baggrund af resultaterne fra TRH-projektet, udvalgt en målgruppe af borgere, hvor 

undersøgelsesredskabet nu benyttes i det daglige arbejde. 

Målgruppen: Borgere der ansøger om greb, badebænk og toiletforhøjer, og som ikke har hjælp fra 

kommunen eller kun praktisk hjælp. 

Denne gruppe er udvalgt, da det i TRH-projektet viste sig, at disse borgere ofte havde behov for 

andre hjælpemidler end de ansøgte. Det er derfor relevant, at foretage en grundig udredning af disse 

borgeres problemer med hverdagens aktiviteter og dermed sikre, at den rette indsats iværksættes. 

Formål: 

At møde borgerne tidligt, når de oplever et behov for hjælpemidler. 

At tilbyde en systematisk helhedsorienteret indsats, således at vi undgår/minimerer genansøgninger. 

Metode: 
Undersøgelsesredskabet anvendes på alle borgere i målgruppen i forbindelse med hjemmebesøg. 

Undervisning af alle Sagsbehandlende terapeuter. 

Resultater: 
Hjælpemidler & Kommunikation indsamler løbende resultater fra IPPA undersøgelsen til 

effektmåling af den iværksatte indsats hos målgruppen. 

Der er ikke tale om et projekt, men om en ændring af arbejdsgangen i Hjælpemidler & 

Kommunikation i Fredericia Kommune. 
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