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Vi ser ressourcerne  

Udviklingen på socialområdet går stærkt. Rehabilitering vinder frem på 
området og betyder, at den enkeltes muligheder for at mestre hverdagen,  
er i centrum. Ergoterapeuter vil gerne gå forrest i den udvikling. 

De fleste mennesker klarer hverdagen. Andre har brug for hjælp til at kunne 
selv. Alle har behov for en meningsfuld hverdag og det bedst mulige liv uanset 
livssituation. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer. 

Som fagpersoner er det vores opgave at hjælpe borgerne med at finde frem 
til, hvad de er gode til og bruge det som afsæt for at understøtte den enkeltes 
udvikling. Men vi har også en opmærksomhed på den enkeltes begrænsninger, 
og ved hvornår der er brug for, at de kompenseres med f.eks. hjælpemidler, 
personlig guidance og hjælp. 

Ressourcer og begrænsninger findes også i omgivelserne og i kulturen. Vi skal 
være meget mere bevidste om ressourcer i nærmiljøet, som kan sættes i spil, 
men også unødvendige barrierer, som hæmmer muligheder. Vi må ambitiøst 
arbejde for et inkluderende arbejdsmarked og samfund. 

Ofte er løsningen små skridt på vejen mod målet. 

Med den rette faglige støtte finder vi sammen frem til løsningen som passer til 
den enkeltes liv, ressourcer og motivation. Målet er en hverdag med indhold og 
struktur, hvor den enkelte kan deltage i præcis de aktiviteter, der giver bedst 
mening for den enkelte. 

I Ergoterapeutforeningens anbefalinger på socialområdet sætter vi fokus på 
den ergoterapeutiske værktøjskasse, og trækker på vores solide erfaringer 
fra indførelsen af rehabilitering på ældreområdet. Vi ved, at ergoterapeuter 
ikke kan klare opgaven alene. Hvis det for alvor skal lykkes at arbejde rehabi
literende, så kræver det, at vi på tværs af faggrupper samarbejder om at skabe 
forudsætningerne for, at borgeren kan leve et meningsfuldt og aktivt liv. 

Forhåbentlig vil anbefalingerne gøre dig ‒ som borger, politiker, fagprofes
sionel eller embedsmand ‒ nysgerrig på, hvad ergoterapeuter kan bidrage med, 
og hvordan ergoterapi kan gøre en forskel på socialområdet. 

Ergoterapi investerer i mennesker, så de har mulighed for at være en del af 
fællesskabet og bidrage med deres eget potentiale. Det er godt for både dem  
og for samfundet. 

Tina Nør Langager,  
formand for Ergoterapeutforeningen

din hverdag mulig



Forskning viser, at 
mennesker der føler, 
at de bestemmer over 
deres eget liv har færre 
sygdomme, er mindre 
stressede og trives 
bedre 2.

Undersøgelser på 
ældreområdet viser, 
at det ikke er dyrere 
at følge borgernes 
drømme. Det forholder 
sig formentlig ikke 
anderledes på 
socialområdet 3.  

Drømme er drivkraften
Borgerens drøm skal sætte retningen for de indsatser, vi tilbyder på 
socialområdet. Drømme er drivkraften for menneskelig udvikling. Som 
ergoterapeuter har vi lært og erfaret, at alle mennesker ‒ uanset 
livssituation ‒ har lyst til at udvikle sig.

Ergoterapeuter er uddannet til at hjælpe mennesker med at finde frem 
til deres drømme og til at understøtte den enkelte fysisk, psykisk og 
socialt i at opnå sin drøm. Ergoterapeuters antagelse er, at et godt 
liv er et liv i aktivitet og deltagelse. For at understøtte det aktive liv 
undersøger, forebygger, behandler og kompenserer ergoterapeuter 
aktivitetsproblemer. 

