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Ergoterapeuter har gennem professionens 75-årige historie i Danmark haft til op-

gave at sikre, at bestemte grupper af borgere kan forblive aktive i deres 

hverdagsliv, arbejdsliv og som deltagere i samfundet.

Ergoterapiens mål er at sikre en ønsket og nuanceret hverdag, som tager hen-

syn til både fysiske, psykiske og sociale forhold. Det sker dels gennem træning i de 

daglige aktiviteter, som borgeren selv prioriterer højest, og dels gennem indret-

ning af understøttende omgivelser i borgerens hjem, på arbejdspladsen og i det 

øvrige nærmiljø.

Grundlaget for ergoterapi er den betydning, som menneskets aktiviteter og 

deltagelse i hverdagslivet har for sundhed og livskvalitet. Det er i sin aktive hver-

dag, at den enkelte person lever. 

Ergoterapi hænger derfor uløseligt sammen med den rehabiliteringsdagsorden, 

som igennem længere tid har eksisteret i såvel faglige som politiske miljøer i Dan-

mark, og det er derfor naturligt for Ergoterapeutforeningen at beskæftige sig 

med rehabilitering; såvel som begreb som mere praksisnært. 

Rehabilitering er ofte beskrevet som et overordnet begreb, som især igennem 

det seneste årti har tiltrukket politisk, velfærdsøkonomisk og social- og sund-

hedsfaglig interesse.

Rehabilitering drejer sig altid om, at en bestemt borger eller patient kan komme 

videre i sit livsforløb og fungere med og i sine samlede ressourcer, omgivelser og 

vilkår.

Rehabilitering kan derfor ikke afgrænses til at beskrive standardiserede ydel-

ser fra myndigheder eller fagfolk. Rehabilitering gives ikke fra bestemte 

afsendere til nogle andre modtagere: Rehabilitering forudsætter derimod et mål-

rettet samarbejde mellem parterne i nogle tidsafgrænsede forløb og helt bestemte 

organiseringer. Rehabilitering er således det sammensatte resultat af alt det, der 

kan aftales og skabes i konkrete og problemløsende relationer. 

Rehabilitering defineres således i ”Rehabilitering i Danmark – hvidbog om reha-

biliteringsbegrebet” fra 2004:

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 

borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for 

at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktions-

evne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på 

borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sam-

menhængende og vidensbaseret indsats.”

Rehabiliteringsforløb knytter sig som regel til betydningsfulde overgange, 

hændelser og konsekvenser i et sammenhængende livsforløb. Disse vil ofte rela-

tere sig til et eller flere af følgende områder:

Ergoterapi i  
rehabiliteringsforløb
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•  Sundhed

•  Beskæftigelse

•  Det sociale område

•  Uddannelse

I denne eksempelsamling ses nærmere på, hvilke typiske og konkrete problem-

situationer i et livsforløb, der kalder på rehabiliterende samarbejde mellem 

borgere og professionelle, og igennem cases, som knytter sig til ovenstående 

områder, beskrives rehabiliteringsforløb, der løser konkrete problemer for bor-

gere og for samfundet. 
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Ung pige på 19 år henvises til jobcentret efter opfordring fra den handelsskole, 

hvor hun er i gang med at afslutte sin HG. Den unge visiteres til matchgruppe 2 på 

grund af en meget dårlig ryg (stor scoliose og kyfose). Hvorefter hendes arbejds-

evne afklares. Forløbet afbrydes af en stor operation, da rygskævheden er så stor, 

at hjerte- og lungefunktion bliver markant nedsat. Der er en lang rehabiliterings-

periode, hvor kontakten bevares via mentorfunktion. 

Alt i alt strækker forløbet sig over et par år.

Udredning
Visiteres til Ungeindsatsen, hvor jobkonsulent (ergoterapeut) udreder hende via 

samtaler og observationer i virksomhedspraktik. Der findes frem til, at hun:

•   Har et stort ønske om at komme på arbejdsmarkedet

•   Har markant nedsat bevægelighed og muskelstyrke i ryg, skuldre og nakke 

•   Har nedsat balanceevne

•   Har problemer med fysisk udtrætning på grund af nedsat hjerte- og lungefunk-

tion

•   Har svære smerteproblematikker

•   Har gode praktiske kundskaber

•   Har lav selvtillid og tiltro til egen kunnen

•   Har et spinkelt socialt netværk

indsats
•   Støtter den unge i kontakt med sundhedssystemet, opfølgning hos speciallæger, 

og rehabilitering ved kommunal fysioterapeut

•   Udvikler den unges arbejdsevne gennem praktikker. Fokus på opgaver og tilret-

telæggelsen af disse, arbejdstid og behov for hjælpemidler. Sker i samarbejde 

mellem virksomhed, den unge og ergoterapeuten/jobkonsulenten

•   Støtter og vejleder den unge i at indgå i det sociale fællesskab på en arbejdsplads

