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Alle børn har 
ret til en hverdag
- 5 børnecases
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I virkeligheden 
behøver vi slet ikke 
møde eller tale med 
det pågældende 
barn. Den sensoriske 
profil bliver nemlig 
til på baggrund af 
det billede, barnets 
omgivelser tegner. 
Det er dét billede, 
jeg bruger til at vise, 
hvordan de hjælper 
barnet til at mestre 
hverdagen bedre.
Else Nyborg Christensen, ergoterapeut
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Det er en politisk målsætning, at flere børn med særlige behov skal inkluderes i den al-
mindelige folkeskole. Målet er, at 96 pct. af alle børn skal have almindelig undervisning, 
hvilket betyder, at omkring 10.000 børn skal flyttes eller begynde i en almindelig folke-
skole fra 2015. 

Ergoterapeuter kan bidrage med løsninger på nogle af de udfordringer, som lærere og 
pædagoger møder, når flere børn og unge skal inkluderes.

Hvordan gør ergoterapi en forskel for børn og unge? Det kommer vi med fem helt 
konkrete bud på i denne publikation, hvor du kan læse om fem børn og unge med mere 
eller mindre synlige handicaps, der alle ved hjælp af ergoterapeutisk træning, udred-
ning og vejledning har fået en bedre hverdag og er blevet i almindelig børnehave eller 
folkeskole.

Du kan bl.a. møde Carl Emil på 4 år, der havde en uhensigtsmæssig udadreagerende 
adfærd i børnehaven, hvorfor de andre børn ikke ville lege med ham. Men ved hjælp af 
ergoterapeutisk vejledning til pædagoger og forældre har tilpasninger i omgivelserne 
gjort, at han kan mestre sin hverdag bedre og dermed kan forblive i sin børnehave.

Ergoterapeuter arbejder med børn og unge, der har problemer med hverdagsaktivi-
teter, så som at tage tøj på, skrive på computer, sidde stille på stolen i skolen eller indgå i 
sociale relationer med andre børn. 

Det er ergoterapeutiske kerneopgaver at undersøge, forebygge, behandle og kom-
pensere disse aktivitetsproblemer. Det er målet at skabe sammenhæng mellem barn, 
aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktivi-
teter i hverdagslivet i skole, børnehave, fritidsaktiviteter og hjemme.

Ergoterapeutforeningen 
Maj 2014

Forord
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Lisa og Birthe
13-årige Lisa har cerebral parese og har lige siden sin fødsel været omgivet af 
behandlere og støttepersoner. Ergoterapeuten Birthe Nielsen har været med 
hele vejen som tovholderen, der har overblikket over den indsats, Lisa bliver 
tilbudt og har brug for. Imens har den glade nordjyde for længst lært at leve 
med sit handicap og plejer lige så mange interesser som andre unge.

- Vores nye korleder er ret sjov. Der er virkelig gang i ham. Som for 
eksempel den dag, hvor der skete et eller andet, som fik ham til at 
spørge mig, om jeg ikke kunne skælde alle de andre i koret ud. På 
svensk. Det ville jeg gerne, så jeg satte brillerne ned på næsen, og så 
gik jeg hen imod de andre…

Gik…?
- Ja. Det kan godt være, jeg sidder i kørestol, men de fleste gange 

siger jeg altså, at jeg går… Nå, men jeg gik hen imod de andre, og så 
råbte jeg ”fy fan” og sådan noget.

Lisa – 13 år, frederikshavner og tosproget datter af en svensk mor 
og en dansk far – er nærmest umulig at slå ud af kurs. Og selv om 
hendes talestrøm afbrydes af et – i hendes ører – ligegyldigt spørgs-
mål, er hun hurtig til at samle tråden op. 

Boblende som en børnechampagne med jordbærsmag fortæller 
hun videre om sine oplevelser med koret, sit spejderliv, sin ridesport, 
sin skole og – ikke mindst – popidolerne One Direction. Det nordjyske 
livstykke er forgabt i de fem engelske drenge og deres musik og ken-
der sågar deres blodtyper.

Bag begejstringen gemmer sig dog også et ømt punkt. Når man 
rammer det, går der hul på de glade bobler:

- Jeg bliver så gal indeni, hvis der er en i klassen, der kalder en 
anden for “spasser”. Så fortæller jeg dem, at det er en del af mit han-
dicap at være spastiker, og jeg gider ikke, at folk skal kalde hinanden 
for spassere.

Mine muskler ikke gode nok
Lisa vejede blot 1.504 gram, da hun kom til verden ti uger for tidligt. 
Hun blev født med en hjerneblødning, og prognosen var, at hun med 
75 pct. risiko måtte leve med et handicap. Og den risiko blev mere 
konkret, da forældrene opdagede, at Lisa blandt andet havde svært 
ved at trille, krybe, kravle og stå.

- Mine muskler er ikke gode nok, forklarer hun selv den diagnose, 
hun fik, da hun halvandet år gammel stiftede bekendtskab med det 
neuropædiatriske team på sygehuset i Aalborg for at blive udredt: 
Spastisk tetraplegisk cerebral parese.

I Aalborg mødte hun første gang ergoterapeuten Birthe Nielsen, 
der stadig arbejder i teamet, som er det eneste specialtilbud af sin 
art herhjemme. Fire neuropædiatriske læger, to ergoterapeuter, 
en fysioterapeut og en socialrådgiver er med på holdet, og deres 
målgruppe er 0-15-årige børn med fysisk handicap, cerebral parese, 
muskelsvind, andre neuromuskulære sygdomme, hjerneskade og 
syndromer som for eksempel Downs syndrom. 