1
KATRINE DRØMMER OM ET ARBEJDE OG EN KÆRESTE

Katrine drømmer som mange andre unge om  
at få et arbejde og en kæreste. Men hendes lave 
selvværd og mange års selvmedicinering med 
alkohol betød, at hun havde svært ved at tro 
på, at det var muligt. Ergoterapeuten Helene 
hjalp hende med at turde drømme igen ‒ og i 
dag har hun både fleksjob og en kæreste 1.
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JACOBS DRØM BLEV SKUDT NED

Jacobs drøm om at blive journalist blev forkastet af fagpersonerne. 
De mente ikke, at det var realistisk på grund af Jacobs tale

vanskeligheder. Jacobs historie er ikke et enkeltstående tilfælde. 
Jacob trodsede alle og er i dag journalist og vandt i 2018 årets 

promotion for programmet: ”Min forbandede Stemme” på P1 4.
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AMPS 
AMPS står for Assessment of Motor 
and Process Skills, og er et obser
vationsredskab, som anvendes til 
at vurdere kvaliteten af udførelsen 
af daglige aktiviteter. Kvaliteten 
af personens aktivitetsudførelse 
vurderes ved at måle på graden af 
fysisk anstrengelse, effektivitet, 
sikkerhed og selvstændighed i 
forhold til 16 motoriske og 20 
procesmæssige færdigheder 5.

Blik for borgerens ressourcer 
‒ observer og analyser 
Fundamentet for at vi kan arbejde med borgerens drømme er, at vi 
observerer og analyserer, hvad borgeren rent faktisk kan her og nu  
‒ og under hvilke omstændigheder. Afdækningen synliggør, hvor langt 
borgeren er fra at opnå sin drøm, den viser vejen til at opnå drømmen, 
og hvilke små tilpasninger der kan foretages med det samme. Vi ved, 
at det er nødvendigt, at vi går systematisk til værks og bruger valide 
redskaber. Det er afgørende, at vi i afdækningen fastholder blikket på 
borgerens ressourcer.

Ergoterapeuter bruger forskellige valide undersøgelsesredskaber til at 
analysere, hvad der skal være opfyldt for at borgeren kan deltage i en 
aktivitet. Ergoterapeuter observerer borgeren i udførelsen af daglig-
dagsaktiviteter, som for eksempel at sætte kaffe over eller at handle 
ind. Observationerne giver en konkret viden om, hvad borgeren kan, og 
under hvilke omstændigheder denne kan det. På den baggrund kan evt. 
træningsindsatser eller kompensationstiltag iværksættes. 

2

THOMAS FÅR GODE RÅD TIL AT MESTRE HVERDAGEN

Thomas er en ung mand med bipolar lidelse. Han har 
tidligere fortalt sin læge, at han ikke har problemer med 
at håndtere hverdagsaktiviteter. Men ergoterapeutens 
AMPSobservation afslørede, at han brændte sig flere 
gange, når han strøg sine skjorter. Observationen viste, 
at problemet var, at han arbejdede ukoncentreret, fordi 
han hørte musik samtidig med strygningen og konstant 
gik frem og tilbage mellem strygebræt og musikanlæg 
for at skifte nummer. Ergoterapeutens feedback gav god 
mening for Thomas. Han kan stryge og han kan skifte 
musiknumre, bare ikke samtidigt. Løsningen for Thomas 
blev, at han skulle slukke for musikken, når han strøg 
sine skjorter 6.

Som fagperson er det min fornemmeste opgave at finde 
ind til folks egen motivation og se, hvilke ressourcer, 
interesser og kompetencer, de besidder. Det har 
ergoterapeutfaget givet mig nogle unikke værktøjer  
og kompetencer til 7. 
Ergoterapeut, Signe Kruse
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Sæt mål og delmål 
Når vi sætter mål og delmål sammen med borgeren, er det i praksis en 
konkretisering af borgerens drøm. Målet gør, at vi ved præcist, hvad 
det er vi arbejder henimod, og at vi ved hvornår, det er nået. Delmål er 
vigtige, fordi de bryder et stort mål op i overskuelige bidder ‒ og det er 
med til at synliggør borgerens løbende udvikling over for borgeren selv, 
de pårørende og det tværfaglige team. 