•   Samarbejder med kommunal ergoterapeut omkring udformning af specialpol-

stret stol, en til arbejdsplads og en til hjemmet. Anskaffer relevante hjælpemidler 

til arbejdspladsen

•   Samarbejder med kommunal fysioterapeut og ud fra erfaringer i genoptrænin-

gen tilrettelægges arbejdsopgaver og arbejdsstillinger

•   Støtter den unge i at blive etableret i egen bolig, herunder ansøge om hjemme-

hjælp og økonomisk støtte efter SEL § 100 (støtte så kræfter til arbejdsevnen kan 

bibeholdes)

•   Udreder den unge på baggrund af observationer fra virksomhedspraktikker, 

oplysninger fra samtaler og samarbejdspartnere til ressourceprofilen 

Case 1: 

Den specialiserede  
ungeindsats på  
jobcentret

Hun bliver set 
som et helt 
menneske
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•   Finder virksomhedspraktik, der matcher den unges ressourcer, og hvor der måske 

er mulighed for oprettelse af fleksjob

•   Generelt psykisk støtte til den unge i forhold til de problemer hun møder i daglig-

dagen, og det pres, som en udredning er.

opfølgning
Kommunen etablerer et fleksjob på 10 timer om ugen, og der bevilges opfølgning i 

form af en mentorordning. Målet er at støtte den unge i at blive integreret på ar-

bejdspladsen og få prioriteret dagligdags gøremål, så hun kan få hverdagen til at 

fungere. Mentorstøtten afsluttes efter et år.

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Uddannelse: Henvises til jobcenteret efter opfordring fra nuværende uddannel-

sessted.

Sundhed: Meget dårlig ryg som følge af scoliose og kyfose, hvilket er grunden til, 

at den unge ikke kan ansættes i ordinær beskæftigelse. Der etableres fysioterapi 

samt opfølgning hos speciallæge.

Det sociale område: Der bevilges relevante hjælpemidler til arbejdspladsen og 

til hjemmet. Der etableres hjemmehjælp samt økonomisk støtte efter Service- 

lovens § 100.

Beskæftigelse: Der etableres virksomhedspraktik samt mentorordning. Den 

unge kommer i fleksjob.

Samarbejde og koordineret indsats: Der er behov for en koordineret indsats 

mellem den unge, ergoterapeut, fysioterapeut, speciallæge og mentor på hen-

holdsvis jobcenter samt i social- og sundhedsforvaltningen og på sygehuset.
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Ung pige på 20 år visiteres til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) 

efter indstilling fra ungdomsuddannelsesvejleder. Den unge visiteres ud fra en 

ressourcenøgle udarbejdet af kommunen, der afgør udviklingsniveau, og hvilket 

støtte- og undervisningsbehov man har. Den unge er kørestolsbruger, medfødt 

hjerneskade, ingen verbal kommunikation, nedsat sanseintegration og behov for 

fysisk støtte til alle hverdagsaktiviteter.

Udredning
Undervisningstilbuddet er en treårig uddannelse hvor man indleder med et afkla-

ringsforløb. Der tages udgangspunkt i en uddannelsesplan udarbejdet af UU- 

vejleder, den unge selv og evt. forældre/værge/bostøtte. Efter afklaringsforløbet 

afholdes et møde, hvor en undervisningsplan fremlægges, drøftes og tilrettes.

Eleven vurderes under afklaringsforløbet i:

•   Motivation og potentiale for kommunikation, herunder evt. henvendelse til 

Videnscenter for specialpædagogik (ViSP), synscentralen eller andre instanser 

der enten tidligere har været eller fortsat er inde over den unge

•   Afklaring af udfordringer omkring sanseintegration, der arbejdes på at 

imple entere Sensory Profile til denne udredning

•   Motivation og potentiale for udvikling af ADL-færdigheder

•   Motivation og potentiale for deltagelse i sociale aktiviteter på skolen.

indsats
Undervisningsplanen tager afsæt i uddannelsesplanens perspektiver af den  

unges personlige, faglige og sociale kompetencer og udviklingsniveauer. Under- 

visningsplanen beskriver overordnede og delmål for hvert område der er konsta-

teret motivation og potentiale, samt forventet tidsramme for udviklingen. Især 

med denne gruppe af uge er tidsrammen fleksibel og målene er tilpasset begræns-

ningerne. Indsatsen tager udgangspunkt i følgende:

•   Den unge har mange dage, hvor hun sover hele tiden (somatiske årsager)

•   Den unge har latenstid og kun ringe udholdenhed i forhold til koncentration om 

eks. kommunikationshjælpemidler

•   Den unge skal skærmes, da hun er sensitiv overfor lyd, hvorfor hun begrænses – 

samtidig med at hun løbende udfordres – i social deltagelse.