Det enkelte barn følges altid af de samme fagpersoner i teamet, og 
Birthe Nielsen er involveret i arbejdet med 180 af de i alt 550 nordjy-
ske børn under teamets vinger, så hun har altså en del aktier i Lisas 
hverdagsliv.  

De første, vigtige år
Det var således i samarbejde med Birthe Nielsen, at Lisas forældre i 
sin tid blev tilknyttet den småbørnsvejleder, der lærte dem, hvordan 
de skulle lege med deres datter og hjælpe hende til at trille, krybe, 
kravle og stå. Og det var Birthe Nielsen, der lærte dem at håndtere 
Lisa, når hun skulle spise, tegne, have tøj på eller lære at sidde i en 
stol. 

- De første år er de vigtigste, når vi møder et barn med cerebral 
parese og allerede fra starten leger med og stimulerer barnet. Det er 
afgørende, at den lille fra starten bliver udfordret og mødt med krav. 
Derudover er det selvfølgelig også min opgave at vurdere, hvad der 
er brug for af hjælpemidler for at kompensere for den forsinkede el-
ler manglende udvikling. Og jeg er med til at vurdere, om der eksem-
pelvis skal noget særligt til, for at familien kan blive boende i deres 
eget hjem, siger Birthe Nielsen.

Hun følger fortsat Lisa, når hun to-tre gange årligt banker på dø-
ren i Frederikshavn og siger “Hej, hvordan går det”. Hun har stadig 
øje på den lille detalje – og kan sagtens finde på at fortælle Lisas mor 
om en særlig kniv, som hun måske bør anskaffe sig, fordi den gør det 
nemmere for Lisa at hjælpe til i køkkenet. Men ellers er det hand-
leplanerne og de overordnede linjer, Birthe Nielsen involverer sig i 
som den centrale tovholder, der koordinerer samarbejdet mellem de 
forskellige fagpersoner i Lisa liv.

Det er godt gået
Ud over kollegerne i teamet på sygehuset drejer det sig blandt andet 
om fysioterapeuten, den kommunale hjemmevejleder og PPR’s ergo-
terapeut, der følger Lisa i skolen.

- I dag handler mine møder med Lisa mest om, hvordan hun klarer 
sig i skolen og fritiden. Rent fagligt er der ikke meget at komme efter. 
Men lige nu er vi for eksempel ved at undersøge, om der er nogle nye 
teknologiske hjælpemidler, der kan gøre hendes skolegang endnu 
nemmere, fortæller Birthe Nielsen – og understreger, at hun ikke har 
kompetence til at bestemme over den enkelte “handlekommune”:

- Min ambition – ja, min faglige stolthed – hænger jo sammen med, 
hvordan vi med kreative løsninger møder de forskellige udfordrin-
ger og forandringer, sådan at det enkelte barn kommer til at mestre 
hverdagslivet så godt som muligt, siger hun med et lille smil.

I Frederikshavn er Lisa og hendes familie ikke i tvivl om Birthe 
Nielsen betydning. De har altid, som Lisas mor Anna formulerer det, 
“haft stor glæde af hendes hjælp”. Eller for nu at sige det med Lisas 
ord:

- Godt gået…

Livstykket
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Lisa er 13 år og har 
en spastisk tetraple-
gisk cerebral parese. 
Hun sidder i manuel 
kørestol, som hun 
selv kører. Lisa er 
født præmatur i uge 
33 plus 3 med en 
fødselsvægt på 1.504 
gram, ved fødslen 
havde hun en grad 
IV blødning i højre 
lateral ventrikel.

Den  
ergoterapeutiske

inDsats
l

Ergoterapeut Birthe Nielsen har fulgt 
Lisa i mange år, da den ergoterapeu-
tiske indsats startede, da Lisa var 
halvandet år. 

Første besøg var et hjemmesøg, 
hvor Birthe Nielsen lærte forældrene 
om håndtering, af- og påklædning, 
ideer til udgangsstillinger for leg og 
aktiviteter. Hun har også stået for 
vejledning omkring spisning, i hvor-
dan Lisa selv kan holde på en gaffel, 
drøfte siddestilling og stol. 

Som ergoterapeut har Birthe Niel-
sen i sin tid udfærdiget en ansøgning 
om småbørnsvejledning efter aftale 
med Lisas forældre. Derpå har hun 
hjulpet med at få kontakt til en fysio-
terapeut. Der har i alle årene været 
tæt kontakt og samarbejde med 
behandlende fysioterapeut, hvor er-
goterapeuten er bindeled mellem sy-
gehus og behandlende fysioterapeut.

Birthe Nielsen deltog i sin tid også 
i et tværfagligt møde i hjemmet. Her 
var kommunal socialrådgiver, små-
børnsvejleder og forældre til stede. 
På mødet blev forældrene orienteret 
om Lisas diagnose, funktionsniveau 
og behov for tiltag, ligesom man drøf-
tede pasning i vuggestue. Det var 
også relevant, at Birthe Nielsen som 
ergoterapeut deltog i mødet med en 
behandlingsbørnehave med henblik 
på udslusning til lokalbørnehave og 
var med på besøg i vuggestuen med 
orientering om diagnose, funktionsni-
veau og behov for tiltag. 

Lisa har gennemgået en større 
operation, hvor der var behov for 
ergoterapeutens vejledning lokalt og 
hjemme i forhold til genoptræning, 
leg og aktiviteter. 

Som ergoterapeut har Birthe 
Nielsen deltager i møder og tiltag i 
forhold til skolen, der arbejdes tæt 
sammen med ergoterapeut fra PPR 
Frederikshavn, som har vejlednings-
forpligtigelse på skolen og ansvar for 
udlån af hjælpemidler til undervis-
ningsbrug. Bord, stol og computer 
m.v. Hun følger stadigvæk Lisa.

