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Den ergoterapeutiske indsats anvendes til følgende målgrupper:

• Sygedagpenge
• Ressourceforløb
• Aktivitetsparate over og under 30 år
• Flexjobberettigede
• Selvforsørgere
• Jobafklaring

Desuden køber Vordingborg kommune vores ydelse, primært ADL, til 
deres dårligst stillede borgere, oftest med henblik på FØP.



Ergoterapeutiske indsatser
• ADL som hjemmebesøg

• AMPS som hjemmebesøg

• APV – arbejdspladsvurdering/beskrivelse, inkl. arbejdspladsindretning

• Sensory Profile

• Udførelsesanalyse – bruges ved fremmøde mindre end 30 minutter

• WRI & WEIS samt AWC & AWP – Kursus i marts 2018, implementering er på 
vej. 

Derudover:

• Jobscreening, 14 dages forløb for nysyge (sygedagpengemodtagere, 
sygemeldt i 8 uger)

• Ledighedsydelse – screening af flexjobberettigede, der har været ledige i et 
år eller mere. Varighed: 4 uger. 



Case
39-årig kvinde, pædagogisk assistent og fængselsbetjent. Gift og har en datter på 4 år. 

• Arbejdsskade i 2011, hvor B fik et voldsomt ryk i højre arm. Har medført smerter i arm, skulder, skulderblad og ryg. Operation og 
genoptræning er forsøgt, men skulderen er frosset.

• I 2015 får B et hjerteanfald og tager fra med venstre arm idet hun falder. Efterfølgende traume i skulderen. Denne er forsøgt 
opereret (anden metode end i højre skulder) og genoptrænet, men er ligeledes frosset. 

• Facetledssyndrom i brystryggen (kronisk), som påvirker hjerterytmen, giver kvalme, svimmelhed og øger smerteniveauet. B 
besvimer, hvis hun ikke når at lægge sig ned inden. 

• Smerter i lysken, øges ved foroverbøjning. I forbindelse med operation for brok, fik B sat et net ind, som strammer. Dette har 
muligvis påvirket blærefunktionen. 

• B har en følelse af, at der altid sidder en kniv i ryggen på hende.

• Muskulaturen under højre skulderblad hæver op og føles som en pølse ved lettere belastning, fx når B løfter et glas med vand.

• Venstre arm og hånd kan ikke inddrages i funktioner, hvilket medfører at højre hånd er blevet primær. Dette er enormt belastende
for højre hånd, arm og skulder og ikke hensigtsmæssigt på længere sigt.  

• Efter operationen i venstre skulder i august 2016, er funktionsniveauet kontinuerligt forringet, humøret og energiniveauet er faldet 
og smerteniveauet er steget. 

• B har behov for hvile efter alle udførte aktiviteter, og generelt i løbet af dagen. 



Den ergoterapeutiske indsats

Borger blev henvist til Socialkonsulent forløb. Socialkonsulent 
vurderede behov for ergoterapeutisk indsats.

• ADL

• AMPS

• Udførelsesanalyse (minutiøs beskrivelse af en opgaveudførelse, max 30 minutter)
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AMPS



Udførelsesanalyse

Den reelle afprøvning af arbejdsopgave:

• Kl. 10.14 B tilpasser afstanden til pc’en, så hun kan komme til tasterne. Hun skubber derfor pc’en ind på bordet og rejser sig op for at trykke på 
standby knappen. B anvender højre hånd. 

• Kl. 10.16 B skal strække højre arm og føre den lidt ud fra kroppen for at kunne betjene musen på pc’en. Denne bevægelse øger smertesvaret markant. 
B anvender højre hånds langefinger til at navigere med. Hun har svært ved at lokalisere Word ikonet men finder det og dobbeltklikker på ikonet, men 
der sker ikke noget. 

• Kl. 10.17 Dobbeltklikker igen. Programmet åbner og B forsøger at danne sig et overblik over hvad hun så skal trykke på. Finder et eksempel på et tomt 
dokument og trykker på det.

• Kl. 10.18 Skubber lidt til pc’en for at placere den, så hun skal bevæge armen mindst muligt. Hver bevægelse udløser en stønnende vejrtrækning, som 
giver antydning af at det er yderst anstrengende for B at forholde sig til det der sker på skærmen og samtidig navigere med højre hånd. 

• Kl. 10.19 B beder om at få den lille skraldepose hen. Kombinationen af smerter og øget krav til koncentrationsevnen udløser kvalme. Ergoterapeuten 
påpeger at B skal stoppe når hun kan mærke at hendes grænse er nået. Hun beder om at stoppe med det samme. 

• 10.20 Ergoterapeuten slukker pc’en, da lyset fra skærmen generer B og påvirker evnen til at holde fokus. 

Afprøvningen med arbejdsopgaven slutter her, men ergoterapeutens observationer fortsætter. 

• 10.21 B drikker lidt vand via sugerør og får posen hen til sig. 

• 10.25 Kaster lidt op i posen. 

• 10.27 B beder om hjælp til at få sin cardigan af. Hun vil gerne ned at ligge på gulvet, da hun har svært ved at stabilisere sin hjerterytme når hun sidder 
op. 

• …



Målet 

• Det overordnede mål er altid at bringe borger tættere på 
arbejdsmarkedet. Alternativt er målet, at beskrive borger så grundigt, 
at der kan træffes en afgørelse.

• På trods af manglende virksomhedspraktik, kom B. i 
rehabiliteringsteamet og efterfølgende til pensionsnævnet, hvor hun 
fik tilkendt førtidspension.