•   Indsatsen er baseret på tæt tværfagligt samarbejde mellem pædagog, medhjæl-

per og ergoterapeut. Der lægges vægt på følgende:

•   Individuel kommunikationsundervisning i små korte forløb som hovedregel 

alene, men også i grupper

Case 2: 

Uddannelsesopstart 
på stU 

Hun lærer at 
kommunikere, 

selvom hun  
ikke kan tale
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•   Emneundervisning som basis for kommunikation og for at skabe rammer for 

hverdagslivet

•   Alsidige aktiviteter i og udenfor huset, hvor klassen (i alt fire unge i samme udvik-

lingsområde) bidrager til hinandens kommunikation under tæt støtte af 

undervisere. Aktiviteterne kan være sansestimulation, krop og bevægelse, ture i 

lokalsamfundet, eller som relaterer sig til det forestående emne. Besøg på insti-

tutioner af interesse/fremtidig brug (aktivitetshus, beskyttet værksted mm.) 

•   Valgfagstilbud, hvor eleverne kan mødes med øvrige elever på skolen til eks. 

musik, ude liv eller kvindelivsstil

•   Deltagelse i café- og årstidsbestemte sociale arrangementer med øvrige elever

•   Det tværfaglige samarbejde inkluderer i øvrigt også elevens bosted hvor både 

kommunikation og ADL-træning så vidt muligt forsøges etableret ens for at sikre 

genkendelighed, effektiv udvikling og overførbarhed

•   Specifikt for eleven arbejdes med øjenudpegningsteknikker som kommunikati-

onshjælpemiddel og med en gåsele for at give øget arrousal, bevægelse, 

fejlstillingsudsættelse, og med et tværgående forløb af sansestimulation ved 

bl.a. kugledyne og vandseng flere gange om dagen både hjemme og på STU.

opfølgning
Der etableres et samarbejde med ViSP for at opstarte og supervisere kommuni-

kationsarbejdet (øjenudpegning). Der udover mødes samarbejdsparter, UU- 

vejleder og forældre løbende gennem de tre år for dels at koordinere indsats fort-

sat, og sikre at der fortsat arbejde i den rigtige retning.

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Medfødt hjerneskade og som følge heraf kørestolsbruger og ingen ver-

bal kommunikation. 

Uddannelse: Visiteres til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Samarbejde og koordineret indsats: Der er behov for en koordineret indsats 

mellem uddannelsessted, sundhedsforvaltning, socialforvaltning og videnscen-

ter.
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Ung mand på 21 år. Kontanthjælpsmodtager og matchgruppe 2 på grund af pro-

blemer med at fastholde beskæftigelse/læreplads. Har haft meningitis som 4-årig, 

men er aldrig blevet udredt. Kommer fra en familie, der ikke er særlig ressource-

stærk. Har indlæringsvanskeligheder og har ingen eksamen fra folkeskolen. 

Udredning
Visiteres til Ungeindsatsen, hvor jobkonsulent (ergoterapeut) udreder via samta-

ler og observationer i virksomhedspraktik. Der findes frem til, at han:

•   Ønsker natarbejde på fabrik

•   Har markant nedsat hukommelse og koncentrationsvanskeligheder

•   Har problemer med udtrætning

•   Har gode praktiske kundskaber

•   Trives bedst aften og nat

•   Har nedsat overblik over økonomi

•   Har svært ved kontakt til offentlige institutioner og læse breve.

indsats
Den unge får støtte til at blive udredt hos egen læge, og henvises til neurologisk 

afdeling, hvor det vurderes, at hans hukommelses- og planlægningsproblemer 

skyldes skade i hjernen efter meningitis. Får derfor bevilling af hjemmevejled-

ning og en § 56-aftale.

