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Cases – praktiske eksempler på hvorledes ergoterapi kan understøtte arbejdsrehabilitering 

Kirsten, 41 år, bor i hus med sine 2 børn på 5 og 9 år og jævnaldrende mand. Kirsten er sygemeldt fra sit 

arbejde som receptionist i en hotelkæde. Kirsten har smerter døgnet rundt. Lægerne har ikke kunnet 

konstatere objektive fund, der kan forklare hendes smerter. Kirsten har prøvet at arbejde smerterne væk, 

da hun pludselig troede, at det var noget indbildt. Dette forværrede dog hendes situation. Smerterne 

medvirker bl.a., at Kirsten har en forstyrret nattesøvn, ofte sover hun kun 2 timer i træk og ligger ellers og 

vender og drejer sig.  Dette bevirker, at hun starter dagen med nedsat energi og smerter, som ligeledes er 

begyndt at påvirke hendes humør. Kirsten varetager alle de huslige pligter samt alt arbejdet omkring 

børnene. Dette er blevet en implicit aftale, da hendes mand arbejder fuldtid med ekstra vagter for at 

kompensere for Kirstens sygemelding og dermed reducerede indkomst. Kirsten kommer ikke meget ud 

blandt andre mennesker mere, da hun oplever, at hendes omgivelser ”ser skævt” til hende. Dog oplever 

hun sig meget alene og synes at hun bliver dårligere. Hun synes heller ikke, at hun længere er den mor og 

hustru, som hun gerne vil være. Kirsten vil gerne tilbage på sit arbejde, men kan pt. ikke varetage 

funktionerne som receptionist. 

Ergoterapeutisk intervention  

 Kortlægning. Samtale og dermed kortlægning af de biopsykosociale forhold, der kan påvirke 

Kirstens funktionsevne og dermed aktivitetsudøvelse. Der spørges bl.a. specifikt ind til:  

o Vilje (opfattelse af handleevne, værdier og interesser) 

o Vane (vaner og roller) 

o Udførelse (krop, hjerne og psyke) 

o Sociale og fysiske omgivelser (i hvilket omfang sætter de krav og ressourcer) 

 Målsætning. Med udgangspunkt i Kirstens identificerede problematik(ker) fastsættes mål, delmål 

samt opfølgning. Derigennem sikres motivation og ejerskab over samarbejdet mellem 

ergoterapeut og Kirsten. Desuden tydeliggør kortlægningen eventuel behov for henvisning til 

anden relevant faggruppe. 

Kirsten identificerer den største problematik som ”problemer med at klare det huslige med dertil 

følgende dårligt selvværd og lav tro på, at hun atter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet”.  

Mål Mere energi så en arbejdsprøvning kan etableres 

Delmål Inddragelse af familien i de huslige pligter, som skemalægges og uddelegeres 

Opfølgning Efter 7 dage følges op på planen, delmål og mål gradueres efter evt. behov. 

 Arbejdsprøvning. Her samarbejder Kirsten og ergoterapeut om at tilpasse de fysiske og psykiske 

omgivelser. Der ses på om de oprindelige arbejdsopgaver kan/ skal skiftes ud med andre, bedre 

velegnet. Der tages afsæt i ”vaner og roller” for eventuelt at ændre den mentale indstilling til 

hvordan og hvorfor de forskellige opgaver skal udføres. Der kortlægges behov og mulighed for 

hjælpemidler. Arbejdspladsen inddrages i det omfang at det er hensigtsmæssigt ift. at understøtte 

eventuelle forandringer. Dette kunne fx være en fælles dialog og bevidstgørelse af og om den 

implicitte/eksplicitte kultur på stedet, hvordan (sam)arbejder vi her, overordnede ændringer i 

arbejdets organisering og opgaver, føler alle sig psykisk og fysisk klædt på til arbejdet etc. 
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Johan, 56 år bor alene i en lejelighed. Han er fraskilt og har 2 voksne børn. Johan er uddannet murer og har 

hele sit liv arbejdet hårdt. For et halvt år siden blev han påkørt og pådrog sig et piskesmæld. Han søgte 

efterfølgende ikke læge. Nu lever han med daglige smerter, massiv træthed og nedsat funktion primært i 

nakke, arme og øvre ryg. Johan er nu blevet afskediget fra arbejde efter længere tids sygdom. Johan har 

svært ved at acceptere at han ikke længere kan bidrage til samfundet på den måde som han tidligere har 

gjort. Han vil helst ikke tale om sin situation. Børnene oplever, at han er blevet mere vred siden ulykken og 

de kan ikke længere kende deres far. Dette har medført, at de ikke længere ses så ofte med deres far, da 

det er hårdt at være sammen med ham. Johan har ikke energi til at varetage de daglige aktiviteter, såsom 

rengøring, vasketøj, indkøb etc. Han oplever blot at blive konfronteret med alle de ting, som er basale, men 

som han ikke magter. 

Ergoterapeutisk intervention  

 Kortlægning. Samtale og dermed kortlægning af de biopsykosociale forhold, der kan påvirke 

Johans funktionsevne og dermed aktivitetsudøvelse. Der spørges bl.a. specifikt ind til:  

o Vilje (opfattelse af handleevne, værdier og interesser) 

o Vane (vaner og roller) 

o Udførelse (krop, hjerne og psyke) 

o Sociale og fysiske omgivelser (i hvilket omfang sætter de krav og ressourcer) 

 Målsætning. Med udgangspunkt i Johans identificerede problematik(ker) fastsættes mål, delmål 

samt opfølgning. Derigennem sikres motivation og ejerskab over samarbejdet mellem 

ergoterapeut og Johan. Desuden tydeliggør kortlægningen eventuel behov for henvisning til anden 

relevant faggruppe. 