Ergoterapeuter arbejder altid med at opstille mål og delmål sammen 
med borgeren.

3

COPM
Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et individualiseret 
redskab til måling af en persons egen opfattelse af sine problemer i 
forbindelse med aktivitetsudøvelse. COPM sigter mod at fremme en 
aktivitetsfokuseret, evidensbaseret, klientcentreret praksis af høj kvalitet. 
COPM er et standardiseret redskab, idet der er specifikke instruktioner og 
metoder for, hvordan testen anvendes og scores. Den blev designet som 
et redskab til resultatmåling, baseret på et semistruktureret interview 
og en struktureret scoringsmetode, for at opfange borgerens opfattelse af 
ændringer i aktivitetsudførelsen over tid 9. 

Mestringsenheden i 
Horsens Kommune 
I Horsens kommune støttes 
borgerne til et mere selvstændigt 
hverdagsliv gennem et intensivt 
trænings og afklaringsforløb af 
nyvisiterede borgere. Ergoterapeu
terne bruger COPM for at sikre, at 
indsatsen tager afsæt i det, der er 
betydningsfuldt for den enkelte 
borger 10. 

GITTE FÅR HJÆLP TIL AT PRÆCISERE SIT MÅL

Gitte bor i en lejlighed med bostøtte. Hun vil 
gerne klare flere ting selv i hverdagen, men 
har svært ved at være præcis omkring, hvad 
det er. Derfor er det svært at støtte Gitte. Når 
ergoterapeuten bruger undersøgelsesredskabet 
COPM, får Gitte hjælp til at præcisere, hvilke 
aktiviteter der er mest betydningsfulde for 
hende, og hvad hun gerne vil opnå. Sammen 
med ergoterapeuten kan hun nu sætte mål og 
delmål i handlingsplanen 8.
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JOHNS DELMÅL BANER VEJ FOR JAZZRADIO 

John er født blind, og har en nedsat psykisk funktionsevne  
‒ og så drømmer han om at lave jazzradio. For at John kan nå sit mål,  
kræver det, at han først når en række delmål. Han skal for eksempel 
komme op om morgenen, når vækkeuret ringer, gøre sig i stand og 
spise morgenmad, så han er klar til at være i radiostudiet til tiden 11.
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Overdødelighed
Mennesker med psykiske lidelser  
og udviklingshæmning lever 
mellem 15 og 20 år kortere end  
den øvrige del af befolkningen 13. 

Synkeproblemer  
‒ et overset problem
Mange mennesker med udvik
lingshæmning har oversete 
synkespisedrikkeproblemer. Det 
kan betyde, at de bliver fejlernæ
rede, trætte og syge med øget risiko 
for gentagne lungebetændelser. 
Undersøgelser på ældreområdet 
viser:

•  at hver tredje geriatriske patient, 
der bliver indlagt med lungebe
tændelse, har problemer med at 
synkespisedrikke 12. 

•  at cirka tre ud af fire af de 
ældre, der bor på plejehjem, har 
problemer med at spise, drikke 
og synke 15. 

Redskab ‒ spot  
kronisk sygdom
Ergoterapeutforeningen har 
gen  nem et Fremfærdsprojekt været 
med til at udvikle et redskab, 
der skal hjælpe medarbejdere til 
at spotte tidlige tegn på kronisk 
sygdom 14. 

Mere fokus på sundheden
Mennesker med handicap har som følge heraf oftest en forhøjet risiko 
for en række sygdomme. Forskning viser desværre også, at de har en 
væsentlig kortere levetid end den øvrige del af befolkning. Det er der 
mange grunde til. Noget skyldes deres handicap. Noget skyldes deres 
livsstil. Som fagprofessionelle bærer vi også en del af ansvaret. Borger-
nes sundhedsproblemer skal tages mere alvorligt, og det kræver flere 
sundhedsfaglige kompetencer. 