Birthe Nielsen
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Sidsel er 11 år. 
Hun er enebarn og 
går i 5. klasse på en 
almindelig folkeskole. 
Sidsel er henvist til 
fysio- og ergoterapi 
fra kommunen. Hun 
har diagnosen bilateral 
cerebral parese på 
niveau GMFCS IV og 
MACS III. Hun er gene-
relt meget hypoton og 
præget af stærk nedsat 
muskelstyrke. Bruger 
elkørestol. I sin fritid går 
hun i klub ved skolen, 
til kunst og formning 
samt elhockey. Hun 
har tidligere gået til 
svømning. 
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Den  
ergoterapeutiske

inDsats
l

Ergoterapeut Vibeke Forchhammer, 
souschef hos Børneterapien i Gen-
tofte, har været tilknyttet Sidsel og 
har udover at stå for hendes rehabi-
litering også vejledt hendes forældre 
og lærere og stået for koordinering 
med sagsbehandler. 

Samtidig med at Sidsel, hendes 
forældre og Vibeke Forchhammer 
har opstillet mål for Sidsels træning, 
har ergoterapeuten gennemført en 
specifik undersøgelse af Sidsels akti-
vitetsudførelse, håndmotoriske kapa-
citet og kroppens funktioner. 

Vibeke Forchhammer har bl.a. ved 
hjælp af en række internationale stan-
darder, der dækker bredt og i dette 
tilfælde bl.a. gav informationer om 
Sidsels sociale funktioner, bevægelig-
heden i skulder leddene og de fysiske 
forskelle på venstre og højre hånd. Vi-
beke Forchhammer har benyttet det 
ergoterapeutiske redskab COPM til at 
afdække Sidsels aktivitetsproblemer. 

Der er f.eks. afprøvet og trænet 
disse hverdagsaktiviteter, som Sidsel 
nu mestrer:
•	 		Lave	aftaler	med	vennerne
•	 	Lave	mad	og	bage
•	 	Afprøve	køkkenhjælpemidler
•	 	Træne	skrivehastighed	på	computer
•	 	Træne	af-	og	påklædning	af	bluser	

og bukser
•	 	Afprøve	forskellige	strategier	med	at	

åbne døre siddende i elstol

Sidsel og Vibeke
11-årige Sidsel kan godt lide at bage, lave mad og være på computeren. 
Men selv om hun er dygtig, er det ikke altid lige nemt. “Mine hænder 
er ikke helt normale”, forklarer Sidsel, som har cerebral parese, og 
derfor øver forskellige færdigheder, når hun en gang om ugen besøger 
ergoterapeut Vibeke Forchhammer.

11-årige Sidsel har lige fået fri fra skole og er nu i 
gang med at bage knækbrød. Hun finder et måle-
bæger, som hun omhyggeligt fylder en deciliter 
havregryn i. Hun hælder grynene over i en skål 
og passer samtidig godt på, at der ikke falder 
gryn ud af papirposen og ned på bordet. Hun 
fortsætter – lige så koncentreret – med fire slags 
frø og kerner, vand, mel, salt og bagepulver, og 
da alle ingredienser er landet i skålen, går hun til 
angreb på dejen med en røreske.

Hun arbejder roligt med den klæge masse, da 
hun bliver afbrudt:

- Skal jeg hente elpiskeren, spørger Vibeke.
- Nej, det behøver du ikke.  Jeg tror, det går, 

svarer Sidsel.
- Ja, det plejer det jo at gøre. Du er dygtig, no-

terer Vibeke.
Sidsel er vant til den slags omsorgsfulde 

spørgsmål, ligesom hun er vant til at blive udfor-
dret. Hun vil gerne klare sig selv så meget som 
muligt – og går lige til sagen, når hun bliver bedt 
om at fortælle, hvorfor hun egentlig sidder i en 
kørestol her i Børneterapien på Bank-Mikkelsens 
Vej 11 i Gentofte og bager knækbrød med Vibeke, 
som er ergoterapeut og hedder Forchhammer til 
efternavn:

- Mine hænder er ikke helt normale. Jeg er 
spastiker, forklarer Sidsel med det selvsamme 
overskud, som hun lidt senere håndterer både 
bagepapiret og kagerullen med.

I terapeuternes verden er Sidsel ikke bare spa-
stiker. Her bærer hun diagnosen bilateral cere-
bral parese og er generelt meget hypoton. Eller 
som Vibeke Forchhammer oversætter det:

- Sidsel har spastiske lammelser i begge sider 
af kroppen. Hun er i den slappe ende og må klare 
sig med nedsat kraft.

Det skal nytte noget
Det er derfor, Frederiksberg Kommune, hvor 
hun bor med sine forældre og går i 5. klasse i en 
helt almindelig folkeskole, har henvist hende til 
Børneterapien.

Det er derfor, hun tre gange om ugen bliver 
hentet i skolen af en taxa og tager turen til Gen-
tofte for at træne med sine fysioterapeuter.

Og det er derfor, hun en gang om ugen forlæn-
ger besøget i Gentofte og banker på hos Vibeke i 
ergoterapien.

De to har arbejdet sammen, siden Sidsel be-
gyndte i 1. klasse. De har tegnet og spillet og 
åbnet døre og lukket døre og taget bluser af og 

bluser på og skrevet med både blyant og på ta-
statur og snittet løg og skrællet gulerødder og i 
det hele taget leget – og trænet – den slags fær-
digheder, som gør det nemmere at hedde Sidsel, 
være spastiker og få en lettere hverdag.