Ergoterapeuten afklarer, hvilke praktiske funktioner den unge magter, hvor 

lang arbejdstid han kan klare uden for voldsom udtrætning, og hvilken arbejdstid 

der passer i forhold til hans døgnrytme. Dette sker gennem samtaler og observa-

tioner i forskellige virksomhedspraktikker indenfor håndværk.

Der etableres på den baggrund en virksomhedspraktik på fabrik på nathold. Den 

unge får operatøropgaver i forbindelse med at overvåge og passe maskiner, der 

producerer sæbe. Hans arbejdstid er fire nætter, hvilket svarer til 32 timer om ugen. 

Den unge får en vejledende mentor på praktikstedet, således at han ved, hvordan 

arbejdet skal tilrettes, så det passer hans ressourcer og læringsstil. I opstarten er 

der en del fravær. Den unge får derfor støtte at komme af sted, og der laves aftaler 

med praktikstedet i forhold til at kunne rumme fraværet. Langsomt minimeres fra-

været og efter 4 måneders praktik, bliver han tilbudt en fastansættelse på 

ordinære vilkår. Den unge får støtte i ansættelse og etablering af en § 56- aftale.

opfølgning
Efter ansættelse følges den unge – ud fra en mentoraftale. Han støttes i at admi-

nistrere sin § 56-aftale, få en god lejlighed og i at få sagt fra til ekstra arbejde.

Efter et halvt år ophører mentorstøtten.

Case 3: 

Den specialiserede 
ungeindsats på 
jobcentret

Han har  
masser af 

ressourcer
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faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Hjerneskade som følge af meningitis er årsagen til, at den unge ikke 

kan komme ind på arbejdsmarkedet og derfor kommer i kontakt med jobcentret. 

Der iværksættes lægefaglig samt ergoterapeutisk vurdering.

Det sociale område: Der bevilges hjemmevejledning.

Beskæftigelse: Der etableres virksomhedspraktik, mentorordning og § 56- 

aftale. Den unge kommer i ordinær beskæftigelse.

Samarbejde og koordineret indsats: Der er behov for en koordineret indsats 

mellem jobcenter, sygehus, socialforvaltning samt praktiksted.
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Kvinde i 30’erne arbejder som sekretær i en offentlig virksomhed. En dag, på vej til 

arbejdet i bil, opdager kvinden, at hun er på vej i en modsat retning og ikke kan 

lokalisere, hvor hun er. Kvinden går med det samme til egen læge, som anbefaler 

en sygemelding og en henvisning til jobcenterets Afdeling for Stressforebyg-

gelse.

Udredning
På jobcenteret henvises borgeren til en virksomhedskonsulent og en ergotera-

peut, der straks indleder med individuelle samtaler samt planlægning og 

afholdelse af et møde på arbejdspladsen med deltagelse af borger, arbejdsgiver og 

ergoterapeut. 

indsats
Ergoterapeuten coacher borgeren i kropslige reaktioner og håndtering i forhold til 

stresssymptomer. Ergoterapeuten varetager dialog og mæglerrolle med arbejds-

giver om stresshåndtering i hverdagen for borgeren. Samtalerne foregår sammen 

med borgeren og arbejdsgiveren:

•   Arbejdets organisering og eventuelle ændringer i opgaver

•   Råd og redskaber til borgeren i forhold til de kropslige signaler, kroppen udsender 

under stress

•   Støtte og vejledning til borgeren om opgavevaretagelse på arbejdspladsen

•   Opfølgning

Efter to måneders sygefravær vendte kvinden tilbage til arbejde på nedsat tid. 

Målet er løbende at øge timetallet, således at kvinden genoptager sit arbejde på 

fuld tid igen. Det er væsentligt at støtte borgeren i en åben dialog med arbejdsgi-

veren, da denne samtale er for vanskelig alene.

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Stresssymptomer – borgeren kunne ikke overskue sin arbejdsmængde.

Beskæftigelse: Coaching i forhold til stresssymptomer og opgavevaretagelse. 

Arbejdsopgaver justeres i positiv dialog med arbejdsgiver. Borgeren kunne delvist 

genoptage sit tidligere arbejde efter interventionen.

Samarbejde og koordineret indsats: Samspillet mellem ergoterapeut, borger 

og arbejdsgiver havde stor betydning for interventionens effekt. 

 

Case 4: 

at komme tilbage  
til arbejde

Hun får sin 
hverdag igen
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noter
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Kvinde, 45 år. Bor alene med 2 børn (17 og 19 år). Lymfekræft. Er blevet opereret 

og har fået kemobehandling. Meget langvarigt forløb med flere indlæggelser. 