Ergoterapeuter fungerer som brobyggere mellem social- og sundheds-
området, fordi faggruppen har et ben i begge lejre. Ergoterapeuter kan 
oversætte lægejournalen og har viden om sundhed, krop, psyke og 
hjerne og ser altid borgerens hverdagsaktiviteter, som et middel til et 
meningsfuldt liv i fællesskab med andre.  

4
JESPERS RYGPROBLEM BLEV IKKE OPDAGET

Jesper har i de seneste 10 år været ramt af angst og depression, og så har han haft 
konstante rygsmerter. Jesper har fået hjælp til at tackle hans psykiske problemer, 
men hans rygproblemer har været ubehandlede. Det var først, da han på jobcentret 
blev tilknyttet en ergoterapeut, at hans rygproblemer blev taget alvorligt, og han 
blev udredt. Udredningen viste, at hans rygsmerter skyldtes Scheuermanns Syndrom 
og et beskadiget nervebundt i toppen af ryggen. Med den viden kunne Jesper med 
hjælp fra ergoterapeuten begynde at rette op på sit liv. 

I dag har han mere styr på tingene, og hans næste skridt er at komme i et ressource
forløb, så han på sigt kan få et arbejde. Det er nemlig hans største drøm 12.

Der er ikke lavet lignende under
søgelser for mennesker med 
udviklingshæmning, men problemet 
må formodes også at være udtalt her. 

Undersøgelse og behandling af 
klienter med dysfagi og aktivitets
problemer i forbindelse med at 
synkespisedrikke er i de seneste  
20 år blevet et ergoterapeutisk 
praksis og specialistfelt i Danmark 16. 
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Sanseprofil
En sanseprofil beskriver den 
enkeltes evne til at bearbejde 
sanseindtryk. Resultatet af 
under søgelsen er den enkeltes 
individuelle sansemønster. Det vil 
sige, hvilke sanser der er over eller 
understimuleret. 

Definition af sansebearbejdning
Nervesystemets måde at modtage 
beskeder på og omdanne dem til 
reaktioner, så man kan handle i 
samspil med omgivelserne. 

Sansetyper
•  Fjernsans (stimuli kommer 

ude fra): Synssans, lugtesans, 
høresans, smagssans.

•  Nærsans (stimuli fra egen 
krop): Berørings og følesans, 
muskelledsans, balancesans 
og den interoceptive sans 
(fornemmelsen for hvad der sker 
i kroppen) 17. 

Styr på sanserne
Vi bliver alle påvirket af sanseindtryk. Fra det øjeblik, vi vågner, bliver 
vi bombarderet med lyde, lugte, og berøringer. For mange mennesker 
med et handicap er det vanskeligt at bearbejde sanseindtrykkene, og 
det kommer til udtryk i deres adfærd. Det kan for eksempel være, at 
de er udadreagerende, selvskadende eller reserverede. Når vi kender 
den enkeltes sansemønster, kan vi finde løsninger og lave justeringer 
i hverdagen, der vil øge den enkeltes livskvalitet og samspil med andre 
mennesker markant.

Ergoterapeuter har stor viden om sansernes betydning. Med afsæt i en 
sanseprofil finder ergoterapeuten løsninger på, hvordan man stimulerer 
eller beroliger sanserne hos den enkelte. 