- Det er utroligt vigtigt, at vi fokuserer på de 
færdigheder, barnet gerne vil forbedre. Sidsel 
skal kunne se, at træningen nytter og er med 
til at give hendes hverdag et bedre indhold. I 
begyndelsen var det mest hendes forældre, der 
var med til at formulere de ting, men efterhån-
den som hun er blevet ældre, er det i høj grad 
hendes egne ønsker, vi arbejder ud fra. Det er 
helt afgørende at spørge, hvad hun gerne vil, 
fortæller Vibeke Forchhammer og suppleres af 
Sidsel:

- Det sjoveste er at lave mad med Vibeke. 
Sidste år var vi fire piger på et madhold, men nu 
er det kun mig. Til gengæld er det kedeligt, når 
jeg skal tage tøj af og på. Men det er noget, man 
helst skal kunne.

Computeren lokker
Det er især Sidsels hænder, de arbejder med. Der 
har hun ifølge Vibeke Forchhammer “mange 
begrænsninger”. Men det er også ved at træne 
“håndfunktionen”, Sidsel kan øve nye færdig-
heder.

- Sidsel har altid været glad for at bruge sine 
hænder. De første år, jeg kendte hende, ville hun 
gerne tegne og lege med bogstaver. Hun har 
også været optaget af forskellige spil, men det 
er kun få måneder siden, hun begyndte at fatte 
interesse for at skrive på computer. Det skete 
først, da hun var blevet præsenteret for en iPad. 
Vi ved, at hun er blevet dygtigere til at bruge 
hænderne gennem træningen, siger Vibeke 
Forchhammer.

Det er Sidsel selv, der sammen med sine for-
ældre formulerer de færdigheder, hun gerne vil 
arbejde med og forbedre. Og sammen med Forch-
hammer opstiller hun hele tiden nye mål. For ek-
sempel er hun på tre måneder gået fra 45 anslag 
i minuttet på computerens tastatur til 55.

- Og så er jeg ved at lære at bruge Skype og 
den slags, så jeg kan tale med mine veninder der, 
fortæller Sidsel, mens hendes knækbrød er ved 
at tage form i ovnen, og hun presser al saft ud af 
en håndfuld appelsiner.

- Værsgo, siger hun og serverer den lille efter-
middagsdelikatesse til Vibeke.

Bagerpigen 

Vibeke Forchhammer
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Da børnehaven og Carl Emils forældre  
henvendte sig til mig, hørte jeg om en dreng, 
der havde det svært med sociale relationer. Der 
opstod ofte konflikter omkring ham, og det skete 
tit, at han slog eller sparkede de andre børn. Han 
reagerede på lyde, han blev især overgearet, når 
han var træt, og han optog tit al pædagogernes tid
Else Nyborg Christensen, specialergoterapeut
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Carl Emil og Else
4-årige Carl Emil virkede uopdragen og fyldte så meget i børnehaven, at de 
andre børns forældre talte om ham i krogene. Pædagogerne og hans forældre 
kontaktede PPR, hvor ergoterapeut Else Nyborg Christensen forklarede, at det 
handlede om den lille drengs sansebearbejdning. Via en “sensorisk profil” fik 
hun dem til selv at sætte ord på Carl Emils udfordringer – og finde løsninger.

Hvordan sørger vi for, at Carl Emil kommer godt ind i gruppen, når 
han møder om morgenen? Og hvordan får vi ham til at fortsætte 
sine aktiviteter, når de andre børn kommer tilbage fra skoven om 
eftermiddagen?

Sådan lød de to centrale spørgsmål, som Carl Emils forældre og 
pædagogerne i hans børnehave skulle finde løsninger på i deres fæl-
les indsats for at tackle de udfordringer, som den 4-årige dreng bød 
dem.

Selv om Carl Emil både er kendt som en humoristisk, empatisk, 
betænksom og kærlig dreng, var det alt andet lige de negative sider 
i hans adfærd, der dominerede. Han optrådte uhensigtsmæssigt, 
uforudsigeligt og udadreagerende, og i børnehaven var de andre 
børns forældre begyndt at tale om ham i krogene. Han fyldte meget 
og virkede – i deres øjne – uopdragen.

Omgivelserne skal lære
Det var i korte træk det billede, specialergoterapeut Else Nyborg 
Christensen blev præsenteret for, da forældrene og pædagogerne 
involverede hende i indsatsen omkring Carl Emil. 

Else Nyborg Christensen er leder af det ergoterapeutiske team i 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Herning Kommune og er vant 
til at håndtere det, de fleste omtaler som “problembørn”. Og det var 
hende, der i efteråret 2013 guidede de voksne i Carl Emils liv hen til 
det punkt, hvor de ikke længere så den lille dreng som en udfordring, 
men kunne knække koden til at øge hans trivsel i børnehaven. 

- Da børnehaven og Carl Emils forældre henvendte sig til mig, 
hørte jeg om en dreng, der havde det svært med sociale relationer. 
Der opstod ofte konflikter omkring ham, og det skete tit, at han slog 
eller sparkede de andre børn. Han reagerede på lyde, han blev især 
overgearet, når han var træt, og han optog tit al pædagogernes tid, 
fortæller Else Nyborg Christensen.

Hun var ikke i tvivl om sin tilgang til opgaven og fiskede uden 
tøven en “sensorisk profil” frem fra sin værktøjskasse. Det er et 
ergoterapeutisk redskab, som Else Nyborg Christensen har brugt ad-
skillige gange: Ved at analysere det enkelte barns adfærd kan man 
forstå barnets såkaldte “sansebearbejdning”. Og ud fra den forstå-
else kan barnets omgivelser lære, hvordan de skal håndtere barnet. 