Mavesonde, har tabt sig 35 kg. Træner først i eget hjem ved ergoterapeut og fy-

sioterapeut for at kunne klare almindelige daglige opgaver såsom bad, 

påklædning, tømme postkasse. Henvises herefter til kræftrehabilitering i kom-

munalt sundhedscenter.

Udredning.
Ved indledende samtale afdækker kontaktpersonen (ergoterapeut) sammen med 

borgeren vigtighedsområder og udarbejder en rehabiliteringsplan.

Fysisk: Generelt nedsat funktionsniveau efter langt sygdomsforløb, det vil sige 

nedsat styrke, kondition, balance. Har fået sammenfald i ryggen, da hun har væ-

ret meget sengeliggende. Klarer nu selv ADL i eget hjem. Går med rollator, over 

lange afstande bruges kørestol. Får hjælp til rengøring.

Psykisk: Synes det er meget hårdt, at forløbet har været så langt. Kæmper for at 

bevare håbet, gejsten og livsmodet. Obs om hun har en depression.

Socialt: Sygemeldt fra sit arbejde. Har ikke overskud til at være så social som tid-

ligere.

Mål:
•   At færdes uden hjælpemidler

•   At få det bedre psykisk, så hun har overskud til at være mere sammen med sine 

børn

•   At kunne arbejde igen

indsats:
Deltager i rehabiliteringsforløb i 16 uger:

•   Fysisk træning på hold 1 x ugentlig, samt bassintræning på hold 1 x ugentlig. Det 

går langsomt fremad. Slipper efterhånden hjælpemidlerne, begynder at tage 

bussen den ene vej (har fået taxa).

•   Deltager i undervisningsforløb sammen med ligestillede, 7 x 2½ time. Får meget 

ud af det i forhold til den psykosociale del. Undervisningen varetages af ergotera-

peut, sygeplejerske og fysioterapeut.

•   Får vejledning hos diætist i forhold til at være småt spisende. Det er vigtigt at få 

energi nok i maden for at kunne klare daglige opgaver samt deltage i træningen. 

Case 5: 

Ergoterapeutisk  
indsats i kræft- 
rehabiliteringsteam

Hun sætter  
mål for en  

aktiv fremtid
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Tager på vægt i forløbet og får mere energi.

•   Der samarbejdes med socialrådgiver vedrørende sygedagpengesagen, da det er 

meget vigtig for borgeren at komme til at arbejde igen. Det aftales derfor, at bor-

geren skal starte arbejdsprøvning, når indsatsen i kræftrehabiliteringsteamet er 

afsluttet.

•   Ergoterapeuten har opfølgende samtaler med borgeren, og sørger for at følge op 

på indsatser.

•   Der holdes en afsluttende samtale. Borgeren har behov for hjælp til at finde et 

sted at træne videre efter endt rehabilitering – vil gerne begynde at gå til zumba. 

Der vejledes desuden om muligheder for hjælp hos Kræftens Bekæmpelse og 

eventuel psykologbistand.

opfølgning:
Der afholdes opfølgningssamtale efter 3 måneder. Borgeren fortæller, at hun er 

kommet i gang med zumba, skal i arbejdsprøvning og har planlagt tur til London 

sammen med sin søster. Har ikke behov for hjælp fra ergoterapeuten længere.

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Kræft. Nedsat funktionsniveau efter langt sygdomsforløb. Der etable-

res fysisk træning samt undervisningsforløb med ligestillede. Vejledning hos 

diætist. Eventuel psykologbistand.

Beskæftigelse: Sygemeldt. Der aftales arbejdsprøvning.

Samarbejde og koordineret indsats: I kræftrehabiliteringsteamet samarbej-

der ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, diætist og borger. Endvidere 

involveres socialrådgiver i forhold til sygedagpengesagen og det overvejes at 

tage kontakt til Kræftens Bekæmpelse. 

 

Case 5: 

Ergoterapeutisk  
indsats i kræft- 
rehabiliteringsteam
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63-årig kvinde har arbejdet som social- og sundhedsassistent i over 30 år. Kvin-

den er deltidsansat på en sygehusafdeling. I foråret 2012 blev hun for anden gang 

opereret for en diskusprolaps i nakken. I hverdagen er der mange tunge løft og 

forflytninger af patienter. Efter operationen blev hun sygemeldt i en længere 

periode.

