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Ergoterapi får hverdagen ind i behandlings- og 
rehabiliteringsindsatsen til mennesker med psykiske lidelser 
 

 
 

 

 

 

 
 
Hverdagsrehabilitering på psykiatriens vilkår 

- Hverdagsrehabilitering kan defineres som en indsats, der bedrives i borgerens hjem eller nærmiljø 
med henblik på, at borgeren skal udvikle, genvinde, bibeholde eller undgå forringelser af sine funktio-
ner og evner. Hverdagsrehabilitering er i dag udbredt på ældreområdet og begynder nu at blive ud-
bredt i socialpsykiatrien.  

- Ergoterapeuter skal inddrages i hverdagsrehabilitering i alle de sammenhænge, hvor borgerens aktivi-
tet og deltagelse er begrænset eller på vej til det. Ergoterapeuters særlige roller i hverdagsrehabilite-
ring er bl.a. knyttet til funktionsevnevurderinger, kompetencer med at motivere og indgå i et støttende 
og udviklende samarbejde omkring inklusion, mestring af symptomer, livsstil, uddannelse og arbejde, 
samt træning og supervision i forhold til at borgeren kan udføre sine prioriterede hverdagsaktiviteter. 

 
Psykiatri og somatik skal ligestilles, således at der indføres genoptræningsplaner i psykiatrien 

- Genoptræningsplaner er i dag en patientrettighed efter udskrivning fra somatisk sygehus og kun fra 
psykiatrisk afdeling, hvis behovet for genoptræning er somatisk begrundet. Ergoterapeutforeningen 
mener, at genoptræningsplaner også skal være en rettighed for personer med et genoptræningsbehov 
begrundet i en psykiatrisk lidelse. 

- Genoptræningsplaner i psykiatrien skal fungere som et tværsektorielt redskab, der skaber sammen-
hæng i indsatsen og understøtter borgerens recoveryproces ved at sætte fokus på aktivitet og delta-
gelse i forhold til borgerens hverdag. 

 
Ergoterapi bør være en del af beskæftigelsesindsatsen rettet mod mennesker med psykisk sårbarhed 

- Mennesker med psykiske lidelser står oftere end andre uden for uddannelse og arbejdsmarked, og 
der er snitfladeproblemer i forhold til social-, sundhed- og beskæftigelsesindsatserne for mennesker 
med psykiske lidelser. Ergoterapeuter skal inddrages i beskæftigelsesindsatsen, hvor en tværfaglig 
rehabiliteringsindsats er en del af løsningen, når mennesker med psykiske lidelser skal i gang med el-
ler fastholde tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. 

- Ergoterapeuter yder væsentlige bidrag i beskæftigelsesindsatsen, fordi ergoterapi tager udgangspunkt 
i den enkeltes motivation og ressourcer, fordi ergoterapeuten har redskaber til at graduere aktiviteter, 
tilpasse omgivelser og støtte mennesker, der skal i eller allerede er i arbejde. Ved at blive inkluderet i 
samfundet, skabes bedre livskvalitet for den enkelte, hvad enten det sker via beskyttet, ordinær eller 
frivillig beskæftigelse. 

 
Ergoterapi forebygger tvang i behandlingspsykiatrien 

- Nedbringelse af tvang i psykiatrien er løbende på dagsorden. Tvang er et meget alvorligt indgreb i den 
enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse. Erfaringer fra eksempelvis det nationale gennembruds-
projektet om tvang fra 2004-2007 viste, at øget fokus på at arbejde rehabiliterende og støtte borgeren 
i at opretholde sit hverdagsliv bidrager positivt til at nedbringe tvang i psykiatrien.  

