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ERGOTERAPI OG HJÆLPEMIDLER

Ergoterapeutforeningen: 

”Ergoterapi er at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 

for det enkelte menneske og grupper af mennesker”

Serviceloven:

”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte 
funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.” 
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VORES FAGLIGE INDSATS – FORMIDLING 
AF HJÆLPEMIDLER

Ergoterapeutforeningen:

➢1/3 af alle ergoterapeuter har 
formidling af hjælpemidler som deres 
kerne arbejdsområde

➢1/3 formidler hjælpemidler som en del 
af deres arbejde

Socialstyrelsen om 
hjælpemiddelformidling:

”Den faglige proces, der hjælper personer 
med nedsat funktionsevne med at udvælge, 
anskaffe og anvende et hjælpemiddel, 
kaldes hjælpemiddelformidling”.
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GOD HJÆLPEMIDDELFORMIDLING ER EVIDENSBASERET

Hjælpe-

middel

formidling

Fagperson –

faglig viden og 

erfaringer

Borger –

præferencer, 

viden om egen 

situation

Viden fra 

forskning
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Socialstyrelsen

HVORDAN SER DET UD?

Dansk Handicap Forbunds 
brugerundersøgelse 2017

337 hjælpemiddelbrugere

23% har ubrugte hjælpemidler

 47%: behovet har ændret sig

 44%: hjælpemidlet har aldrig 
passet
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FAKTORER AF BETYDNING FOR FORTSAT BRUG AF 
HJÆLPEMIDLER

Psykologiske
 Tiltro til hjælpemidlet

 Self-efficacy

 Kontrol

Grad af kompensation

 Når personen får hjælpemidlet

 Efterhånden som funktionsnedsættelsen ændres

Kontekstuelle
 Terapeuters og forhandleres indsatser

 De fysiske omgivelser i og uden for hjemmet

 Personens sociale værdier og kontekster

 Hjælpemidlets udseende

Tuazon JR, Jahan A, Jutai JW. 

Understanding adherence to assistive 

devices among older adults: a conceptual 

review. Disability and Rehabilitation: 

Assistive Technology 2018. Aug, 1-10.
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FRA TUAZON 2018 

“The way the assistive device directly operates to compensate for an 

impairment, or its functional factor, is perhaps the most central theme 

around adherence identified in this review. ……

Simply put then, if an assistive device does not do its job, there is no 

reason for the user to continue using it”.

Side 6.



Pejlemærker til den 

gode formidling af 

hjælpemidler
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FIND DET HELE HER
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LITTERATUR REVIEW AF KVANTITATIVE ARTIKLER

1999 artikler

19 inkluderede
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VIDEN OM FORMIDLINGSPROCESSEN FRA FORTRINSVIS 
KVALITATIVE STUDIER

Støtter vores 

kvantitative 

litteratur 

gennemgang



Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

februar 2019

sd
u
.d

k
#

sd
u

d
k

DET VIGTIGSTE

At samarbejde med borgeren i hele 
formidlings processen

Så

• er der flere der bruger 

deres hjælpemidler

• bruges hjælpemidlerne mere

• er borgerne mere tilfredse 

med deres hjælpemidler

Hvordan?

• Organisatorisk 

problemløsnings-tilgang frem 

for billigst-muligt tilgang

• Velinformerede borgere

• Involvering i alle trin
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EN STRUKTURERET TILGANG TIL HJÆLPEMIDDEL FORMIDLING

Så

• er der flere der bruger 

deres hjælpemidler

• bruges hjælpemidlerne 

mere

• er der færre kørestols-

relaterede ulykker

Hvordan?

• Brug af redskaber til 

vurdering af behov

• Standardiseret protokol 

ved formidling

• Regelmæssig opfølgning
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TRÆNING I BRUG AF HJÆLPEMIDLERNE

Effekter

Hos kørestolsbrugere:
Bedre køreevne

Færre aktivitets begrænsninger

Øget livskvalitet                                                                                      

Hjælpemidler til bad:
Selvhjulpenhed
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LOVENDE NYE TILGANGE

Tele hjælpemiddel formidling
• Ikke-specialiseret terapeut får hjælp 

af specialist via video-konference

• Formidlingen lige så god som 

specialistens

Virtual-reality
• Træning en del af tiden lige                                                                            

så god effekt som almindelig                                                         

træning hele tiden 

• Målt på objektiv køreevne og 

subjektiv komfort 
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KONKLUSION

Ergoterapeuters position på 
hjælpemiddelområdet fastholdes ved

• En evidensbaseret og aktivitetsfokuseret 
faglig indsats

• Samarbejde med borgeren

• En struktureret, faglig udredning af 
borgerens behov

• At sikre at hjælpemidlet passer til 
borgerens behov

• At sikre at borgeren kan finde ud af at 
bruge hjælpemidlet

• At foretage opfølgning hvis borgerens 
behov forventes at ændre sig