Udredning
Tidligt i forløbet tog ergoterapeuten en samtale med borgeren samt en vurdering 

af belastninger i det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ergoterapeuten sam-

arbejder med borgerens afdelingschef på arbejdspladsen eller lederen af 

virksomheden, når det eksempelvis gælder organiseringen af arbejdet eller (er-

gonomiske) hjælpemidler. På jobcentret samarbejder ergoterapeuten med 

centerets fysioterapeut samt job-, virksomheds- og lægekonsulenter eller psyko-

log om konkrete borgere. Derudover afholdes der tværfaglige ugentlige 

konferencer om mål og planer.

indsats
Ergoterapeutisk intervention så tidligt som muligt. Borgerens fysiske funktions-

evne på arbejdspladsen vurderes ud fra en individuel tilgang:

•  Arbejdsstillinger og -teknik

•  Arbejdsredskaber

•  Arbejdspladsens indretning og opgavernes organisering

•  Spørgeguide i forhold til praktiske huslige gøremål (ADL)

I indsatsen benyttes en bred palet af metoder og indsatser for at målrette inter-

ventionen, så den passer til borgerens situation. 

opfølgning:
Borgeren kunne genoptage arbejdet på samme timetal som før operationen. Kon-

kret blev borgeren vejledt i øvelser, nemmere rutiner og brug af lav stol på hjul 

med henblik på at undgå at sidde for meget på hug.

Indarbejdelse af nye arbejdsgange i rutinerne tager tid og fordrer borgerens 

aktive deltagelse og løbende supervision fra ergoterapeuten. 

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Borgeren kunne ikke udføre opgaver i hverdagen, heller ikke arbejdet 

på sygehuset. Ergoterapeutisk vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til 

arbejdspladsen.

Case 6: 

arbejdsfastholdelse

Hun vender 
hurtigt tilbage  

til arbejdet
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Beskæftigelse: Indarbejdelse af nye rutiner, arbejdsgange, arbejdsstillinger og 

arbejdsredskaber. Borgeren kunne genoptage sit tidligere arbejde efter den ergo-

terapeutiske intervention

Samarbejde og koordineret indsats: Samarbejde mellem borger, ergoterapeut 

og borgerens arbejdsplads er afgørende i forhold til borgerens forbliven på ar-

bejdsmarkedet. 

Case 6: 

arbejdsfastholdelse
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Mand, 78 år. Henvises til kommunalt sundhedscenter via egen læge. Borgeren har 

været igennem et længere behandlingsforløb for kræft – og har aktuelt fået kon-

stateret metastaser til knoglerne. Efter kort tid opgiver sygehuset videre 

behandling af borgeren.

Udredning:
Ved en indledende samtale afdækker ergoterapeuten vigtighedsområder sam-

men med borgeren. Han har frem til sin sygdom været aktiv fodboldspiller på et 

oldboyshold – og fodbold fylder meget i hans liv. Han kommer stadig i klubben og 

møder trofast til træningerne – dog uden at spille med, for det har lægen forbudt 

ham. Han er ked af ikke længere at kunne deltage, og føler at fritidslivet ligger i rui-

ner. Han overvejer også, om han skal spille ”på trods” og så tage de brud, der kommer.

indsats: 
Ergoterapeuten taler med borgeren om konsekvenserne af et eventuelt brud – og 

han forstår, at det ikke bare lige umiddelbart vil vokse sammen igen, når der er 

metastaser.

De taler om, hvad sporten har givet ham – og hvorfor han bliver ved med at 

komme i klubben.

Endelig taler de om, at det kan være nødvendigt at opgive aktiviteter for at give 

plads til nye – og om hvor vigtigt det er at tage de gode minder med sig videre, i 

stedet for bitterheden over det, man har måttet opgive.

opfølgning:
En dag kommer borgeren hen til ergoterapeuten med et stort smil. Han fortæller, 

at han har smidt alt sit fodboldtøj ud – og at han i stedet er begyndt i den lokale 

ældreklub.

Han kunne mærke, at smerten ved at komme i fodboldklubben var for stor, da 

det mindede ham om alt det, han havde mistet. Han holdt primært fast på grund 

af det sociale, men det var heller ikke helt det samme, når han ikke længere kunne 

spille med.

Derfor havde han taget skridtet og valgt at opsøge et nyt socialt netværk via 

den lokale ældreklub. Han kommer stadig til vores træning i sundhedscenteret, 

og fortæller nu med glæde og glimt i øjet om de kortspil, han vinder, deres busture, 

værksted, mande-snakke med videre.

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Kræft med knoglemetastaser. Der er ikke yderligere behandlingstil-

bud.