5
PIA FÅR STYR PÅ SANSERNE

Pia er udviklingshæmmet. 
Hun har svært ved at få tøjet 
på om morgenen, og hendes 
tøj går ofte i stykker, fordi 
hun konstant hiver i sin trøje. 
Da ergoterapeuten laver en 
sanseprofil på Pia bliver det 
klart, at Pia har problemer med 
at bearbejde sin berørings 
og følesans. Pia går i meget 
løstsiddende trøjer, der glider 
mod hendes hud, når hun 
bevæger sig, og derfor bliver 
hun hele tiden overstimuleret. 
Løsningen for Pia er at få mere 
tætsiddende trøjer 18.
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Hjælpemidler
Ergoterapeuter har stor viden 
om hjælpemidler, som kan lette 
tilværelsen for den enkelte. Det 
kan være alt fra tyngdedyner, der 
kan hjælpe på søvnen, apps der 
kan skabe struktur i hverdagen til 
særligt indkøbte stole og senge 19. 

Tilpas omgivelserne  
‒ ikke mennesket
Vi skal ændre omgivelserne, så mennesker med handicap er en del 
af fællesskabet. Det gælder mindre ændringer i hverdagen, f.eks. 
indretningen af et klasselokale. Men det gælder også, når vi laver 
by-planlægning, bygger nye institutioner eller indretter supermarkeder. 
Samfundet skal have langt mere ambitiøse mål for et inkluderende 
samfund for alle. 

Ergoterapeuter vil altid se på, om der er noget i omgivelserne, der kan 
ændres, så det er lettere for mennesker med handicap at håndtere 
hverdagen. Det kan være fysiske ændringer af et rum, men det kan 
også handle om at ændre arbejdsprocesser og strukturere hverdagen 
anderledes eller benytte hjælpemidler.

6
PETER FÅR STRUKTUR PÅ HVERDAGEN MED APP

Peter har infantil autisme, og har ligesom mange 
andre i hans situation et stort behov for struktur og 
planlægning af hverdagen. Ergoterapeuten Jannik 
introducerede derfor Peter for appen MemoAssist  
‒ og den har gjort en stor forskel for Peters hverdag. 
Tidligere blev Peter voldsomt frustreret når centeret 
havde aktiviteter udenfor huset, men nu har Peter fået 
hjælp til den forudsigelighed, som er nødvendig for 
ham. Nu er han forberedt og glæder sig til at komme  
på tur 20. 

HOLBERGSKOLEN TILPASSER 
KLASSELOKALET
I 2. klasse på Holbergskolen har mange 
af eleverne små hjælpemidler, som gør 
hverdagen lettere for dem. Det er ergo-
terapeuten Christinas fortjeneste. Flere 
har skærm foran deres plads, fordi det 
hjælper dem med at koncentrere sig. Nogle 
sidder på vippeskamler, fordi det giver dem 
mulighed for at bevæge sig samtidig med, 
at de sidder og arbejder. Andre bruger 
høretelefoner eller får stimuleret føle- og 
berøringssansen af forskellige materialer. 
Emil får ind imellem en tre kilo tung 
kuglevest på, fordi det hjælper ham til at 
samordne de forskellige sanseindtryk, en 
skoledag giver. Han kan godt lide vesten og 
oplever at den giver ham ro 21.
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Tag ensomhed alvorligt og 
byg bro til lokalsamfundet
Mennesker er sociale væsner, der har brug for at indgå i sociale 
relationer. Undersøgelser viser desværre, at mange mennesker med 
handicap føler sig ensomme. Det skal indsatser på socialområdet tage 
højde for. Ikke alene skal borgeren gøres mere selvhjulpen. Der skal 
også arbejdes for, at borgeren kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

Fagpersonalet må ikke være den primære relation for borgeren. Som 
en naturlig del af arbejdet med mennesker med handicap afdækker 
ergoterapeuter, hvilke meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, der 
er i lokalsamfundet.

7
Cirka et ud af fem mennesker med et handicap 
føler sig ensom og isoleret. Det er fire gange så 
mange som blandt den resterende befolkning 22.

KASPER OG DIANA UNDERSØGER,  
HVAD DE FRIVILLIGE FORENINGER HAR AT BYDE PÅ

Kasper og Diana er kærester. Kasper har 
infantil autisme og Diana har atypisk autisme. 

