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Baggrund for projektet

- En sundhedssektor i forandring; herunder:
- Flere specialiserede og nye opgaver for kommunerne

- Øget opgaveglidning fra sygehuse til kommuner

- Stigende kompleksitet i borgernes sygdomsbilleder 

- Nationalt fokus på sammenhængende 
patient/borger-forløb

- Effektive ambulante behandlinger i kommunerne

- Modtagelse af borgere tidligere i behandlingsforløbet i 
kommunen
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Baggrund for projektet

Ønske fra ergoterapeuter om følgende:

▪ Få en fælles referenceramme

▪ Tydeliggøre ergoterapi

▪ Bevidstgøre ledelsen omkring ergoterapi

▪ Få et kompetence- og identitetsmæssigt boost

▪ Afklare og udvikle det ergoterapeutiske arbejdsfelt

▪ Kvalificere tanker og ideer omkring den 
ergoterapeutiske profession nu og fremadrettet
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Baggrund for projektet

Ledelsesmæssig bekymring om den ergoterapifaglige 
kvalitet kan honorere de sundhedssektorielle 
forandringer. 

Det nationale fokus på sammenhængende 
patient/borgerforløb. 
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Træningsenhedens vision:

”Vi har så kvalitative og effektive tilbud med høj 
grad af faglighed, at vi er konkurrencedygtige 

med de bedste indenfor vores fagområde”



Formålet med projektet

❑ Styrke og tydeliggøre ergoterapiens kernefaglighed

❑ Styrke ergoterapeuterne professionsidentitet

❑ Sikre udvikling blandt ergoterapeuterne, så de problemfrit 
udvikler og indgår i mono- og tværfaglige samarbejder med 
en stærk fagidentitet

❑ Bevidstgøre ledelsen, om ergoterapi for herigennem, at 
kvalificere beslutninger om professionens virke nu og 
fremadrettet
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Projektets faser
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Undersøgelsesfase ca. 3 mdr.

Iværksættelsesfase ca. 3. 
mdr.

Implementeringsfase ca. 5 
mdr.

Evalueringsfase ca. 1 
mdr.

Overdragelsesfase 
6 mdr.

1. Januar 2017

1. Juli 2018

1,5 års delestilling mellem Køge kommune og 

Professionshøjskolen Absalon fordelt på 

følgende måde: 

Første år: 40% i kommunen og 60% på Absalon. 

Sidste ½ år: 20 % kommunen og 80% Absalon



Projektets design og metode
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Undersøgelsesfasen:

- Antropologisk inspireret tilgang (Hastrup, 

Tjørnhøj-Thomsen og Rubow, 2001). 

- Deltagerobservationer, hvor eksisterende 

fortællinger i det ergoterapeutiske 

praksisfællesskab er blevet udforsket (Aull

Davies, 2008) 

- Formålet er at synliggøre 

”selvfølgeligheder” og ”det uudtalte” for at 

kunne skabe nye erkendelser, der kan føre 

til forandring (Hastrup, Tjørnhøj-Thomsen og Rubow 

2011). 



Projektets design og metode
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Iværksættelses- og 
implementeringsfasen:

- Facilitering til iværksættelse og 
implementering af nye tiltag er inspireret 
af ‘Den canadiske model for muliggørelse’, 
CMCE-modellens nøglefærdigheder 
(Townsend, Polatajko, 2007).

- Faciliteringen er bl.a. foregået gennem 

undervisning, coaching, koordinering, 
sparring samt deltagelse i eksternt kursus 
med ergoterapeuterne og ledelsen.



Projektets design og metode
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Evalueringsfasen:

- Deltagerobservation og samtaler, 

hvor nye fortællinger i det 

ergoterapeutiske praksisfællesskab 

igen er blevet udforsket (Aull Davies, 2008).

- Formålet med dette er, at synliggøre 

nye erkendelser der har ført til 

forandringer blandt ergoterapeuterne 

samt ledelsen.



Projektets design og metode
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Overdragelsesfasen:

- Støtte og vejlede ledelsen og den ny-
udpegede ‘faglige koordinator for 
ergoterapien’ i, at fastholde 
igangværende processer

- Understøtte den faglige koordinator i 
forhold til udvikling og implementering 
af nye tiltag.



Efterbearbejdningsfase

▪ Systematisering af viden og erfaringer

▪ Formidling af resultater:

- Teammøder 

- Uddannelsesudvalg på Absalon

- ERGO´18

- Netværk for udviklingsterapeuter, kommunale ledere

- Ved ansættelsessamtaler af nye medarbejdere i 
træningsenheden i Køge Kommune. 
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Resultater for Køge Kommune
✓ Udvikling af en stærk ergoterapifaglig professionsidentitet, der ses i nye og 

eksisterende mono- og tværfaglige samarbejder

✓ Systematisk brug af aktivitetsbaserede interventioner gennem 

implementering af ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel OTIPM

✓ Øget grad af systematik og struktur i de ergoterapeutiske undersøgelser og 

den ergoterapeutiske dokumentation

✓ Implementering af AMPS

✓ Øget bevidsthed hos ledelsen om ergoterapeuternes kerneydelser og 

synliggørelse af ergoterapiens høje faglige kvalitet

✓ Træningsenheden som ad hoc klinisk undervisningssted for studerende i 

alle praktikperioder og uddannelse af klinisk underviser i ergoterapi.

✓ Ansættelse af en faglig koordinator for ergoterapien samt opnormering i 

ergoterapien
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Resultater for 
professionshøjskolen Absalon

✓ Viden om konkrete udfordringer relateret til den praksis vi 
uddanner til.

✓ Uddannelsesudvikling af ergoterapeutuddannelsen i form af:

- Øget fokus på praksisrelateret undervisning, der matcher det 
aktuelle sundhedsvæsen.

- Implementering af AMPS-kursus på uddannelsen

- Øget samarbejde mellem praksis, studerende og undervisere om 
projekter relateret til undervisningen samt aktuelle problematikker i 
praksis.

- Generel drøftelse og bevidsthed omkring ergoterapiens 
kerneværdier blandt undervisere og ledelse på 
ergoterapeutuddannelsen.
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Fremtid

➢ Forsat opfølgning og revurdering på brugen af 
OTIPM og AMPS-strategi i praksis

➢ Forsat opsøge nye arbejdsområder, hvor 
ergoterapi kan indgå

➢ Forsat være nysgerrige på vores egen praksis

➢ Osv.
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Tak for opmærksomheden
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Leder, Træningsenheden Køge Kommune, Annette Bruijn Schlaijker
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Professionshøjskolen Absalon

Ergoterapeutuddannelsen - Næstved - Center for Ernæring 
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Tlf.: 72 48 25 88

Kontakt:
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