- Ergoterapi forebygger brugen af tvangsforanstaltninger gennem aktivitet og deltagelse. Ergoterapeu-
ter arbejder med udgangspunkt i patientens funktionsniveau og ressourcer, samt individuelt tilpasset 
aktivitet, hvilket er med til at fastholde selvstændighed og autonomi hos patienterne under indlæggel-
se. Ergoterapeutiske kompetencer skal derfor inddrages i arbejdet med at forebygge tvang i psykiatri-

Ergoterapi i psykiatrien gør, at mennesker med psykiske lidelser rehabiliteres og får et hverdagsliv med høj 
grad af autonomi, aktivitet og deltagelse. Psykiske lidelser har store konsekvenser for den enkeltes liv – bå-
de i forhold til uddannelse, arbejdsmarked, sundhed, sociale relationer og i forhold til basale færdigheder 
som fx egenomsorg. Der er ofte tale om progredierende forløb, der kan udsættes ved målrettet og intensiv 
behandling. Derfor arbejder Ergoterapeutforeningen for;  

- at hverdagsrehabilitering på psykiatriens vilkår bliver en del af kommuner og regioners indsats 
- at psykiatri og somatik ligestilles, således at der indføres genoptræningsplaner i psykiatrien 
- at ergoterapi bliver en del af beskæftigelsesindsatsen rettet mod mennesker med psykiske lidelser 
- at sætte fokus på, hvordan ergoterapi kan være med til at forebygge tvang i psykiatrien 
- at der anvendes velfærdsteknologiske løsninger til gavn for brugere og professionelle 
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en, da de kan bidrage til at nedbringe brugen af tvang, medicin, mindske uro og udadreagerende ad-
færd.  
 

Velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere og professionelle  
- Velfærdsteknologi omfatter teknologiske løsninger, som enten kompenserer for eller støtter en nedsat 

funktionsevne. Velfærdsteknologi omfatter også teknologiske løsninger, der primært anvendes af og 
understøtter medarbejdere, som leverer eller udfører velfærdsydelser.  

- Velfærdsteknologiske løsninger fremmer mennesker med psykiske lidelsers aktivitet og deltagelse og 
giver nye muligheder for træning i hverdagslivet. Ergoterapeuter har kompetencer til at støtte borgeren 
til at anvende hjælpemidler, og de kompetencer kan overføres og bør inddrages i de velfærdsteknolo-
giske løsninger i psykiatrien. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Baggrund 
 
Psykiske lidelser har store sociale konsekvenser 
Det er svært at sige præcist, hvor mange mennesker der har svære sindslidelser. Rockwoolfondens Forsk-
ningsenhed udgav i december 2012 en undersøgelse af levevilkår og samfundsdeltagelse blandt danskere 
med svære sindslidelser (1), hvor det anslås at være et sted mellem 1 og 9 pct., alt efter, hvordan svær sinds-
lidelse defineres. I undersøgelsen står der, at 8,9 pct. af befolkningen i 2008 havde været registreret i hospi-
tals- eller distriktspsykiatrien, og her af har 3,6 pct. haft kontakt til psykiatrien over en periode af minimum 2 år. 
Det fremgår endvidere, at der gennem de seneste mange år har været en stigning i antallet af registrerede 
personer, der behandles for psykiske lidelser, men at det er uklart, om stigningen skyldes, at flere bliver syge, 
eller at der er et stadig mere finmasket diagnostisk system.  
 
Undersøgelsen fra Rockwoolfondens Forskningsenhed viser, at psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser.  
Mennesker med svære psykiske lidelser har lavere indkomst end normalbefolkningen, færre er i beskæftigelse 
og færre får uddannelser, og flere lever alene. Undersøgelsen viser også, at afstanden til normalbefolkningen i 
forhold til fx indkomst-, beskæftigelses- og uddannelsesniveau er blevet større i løbet af de sidste 30 år. Un-
dersøgelsen peger desuden på, at de alvorligt sindslidende langt hyppigere end den øvrige befolkning begår 
selvmord og rammes af fysisk sygdom.  
 
En nordisk undersøgelse har desuden vist, at der er en overdødelighed blandt mennesker med psykiatriske 
lidelser. Undersøgelsen viser, at middellevetiden for danske mænd med psykisk sygdomme i gennemsnit er 
20 år lavere end middellevetiden for alle danske mænd, mens danske kvinder med psykiske sygdomme i gen-
nemsnit lever 15 år korterede end danske kvinder (2). 
 