- I virkeligheden behøver vi slet ikke møde eller tale med det på-
gældende barn. Den sensoriske profil bliver nemlig til på baggrund af 
det billede, barnets omgivelser tegner. Det er dét billede, jeg bruger 

til at vise, hvordan de hjælper barnet til at mestre hverdagen bedre, 
siger Else Nyborg Christensen.

Det er ikke barnets skyld
Hun har altså aldrig talt med Carl Emil. Men før hun gik i gang med at 
udarbejde den sensoriske profil, brugte hun som altid en times tid på 
at observere ham i børnehaven for at se ham i samspil med det miljø, 
som han forventes at begå sig i.

Else Nyborg Christensen interviewede de voksne ud fra et spør-
geskema, og de blev også bedt om at beskrive drengens styrker, 
hans vanskeligheder og de områder, hvor de mente, man kunne 
hjælpe ham.

De fortalte også, hvad de gjorde for at kompensere for disse 
vanskeligheder – og det var meget tydeligt, at Carl Emil fungerede 
bedst, når der var ro omkring ham. Pædagogerne pegede blandt 
andet på, at han havde svært ved at fungere i større grupper. Og 
forældrene nævnte, at deres dreng var tynget af konflikterne og tit 
bebrejdede sig selv de tilspidsede situationer med ordene “men jeg 
kunne ikke lade være”.

- Den skyld skal man tage væk fra barnet, understreger Else Ny-
borg Christensen.

Mindst mulig indgriben
I den sensoriske profil hæftede hun sig eksempelvis ved Carl Emils 
uhensigtsmæssige reaktioner, når der skete “pludselige skift” i hans 
hverdag. Med afsæt i blandt andet den analyse holdt hun møde med 
børnehavens leder og Carl Emils kontaktpædagog og bad dem lave 
en liste over jævnlige udfordringer i deres arbejde med Carl Emil. De 
endte på 12 punkter – og ud fra dem skulle de vælge de to udfordrin-
ger, de oplevede som de vigtigste at gå videre med. 

Og det var her, de sad tilbage med spørgsmålene om – og selv 
fandt løsninger på – hvordan de ud fra den nye viden fra den senso-
riske profil kunne forbedre hans ankomst om morgenen og fastholde 
ham i aktiviteter om eftermiddagen.  

- Sagen med Carl Emil er et godt eksempel på, hvordan vi griber 
mindst muligt ind i et barns liv. Carl Emil ved ikke, vi har kigget på 
ham og lavet en sensorisk profil. Men forhåbentlig oplever han, at de 
voksne af en eller anden grund forstår ham og hans behov på en ny 
måde, som betyder, at han kan mestre hverdagen bedre.

Hverdagsmesteren
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Carl Emil er fire år. 
Han går i børnehave, 
og forældrene og 
børnehaven henven-
der sig til PPR, fordi 
de oplever, at han har 
en uhensigtsmæssig, 
uforudsigelig og ud-
adreagerende adfærd, 
og de andre forældre i 
børnehaven er begyndt 
at snakke i krogene om 
ham. At Carl Emil nok er 
et uopdragent barn, og 
at deres børn ikke skal 
være sammen med 
ham, at børnehaven 
ikke magter ham etc.

Den  
ergoterapeutiske

inDsats
l

Ergoterapeut Else Nyborg Christen-
sen observerer Carl Emil i børneha-
ven for at se de fysiske og sociale 
omgivelser, han forventes at kunne 
begå sig i. Hun har udarbejdet en 
sensorisk profil og holdt møde med 
forældre samt to pædagoger fra 
børnehaven. 

Efterfølgende har hun mødtes 
med stuepædagogen og instituti-
onslederen, hvor oplevede aktivi-
tetsproblemer prioriteres ud fra det 
ergoterapeutiske redskab COPM. 
De to problematikker, som var af 
størst betydning for pædagogerne 
at gøre noget ved, er udvalgt og 
omformuleret til helt konkrete mål. 
De to fokusområder er vurderet mht. 
udførelse og tilfredshed. Børnehaven 
har samarbejdet med forældrene om 
arbejdet hen imod målene og holdt 
et opfølgende arbejdsmøde. Her er 
målene evalueret, og udførelse og 
tilfredshed er også evalueret igen.

Hele stuepersonalet har fået en 
gennemgang af den sensoriske profil, 
og kontaktpædagogen har givet kol-
legerne indsigt i de mål og metoder, 
der er arbejdet med. Der bliver også 
talt om, hvordan der til den tid kan 
ske en god overlevering ved sko-
lestart. Yderligere har Else Nyborg 
Christensen været i kontakt med Carl 
Emils mor, der gerne vil have ideer til 
eftermiddagsaktiviteter, når drengen 
kommer hjem fra børnehave. 

Det er de voksne omkring barnet, 
der står for at skabe forandringen. 
Den ergoterapeutiske ydelse er at 
give viden om den sensoriske profil 
og om, hvilke principper den kan give 
for indretning af miljø og tilpasning af 
aktiviteter. Endvidere er det ergotera-
peutens opgave at lede den proces, 
der får de voksne til at finde handle-
muligheder og nye veje at gå i for-
hold til at skabe trivsel for Carl Emil. 

Casen er et eksempel på mindst 
mulig indgriben i et barns liv, idet Carl 
Emil ikke ved, at der er kigget på ham 
eller at der er udarbejdet sensorisk 
profil. Forhåbentlig oplever han, at 
de voksne af en eller anden grund 
forstår ham og hans behov på en ny 
måde, som gør deltagelse og me-
string i hverdagen muligt for ham.