De er sammen taget til Holstebro Kommunes 
arrangement: Fællesskaber tæt på dig, for 

at finde ud af, om der er en forening, der 
er noget for dem. Det er ergoterapeut og 

eventkoordinator Ann Kathrine der er med 
til at arrangere dagen. Målet er at skabe bro 
mellem socialt og psykisk udsatte borgere i 

kommunen og de lokale foreninger 23.
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Job er en del af kuren
Mennesker med handicap drømmer ‒ ligesom alle andre ‒ om at få et 
arbejde. Derfor skal en vellykket indsats på socialområdet også under-
støtte målet om et job. En helhedsorienteret indsats er vejen til at få 
flere mennesker med handicap i beskæftigelse. Det er helt afgørende, 
at jobcentret og virksomhederne får mere viden om mennesker med 
handicap, og kender de støttemuligheder (hjælpemidler og borgerstyret 
personlig assistance), der kan få mennesker med handicap i job. 

Ergoterapeuter kan være de sundhedsfaglige matchmakere, der sikrer 
det gode match mellem virksomhed og et menneske med et handicap. 
Ergoterapeuter vurderer de fysiske, psykiske og sociale skånehensyn, 
der er nødvendige for, at borgeren kan varetage jobbet og med et 
indgående kendskab til hjælpemidler og arbejdsprocesser kommer 
ergoterapeuter med praktiske løsningsforslag.  

8

Jobrettet indsats 
skal kombineres 
med sundheds- og 
socialfaglig indsats
Chancen for job firedobbeltes  
for aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere, hvis de får en 
helhedsorienteret indsats. Det 
vil sige, at en jobrettet indsats 
kombineres med for eksempel en 
sundhedsfaglig eller socialfaglig 
indsats 24.

Manglende viden om 
støttemuligheder
Ifølge tal fra Dansk Arbejdsgiver
forening kender kun en ud af tre 
virksomheder til mulighederne 
for støtte til for eksempel hjæl
pemidler. Undersøgelser viser, at 
kendskabet til ordningerne også er 
begrænset på jobcentrene og blandt 
mennesker med et handicap 25. 

STEFFEN BLEV HJULPET I GANG MED UDDANNELSE

Stefen har en skizofrenidiagnose og har 
fået hjælp af OPUS i Aarhus. Han blev ved 
et målrettet samarbejde mellem OPUS og 
jobcentret i Aarhus Kommune hjulpet i gang 
med en uddannelse som ejendomstekniker. 
Tiltaget hedder Morfeus og her samarbejder 
en ergoterapeut med indgående kendskab 
til psykiske lidelser med jobcentres 
sagsbehandlere 26. 
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Forskning gør os klogere
Socialområdet trænger til mere forskning i, hvad der virker og hvad 
der ikke virker. Der er brug for en mere evidensbaseret praksis på 
socialområdet, og for at vi får mere fokus på effekterne af det vi gør. 
Skal det lykkes, skal indsatserne på socialområdet og effekterne af dem 
dokumenteres.

Ergoterapeuter har en systematisk tilgang, hvor indsatser og resultater 
bliver dokumenteret. Den tilgang er helt nødvendig, når der skal mere 
fokus på effekten af indsatserne på socialområdet. 

9
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Ergoterapeutforeningen organiserer flere end 9.000 
ergotera peuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer 
ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet. 

Ergoterapeuter arbejder med børn, unge, voksne og ældre,  
der har svært ved at deltage i dagligdagens aktiviteter. 
Det vil sige alt det, du gør, fra du står op til du går i seng. 
Ergoterapeuter træner din krop, psyke og hjerne, og udvikler 
dine sanser og færdigheder i samarbejde med dig.

Ergoterapi investerer i dig, så du har mulighed for at være  
en del af fællesskabet og bidrage med dit eget potentiale.  
Det er godt for både dig og for samfundet.

Læs mere på etf.dk