Organisering af psykiatrien i Danmark 
Som følge af strukturreformen i 2007 ændrede opgavefordelingen mellem kommuner og regioner sig. Før 
2007 havde amterne ansvaret for den behandlende psykiatri på sygehusene og for de sociale tilbud efter Ser-
vicelovens § 108. Efter 2007 er ansvaret for behandling og støtte til sindslidende delt mellem kommuner og 
regioner, således at kommunerne har ansvaret for den specialiserede socialpsykiatri på de sociale tilbud, 
mens regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri.  
 
Den behandlende psykiatri tilbyder overordnet set undersøgelse, diagnosticering og behandling ved indlæg-
gelse på sygehus. Tilknyttet sygehuspsykiatrien er også distriktspsykiatrien, der giver ambulant, tværfaglig 
psykiatrisk behandling lokalt. Sygehuspsykiatrien og lokal/distriktspsykiatrien hører under Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse og udføres i regionerne i henhold til blandt andet Sundhedsloven, samt Lov om anven-
delse af tvang i psykiatrien.  
 
Socialpsykiatrien omhandler alt det, der sker efter udskrivelse fra sygehuset. Det vil sige, den hjælp og støtte 
der ydes, når man skal have en hverdag til at hænge sammen. De sociale tilbud til sindslidende består bl.a. af 
væresteds- og aktivitetstilbud, botilbud, aktiverings- og arbejdstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonord-
ninger og bostøtteordninger. Socialpsykiatrien hører under Social- og Integrationsministeriet og udføres af 
regioner og kommuner i henhold til blandt andet Lov om social service og Aktivloven. 
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Der bliver stadig færre sengepladser i behandlingspsykiatrien. Fra midten af 1970'erne og frem er sket et fald i 
antallet af behandlingspladser. I 1976 var der 2,2 sengepladser pr. 1.000 indbyggere, mens der i 2007 var 0,6 
(1). Men mens antallet af sengepladser er faldet, er antallet af borgere, der er i kontakt med den regionale 
psykiatri fx psykiatriske hospitaler, ambulatorier, distriktspsykiatrien, steget med 40 procent fra 2000 til 2008, 
hvor lidt over 120.000 danskere var i kontakt med den regionale psykiatri. Udviklingen afspejler bl.a. et øget 
fokus på ikke-psykotiske lidelser (fx stress, angst og depression), og at flere borgere henvender sig til sund-
hedsvæsenet med psykiske problemstillinger. Samtidig er indlæggelsestiden bliver blevet kortere, og de korte-
re indlæggelser har givet flere opgaver i kommunerne i forhold til i relation til borgere med svære psykiske 
lidelser. Disse kan ofte ikke klare sig i eget hjem og har behov for døgnbemandede botilbud og støtte- og kon-
taktpersonordninger. Kommunernes kontakt til borgere, der er sygemeldt på grund af stress og depression, 
stiger ligeledes (3). 
 
Det psykiatriske område har i mange år været underprioriteret økonomisk og politisk, hvilket der er forsøgt 
rettet op på af forskellige interessenter på området – indtil videre uden at der er blevet tilført væsentligt flere 
ressourcer til området. I 2009 kom både Danske Regioner (4), Kommunernes Landsforening (5) og Sund-
hedsstyrelsen (6) med udspil på det psykiatriske område. Udspillene havde forskellige fokus. Danske Regio-
ner og Sundhedsstyrelsen fokuserer på den behandlende psykiatri i regionerne, mens KL fokuserer på den 
kommunale socialpsykiatri.  
 
Fællestræk er, at udspillene blandt andet fokuserer på afstigmatisering af psykiske lidelser, forebyggelse af 
psykiske lidelser, at udbygge behandlingstilbuddene, at gøre psykiatrien mere tilgængelig, at forbedre sam-
menhæng, koordination og kontinuitet i social- og behandlingssektoren, at forbedre rekruttering, fastholdelse 
og uddannelse af medarbejdere, samt at der skal fokus på dokumentation af indsats og effekt med henblik på 
at få mere viden om indsatser for borgere med psykiske lidelser.  
 
Regeringen har i 2012 nedsat et udvalg om psykiatri, der skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for 
mennesker med psykiske lidelser tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalgets samlede afrapporte-
ring skal foreligge medio 2013.  
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