Else Nyborg Christensen
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Emil og Connie
Femårige Emil er født med et meget sart sansesystem. Hos 
ergoterapeut Connie Nissen lærer han at modtage og bearbejde 
sine sanseindtryk, så han blandt andet ikke reagerer voldsomt 
overfor pludselige lyde. Hun møder drengen med seriøse 
sansemotoriske lege med masser af nærvær og sjov.

- Hov, er det ikke et knæ? Jo, og det er minsand-
ten verdens flotteste knæ. Og det dér…? Det føles 
som en tommeltot. Og her er den dejligste bløde 
hånd, og dér er et hoved. Jamen, det er jo Emil, 
jubler Connie Nissen og tilføjer forundret:

- Hvordan kunne du være så stille, Emil?
Vi er i Næstved. Hos Connie Nissen, der er 

privatpraktiserende ergoterapeut og siden 1989 
indehaver af klinikken Sansemotorik. 

For gud ved hvilken gang spiller hun over-
rasket over, at det er lykkedes hende at føle sig 
frem til femårige Emil, der er dykket ned i Connie 
Nissens boldebad og har gemt sig.

Og for gud ved hvilken gang smiler den lille 
dreng fra Møn og er ægte forbløffet over, at han 
endnu en gang blev fundet. Det har han det i øv-
rigt fint med. Sådan virker det i hvert fald, da han 
kravler op af badet og putter sig ind til Connie.

Visiteret til ergoterapi
Emil er født 12 uger før termin og vejede kun 
1.300 gram, da han stemplede ind i denne verden. 
Den entre bærer en stor del af forklaringen på, 
hvorfor Emil besøger klinikken i Næstved. Men 
den sammenhæng spekulerede hans forældre 
først for alvor på, da en sundhedsplejerske, som 
havde arbejdet med for tidligt fødte børn, gen-
kendte nogle af deres træk hos Emil og fik ham 
visiteret til behandling hos Connie Nissen. 

Indtil da havde Emil fyldt meget i sin familie. 
Ud over at han ikke var Mønsmester i motorik, 
blev han urolig og kunne ikke overskue at være 
sammen med mange mennesker. Han kunne 
både finde på at slå og råbe skældsord, når han 
blev presset. Og helt fra spæd reagerede han 
voldsomt på pludselige lyde, uanset om det var 
et stykke elektrisk legetøj eller en støvsuger, der 
støjede. 

Forældrene kunne kun gøre rent, hvis den ene 
forlod huset med Emil. I det hele taget var der 
ikke plads til svinkeærinder i hverdagen. Nær-
mest alt skulle planlægges.

- Vi oplevede ham nok som en hysterisk unge, 
fortæller hans mor, Lene Hansen.

Ikke en hysterisk unge
Sådan betragtede Connie Nissen ikke Emil. 

Hun så i stedet dreng med et meget sart san-
sesystem. Det kaldes Sensation Avoiding, som 
kan oversættes til lav tolerance overfor berø-
ringsindtryk.

- Det betyder, at hans sansesystem er skrøbe-
ligt. Han opfatter sanseindtryk anderledes end 
andre børn – og sammenlignet med jævnald-
rende overreagerer han. Emils reaktioner er me-
get afhængige af, at han er i velkendte og trygge 
rammer. Når han slår, er det ikke for at ramme 
jer. Så er det en afværgereaktion, fordi han vil 
beskytte sig selv. Han fighter eller flygter, sagde 
Connie Nissen til Emils forældre og beroligede 
dem med, at det nok skulle gå.

Hun forsikrede dem, at muligheden for, at 
Emils nervesystem udvikler sig og modnes er 
stor, når han får den nødvendige hjælp – blandt 
andet gennem nøje udvalgte aktiviteter, som 
støtter og gavner hans sanseintegration.

Det er derfor, de hopper og står på et ben. Det 
er derfor, hans krop er blevet mast og trykket 
grundigt sammen. Det er derfor, de har sunget og 
danset og gået på line og gemt sig i puder og lig-
get på ryggen og rullet kroppen sammen og rakt 
tunge og nusset nakker.

- Det lyder som den rene leg. Det er det sådan 
set også. I hvert fald i Emils øjne. I mine øjne har 
jeg brugt den viden, jeg som ergoterapeut har 
om centralnervesystemets evne til at hæmme 
og fremme sanseindtryk, siger Connie Nissen og 
fortsætter:

- Formålet er at give hans hjerne den optimale 
mulighed for at modtage, bearbejde og integrere 
de væsentlige sanseindtryk. Det kan jeg gøre 
gennem legen.

Hun bliver afbrudt af Emil, som efter dagens 
aktiviteter har taget plads i en af Connie Nissens 
bløde lænestole. Han meddeler, at han gerne vil 
sidde og læse lidt i en bog.

- Nu kan han selv mærke, hvornår han har 
brug for en pause. Og hvis der er for meget larm 
omkring ham, gemmer han sig ikke længere og 
holder sig for ørerne. I stedet siger han, at han 
gerne vil lege stilleleg, siger Connie Nissen og 
tilføjer.

- Han er altså nået langt. Og han skal nok vokse 
fra det…

Den  
ergoterapeutiske

inDsats
l

Privatpraktiserende ergoterapeut 
Connie Nissen har både haft Emil i 
individuel børneergoterapeutisk be-
handling og givet vejledning til både 
forældre og personalet. Senest har 
der været et langt forløb med super-
vision til primær pædagog.

Emil har modtaget individuel 
sanseintegrationsbehandling af 
Connie Nissen, siden han var to år. I 
begyndelsen var de sammen hver 
uge, men efterhånden er Emil kun 
til sansemotorisk træning en gang i 
kvartalet. En lektion varer 45 minut-
ter, og de er forskellige hver gang. 
Lektionernes varighed og indhold 
afhænger af Emils dagsform overfor 
tolerancetærskler for sensoriske ind-
tryk og opmærksomhedsniveau.