Case 7: 

Et aktivt liv også  
i terminal-fasen

Hans liv giver 
stadig mening
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Det sociale område: Er henvist til kommunalt sundhedscenter, hvor den ergote-

rapeutiske indsats primært har fokus på borgerens aktiviteter i hverdagslivet.

Samarbejde og koordineret indsats: Borger og ergoterapeut samarbejder med 

henblik på at skabe et aktivt liv – også i terminalfasen.

Case 7: 

Et aktivt liv også  
i terminal-fasen
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81-årig kvinde. Pensioneret sygeplejerske. Bor i lejlighed med sin mand. Ramt af 

Parkinsons sygdom for 9 år siden. Nu i sygdommens fase 2, hvor man typisk har 

fysiske symptomer, men kan klare rigtig mange ting selv. Interesseret i politik og 

ivrig læserbrevsskribent. Har altid været den i familien, der stod for den daglige 

madlavning.

Udredning
Visiteres til rehabiliteringsforløb på specialcenter, hvor ergoterapeut udreder via 

observation samt Canadian Occupational Performance Measure (COPM), der er et 

reliabelt, responsivt og individualiseret ergoterapeutisk redskab til resultatmå-

ling af borgerens egen vurdering af tilfredshed med udøvelsen af vigtige daglige 

aktiviteter. COPM -vurderingen foretages sammen med borgeren og former sig 

som en samtale. Der findes:

•   Problemer med at bruge højre arm og ryggen, hvilket blandt andet med-fører 

smerter i ryggen, når hun rækker armene ind over køkkenbordet for at lave mad.

•   Kan kun stå i få minutter, før hun må holde pause og lægge sig ned for at hvile 

ryggen

•   Prioriterer det selv igen at kunne lave mad allerhøjst 

•   Ønske om fortsat aktivitet på det intellektuelle plan, for eksempel læse og skrive 

læserbreve samt selv sørge for nødvendig kommunikation med myndigheder mv.

indsats
Samtale med ergoterapeut om mestring, mål og handleplaner. 

Fysisk træning: Styrketræning og konditionstræning.

Køkkentræning med henblik kompenserende strategier. Ergoterapeut og bor-

ger finder i fællesskab frem til en højdeindstillelig arbejdsstol med håndbremse og 

armlæn. Borgeren kan selv betjene stolen, som blandt andet betyder, at hun nu 

kan få benene ind under køkkenvasken og komme helt hen og sidde med ret ryg 

og hvile armene ind i mellem. Stolen skal både bruges i køkkenet samt ved skri-

vebordet. Efter få ganges træning med brug af arbejdsstolen i træningskøkkenet 

kan borgeren skrælle kartofler, snitte løg og stege hakkebøffer uden at holde 

pause.

Borgeren og ergoterapeuten skriver i fællesskab en ansøgning til kommunen 

om at få stolen bevilget som hjælpemiddel.

opfølgning
Ergoterapeuten fra rehabiliteringscentret tager kontakt til sin kollega i borgerens 

hjemkommune, og der aftales, at den kommunale ergoterapeut vil aflægge et 

Case 8: 

rehabiliteringsforløb 
på specialcenter

Hun vil styre  
sin egen  
hverdag
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opfølgende hjemmebesøg blandt andet for at sikre, at borgeren kan anvende ar-

bejdsstolen korrekt og at denne problemfrit kan flyttes rundt i hendes lejlighed. 

Der kan for eksempel blive behov for fjernelse af dørtrin.

Ved hjemmebesøget aftales desuden, at det om et halvt år skal vurderes, om 

borgeren har behov for vedligeholdende træning på et kommunalt træningscen-

ter.

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Parkinsonsygdommen er den direkte årsag til, at denne borger kom-

mer i kontakt med sundhedsvæsenet og i et rehabiliteringsforløb.

Det sociale område: Der etableres træning samt relevante hjælpemidler.

Samarbejde og koordineret indsats: Der er behov for koordineret indsats mel-

lem borger, specialcenter og kommune med henblik på træning, hjælpemidler og 

eventuelle boligændringer samt opfølgende indsats.

Case 8: 

rehabiliteringsforløb 
på specialcenter



20

87-årig kvinde. Tidligere underviser på voksenuddannelser i sprog og samfunds-

videnskab. Er nu enke med to døtre og fem børnebørn. Var søster til fire brødre i en 

velstående familie i byen. Underviste i dans i sine unge dage. Har nu problemer 

med at strukturere hverdagen og har behov for hjælp hele døgnet. Flytter i pleje-

bolig på et plejehjem efter overtalelse fra døtrene.