Ergoterapeuten foretager konstant 
aktivitetsanalyse og skal løbende 
justere, ændre, tune ned eller op for 
intensiteten for at nå målet, som er 
der, hvor Emil har oplevet succes, 
fordybelse og god opmærksomhed. 
Derfor skal de forberedte aktiviteter 
hele tiden afstemmes.

Det er ikke kun Emil, Connie Nis-
sen træner og leger med. Hun har 
også vejledt hans forældre såvel som 
personalet i børnehaven og fortalt 
dem, hvordan de kan understøtte 
hendes arbejde med Emil.

I børneinstitutionen Hjertehaven 
på Møn har hun især holdt møder 
med hans pædagog Siv Nilsson, som 
blandt andet har fået to A4-sider 
med overskriften “Lege, øvelser og 
aktiviteter til Emil og alle hans venner 
i børnehaven”, som styrker barnets 
sociale kompetencer.

LegeBarnet

Connie Nissen
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Emil er fem år og er født 12 
uger før termin. Emil har et me-
get sart sansesystem. Det ses 
tydeligt i hverdagen, hvor Emils 
hverdag styres af reaktioner, 
som kaldes: Sensation Avoiding/
sensorisk skyhed. 
Det vil sige, at der ses forstyr-
relser i den sensoriske bear-
bejdning og nedsat evne til 
at sortere og reflektere over 
basale sanseindtryk. Der er tale 
om meget lav tolerance overfor 
sensoriske indtryk. Emil opfatter 
altså sanseindtryk anderledes 
end andre jævnaldrende børn. 
Der er tale om flere sarte senso-
riske områder hos Emil: Det tak-
tile system, det auditive og det 
visuelle sansesystem, som alle 
er skrøbelige og overreagerer. 
Emils reaktioner er meget af-
hængige af, om han befinder sig 
i velkendte og trygge rammer. 
Tæt	kontakt,	god	forberedelse	
og forudsigelighed gør alt let-
tere	for	Emil.	Trods	Emils	store	
glæde ved at gå i børnehave, 
volder det ham vanskeligheder 
at acceptere skift, at turde nyt 
og til at lære de færdigheder, 
som jævnaldrende lærer. 
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Line er 19 år og har 
en erhvervet hjerne-
skade efter en ulykke. 
Efter ulykken var hun 
ramt af svær trauma-
tisk hjerneskade med 
venstresidige læsioner i 
tindingelappen, skader i 
begge pandelapper og 
læsion på overgangen 
mellem hjernebarken 
og mere centrale hjer-
nedele. De kognitive 
skader betyder, at Line 
har svært ved at kon-
centrere sig, orientere 
sig og strukturere sin 
hverdag.  
Line blev efter to en 
halv måned på syge-
huset udskrevet og 
visiteret til et seks må-
neder langt, intensivt 
genoptræningsforløb 
på Børne- og Ungecen-
ter for Rehabilitering 
i Virum. Her blev hun 
tilknyttet ergoterapien.

Den  
ergoterapeutiske

inDsats
l

Ergoterapeuterne Louise Christensen 
og Anne Rasmussen har samarbej-
det om Lines rehabilitering. Et af de 
områder, de som ergoterapeuter har 
fokuseret på i deres rehabilitering af 
Line er overblik og hukommelse. 

Louise Christensen og Anne Ras-
mussen har lært Line at arbejde med 
logbog, og hun bruger mobiltelefonen 
til at minde sig selv om aftaler: Hun 
har nu nemmere ved at strukturere 
sin hverdag.

De har trænet med Line, hvordan 
hun færdes i trafikken. Hun kan nu 
klare sig på egen hånd på især kendte 
ruter. Hun skal stadig have ledsager 
med, hvis hun eksempelvis skal forbi 
Hovedbanegården i København.

Ergoterapeuterne har i samarbejde 
med Line set på hendes vaner i hver-
dagen og hendes forventninger til sig 
selv. Før ulykken var Line blandt de 
bedste i klassen, men efter ulykken 
har hun lært at sænke sit ambitionsni-
veau, så hun højest bruger to en halv 
time på lektier på hverdage. Hun har 
også lært at halvere antallet af vagter 
som frivillig på spillestedet Gimle. På 
den måde har hun nu plads til både 
skole og fritidsfornøjelser og et aktivt 
hverdagsliv. 

Louise Christensen og
Anne Rasmussen
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Line, Anne og Louise
19-årige Line har problemer med hukommelsen. Sådan har det været, siden 
hun for et par år siden forulykkede på vej til skole og fik en hjerneskade. Men 
med bistand fra blandt andre ergoterapeuterne Anne Rasmussen og Louise 
Christensen er hun ved at lære, hvordan hun husker sine aftaler og bevarer 
overblikket over hverdagen. Et af deres tricks er Lines mobiltelefon.

Det er torsdag eftermiddag. Line Petersens mobiltelefon bipper og 
fortæller, at der er landet en sms i indbakken.

”Hej Line. Så er der ikke lang tid til weekenden. Vi ses i morgen kl. 
10 til mødet med Anne”, lyder den korte besked, der afsluttes med en 
venlig hilsen fra “Louise vejleder”.

Line er 19 år, og sms’en er bare et af de små tricks, som ergotera-
peut Louise Christensen bruger for at guide Line.

Det er nødvendigt, fordi den unge gymnasieelev fra Gadstrup 
ved Roskilde kan have svært ved at huske sine aftaler og bevare 
overblikket over sin hverdag. Sådan har det været siden den august-
morgen i 2012, hvor hun var på vej til skole og stod på stationen i 
Gadstrup og blev “snittet” af et tog, der kom bagfra.

Line blev slynget til jorden og slog hovedet, og i første omgang 
betød ulykken, at hun måtte hive næsten et år ud af kalenderen. 
Line var, som lægerne beskrev det, ramt af “svær traumatisk hjerne-
skade med venstresidige læsioner i tindingelappen, skader i begge 
pandelapper og læsion på overgangen mellem hjernebarken og mere 
centrale hjernedele”.

Det kan lyde voldsomt. Men det så ikke slemt ud, da Line to en halv 
måned efter ulykken var udskrevet fra sygehuset og blev visiteret 
til et seks måneder langt, intensivt genoptræningsforløb på Børne- 
og Ungecenter for Rehabilitering i Virum. Line havde ingen fysiske 
mén efter ulykken, og ved første øjekast lignede hun ifølge ergote-
rapeut Anne Rasmussen “ikke en pige, der fejlede noget”.

Det skjulte handicap
- Men hun havde altså et skjult handicap, siger Anne Rasmussen om 
de kognitive skader, Line havde pådraget sig.

De skader betød, at hun havde svært ved at koncentrere sig, 
orientere sig og strukturere sin hverdag. Derfor var “overblik og 
hukommelse” de områder, som Anne Rasmussen og hendes kolleger 
fokuserede på i deres rehabilitering af Line.

Med afsæt i aktiviteter og ting, som den unge pige holdt af, blev 
hun udfordret i en række praktiske øvelser. Hun kan for eksempel 
godt lide at være med i køkkenet – og blev derfor sat til at lave enkle 
retter ud fra opskrifter, som hun skulle følge bid for bid for atter at 
lære at strukturere en arbejdsproces.

Efter ulykken havde Line også problemer med at finde rundt, når 
hun for eksempel færdedes i trafikken. Hun magtede ikke som hidtil 
at planlægge en tur med bus og tog og lod sig forstyrre, hvis toget 
var forsinket, eller der var for mange passagerer og for meget støj. 

Ikke bare en tur
Den færdighed trænede Anne Rasmussen også med Line, som – in-

spireret af sin glæde ved lyrik og litteratur – gerne ville se Dan Tu-
rélls gravsted på Assistens Kirkegård. Hun skulle selv tilrettelægge 
turen og kunne godt finde ud af at bruge rejseplanen og vælge den 
rigtige rute. Men undervejs mistede hun overblikket og måtte have 
hjælp til at finde vej.

- Det er pudsigt. Når jeg tænker tilbage på det i dag, oplevede jeg 
det ikke som træning. Det var bare en tur, og så var det irriterende, 
at jeg ikke kunne klare det hele selv, mindes Line.

Som stort set alle andre unge mennesker har hun naturligvis også 
sin egen mobiltelefon. Og den har lige fra starten i Virum haft sin 
særlige funktion som “kompenserende redskab”, som det formuleres 
i en statusrapport.

- Vi lærte hende, hvordan hun ved at anvende reminders på tele-
fonen kunne bevare overblikket over sin hverdag, forklarer Anne 
Rasmussen om præcis det trick, som Louise Christensen benyttede 
den torsdag eftermiddag, hun sendte Line en hilsen.

-Når jeg skriver sådan en sms, gør jeg mig meget umage med at 
formulere den rigtigt med konkrete oplysninger. Jeg skriver ikke 
”HUSK nu aftalen”, men prøver i stedet at være mere indirekte med 
formuleringen ”vi ses i morgen”. Så er det stadig Line selv, der skal 
huske aftalen, forklarer Louise Christensen.

Hun er egoterapeut i Roskilde Kommune og blev Lines hjemmevej-
leder, da hun efter de seks måneder i Virum skulle tilbage til gymna-
siet og 2G, vennerne og fritidsjobbet på spillestedet Gimle i Roskilde.

De har jævnlig kontakt, og Louise Christensen har eksempelvis 
hjulpet Line med at skrue ned for tempoet. 

- De første måneder havde hun fart på i fritiden, og i skolen havde 
hun høje ambitioner. Hun kunne være træt, hvis hun havde for 
mange lektier, og somme tider glippede hukommelsen, så den ergo-
terapeutiske opgave har stadig handlet om at lære hende at dispo-
nere sin tid og overskue sin hverdag, siger Louise Christensen, der 
blandt andet arbejder sammen med studievejlederen på gymnasiet.

Det har Line forstået. Ligesom hun er glad for de små fif, der gør 
hverdagen nemmere.

- Det der med at bruge telefonen … det fungerer altså. Det er godt 
for min kortidshukommelse. Jeg har også lært teknikker til, hvordan 
jeg får bedre styr på mine noter i skolen. Og så har jeg blandt andet 
også fundet ud af, at det er i orden at nøjes med en vagt på Gimle i 
stedet for to – og at det er i orden at sige fra, når det hele bliver lidt 
for meget, siger Line i sikker forvisning om, at ulykken den august-
morgen ikke får lov til at ødelægge hendes drømme:

- Nej da. Når jeg er færdig med 2G, fortsætter jeg på VUC, hvor jeg 
kan tage fagene i et tempo, der passer mere til mig. Men jeg skal nok 
få studenterhuen…

moBiLpigen
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Ergoterapeutforeningen organiserer ca. 8.200 ergoterapeuter og 
studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller 
og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og 
værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter analyserer og 
identificerer det enkelte menneskes ressourcer, og bidrager på 
den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive 
borgere i deres hverdag, uanset hvor og hvordan den foregår.

Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K
etf@etf.dk
etf.dk
+ 45 88 82 62 70
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