Udredning
Social- og sundhedshjælper tilknyttes som kontaktperson og udarbejder via sam-

tale med beboeren og hendes døtre en Livshistorie.

Ergoterapeuten udreder aktivitets- og deltagelsesniveau via ADL-taxonomien 

– et dokumentationsredskab til at beskrive personers aktivitetsformåen indenfor 

en række hverdagsaktiviteter. Udredningen viser:

•   God ledbevægelighed generelt. Nedsat udholdenhed i benene samt nedsat styrke 

til at rejse sig fra en stol.

•   Problemer med at klæde sig på om morgenen, kan ikke huske rækkefølgen af 

tøjet.

•   Behov for verbal guid ing ved personlig pleje.

•   Smerter i hænderne og knæene om natten og hen over morgenen, som følge af 

slidgigt.

•   Nedsat hukommelse og urealistisk omkring sin egen formåen.

•   Nedsat sproglig evne. Har svært ved at finde de rigtige ord og forklare sig.

•   Glad for musik og rytmisk sans. Glad for swingmusik, glad for bevægelse.

•   Fødte sin første datter på sin to års bryllupsdag.

•   Har rejst meget i England og Tyskland. Taler engelsk, når de danske ord er svære 

at finde.

•   Havde strikkeklub med de andre damer på vejen, da børnene var små.

•   Kan ikke formulere sig et mål for træning eller rehabilitering.

•   Indsatsen bliver derfor af almen vedligeholdende karakter med særlig fokus på 

demenssymptomer.

indsats
Kontaktperson og ergoterapeut gennemgår aktiviteter, deltagelse og behov for 

hjælp og støtte i hverdagen.

Beboeren inviteres til sociale aktiviteter, som fællesgymnastik hver formiddag, 

fælles aftenkaffe i tv stuen.

Desuden tilbydes hun at se fysioterapeuten for at træne kredsløb og styrke 

samt vedligeholde smidighed og balance.

Ergoterapeuten inviterer beboeren til individuel træning af hænderne blandt 

Case 9: 

rehabilitering  
på plejehjem

Der er fortsat 
swing i  

hendes liv
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andet med thermobehandling for gigt i hænderne.

Beboeren deltager i de forskellige aktiviteter de fleste dage, nogle dage vil hun 

helst være sig selv og er træt.

Ergoterapeuten inviterer ofte beboeren med til kaffe i ”den gamle stue”, hvor de 

taler om Livshistorie ud fra billeder og musik. Somme tider er der andre med og 

beboeren hygger sig med de andre, når de er sammen.

Alene tager hun ingen initiativ til samtale eller aktivitet af nogen art og lukker 

sig let inde hos sig selv.

Beboeren tilbydes henvisning til hukommelsesklinikken med henblik på 

demensudredning, men da hun ikke synes det er noget, der generer hende, takker 

hun nej.

opfølgning
Hver måned afholder afdelingen tværfaglig konference, her deltager fysiotera-

peut og ergoterapeut sammen med social- og sundhedsassistent og kontakt- 

person. Beboerens hverdag og deltagelse på kropslig- og aktivitetsniveau drøf-

tes. Beboeren er nu faldet så godt til, at hun giver udtryk for at føle sig hjemme. 

Hun har fået en bedre nattesøvn og sovemedicinen kan nu seponeres helt. Døt-

rene er begyndt at hente hende og tage hende med hjem til kaffe.

Beboeren tilbydes nu holdtræning hos fysioterapeuten to gange om ugen, og 

kontaktpersonen vil følge hende derhen.

Det observeres tværfagligt, at beboeren får flere symptomer på demens og den 

daglige hjælp og omsorg tilpasses nøje beboerens behov. Hendes trivsel på alle 

planer er i fokus

faktorer, der betinger og indgår i rehabiliteringsforløbet
Sundhed: Nedsat styrke og udholdenhed. Slidgigt. Væsentligste helbredspro-

blem i forhold til aktivitet og deltagelse er imidlertid demens

Det sociale område: Borgeren inviteres til sociale aktiviteter på plejehjemmet, 

hvor hun også tilbydes ergoterapi og fysioterapi.

Samarbejde og koordineret indsats: Der er behov for samarbejde mellem  

borger og pårørende samt kontaktperson, ergoterapeut og fysioterapeut på pleje- 

hjemmet.

Case 9: 

rehabilitering  
på plejehjem
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noter
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noter



Ergoterapeutforeningen organiserer ca. 8.000 ergoterapeuter og studerende. 
Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmark-
edet, 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.
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