Johan identificerer den største problematik som ”lavt selvværd og manglende følelse af at kunne 

magte sit eget hverdagsliv med dertilhørende arbejde”.  

Mål Afklaring af hvorledes det er mulig at vende tilbage til arbejdsmarkedet 

Delmål Følelse af autonomi og selvværd i hverdagen igennem varetagelse af basale 

daglige aktiviteter, specifikt: vasketøj og indkøb  

Opfølgning Efter 7 dage følges op på planen, delmål og mål gradueres efter evt. behov.  

 Det specifikke samarbejde. Johan og ergoterapeut samarbejder om at udarbejde et realistisk 

og vedkommende ugeskema, så Johan derved opnår balance i sit smerte- og ressourceniveau. 

Smerteedukation. Samarbejde omkring dannelsen af nye og mere hensigtsmæssige 

mestringsstrategier ifm. at leve med smerter, træthed og nedsat energi, bl.a. i kraft af en klar daglig 

struktur, hvor Johan overholder det udarbejdede ugeskema med tilhørende aktiviteter, passende 

pauser, vejrtrækningsøvelser og gåture. Der tages udgangspunkt i de kortlagte elementer ifm. 

”vaner, roller og værdier” fra den indledende samtale. De individuelle samtaler planlægges ud fra 

at skabe kongruens mellem Johans værdier og konkrete adfærd.  

Derudover samarbejdes der om at analysere de daglige aktiviteter, som Johan er udfordret i at 

udføre, således at de kan gradueres til nuværende funktion. Fx placeres vaskemaskine og 

tørretumbler i en højde, hvor Johan ikke skal løfte sine arme højere end ”navleniveau”.  
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Karina, 25 år bor sammen med sin kæreste i en lejlighed. Hun er uddannet SOSU assistent og elsker sit 

arbejde. Efter en episode med en voldelig beboer har Karina været sygemeldt i 6 uger. Karina er i forløb hos 

privat praktiserende psykolog. Karina tør ikke gå ud af sin lejlighed. Ligeledes har hun pådraget sig en skade 

i skulderen ifm. episoden. Episoden på arbejdet har bl.a. medført at hun har store problemer med at handle 

ind, gå og cykle ture, som hun plejer. Ligeledes er hun ikke fremmødt til møder med sin sagsbehandler på 

Jobcentret, ej heller til behandling ved fysioterapeut. Det har store konsekvenser for Karina, at hun ikke tør 

at bevæge sig ud af lejligheden. Hendes kæreste samt hendes familie kan ikke forstå hende og insinuerer 

hver gang de mødes, at hun overdriver situationen. Dette gør Karina endnu mere trist, da hun har en 

oplevelse af at familien burde bakke hende op. Derfor føler sig endnu mere alene og trækker sig yderligere 

fra forskellige aktiviteter.  

Ergoterapeutisk intervention  

 Kortlægning. Samtale og dermed kortlægning af de biopsykosociale forhold, der kan påvirke 

Karinas funktionsevne og dermed aktivitetsudøvelse. Der spørges bl.a. specifikt ind til:  

o Vilje (opfattelse af handleevne, værdier og interesser) 

o Vane (vaner og roller) 

o Udførelse (krop, hjerne og psyke) 

o Sociale og fysiske omgivelser (i hvilket omfang sætter de krav og ressourcer) 

 Målsætning. Med udgangspunkt i Karinas identificerede problematik(ker) fastsættes mål, delmål 

samt opfølgning. Derigennem sikres motivation og ejerskab over samarbejdet mellem 

ergoterapeut og Karina. Desuden tydeliggør kortlægningen eventuel behov for henvisning til anden 

relevant faggruppe. 

Karina identificerer den største problematik som ”angsten, der medfører isolation og 

handlingslammelse”.  

Mål At komme ud af lejligheden som en naturlig del af hverdags- og arbejdsliv 

Delmål Eksponering via fremmøde til aftaler ved Jobcenter og fysioterapeut  

Opfølgning Efter 7 dage følges op på planen, delmål og mål gradueres efter evt. behov.  

 Det specifikke samarbejde. Det aftales med Karina og psykolog, hvorledes ergoterapeuten 

kan bidrage til samarbejdet omkring deltagelse i hverdagsliv. På baggrund af dette samarbejder 

ergoterapeut og Karina om at kortlægge faktorer, der kan spille positivt og negativt ind ifm. 

delmålet, altså at overholde aftaler hos hhv. fysioterapeut og Jobcenter. Der arbejdes med 

elementerne ”værdier, vaner, krop, hjerne, psyke” ud fra den indledende samtale ift. at edukere 

ifm. tankers påvirkning på adfærd, balance mellem hvad Karina i virkeligheden gerne vil og hvad 

hun reelt gør, kropslige reaktioner og håndtering af angst etc. Fokus i dette samarbejde er derfor på 

facilitering af udførelse af aktiviteter, der er nødvendige og meningsfulde for Karina. Samt 

aktivitetsanalyse for at kortlægge de vanskelige og udfordrende dele af aktiviteten for at gennemgå 

mulige strategier, som Karina kan bruge, når hun står i situationen. 
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Jytte, 54 år bor med sin mand i eget hus. Jytte er uddannet butiksassistent og har i de sidste 12 år arbejdet 

i en dyrebutik. For seks måneder siden fik Jytte en diskusprolaps i lænden. Den blev konservativt behandlet 

og Jytte er nu startet tilbage på arbejde på deltid. Jytte oplever at være træt og energi forladt når hun 

kommer hjem og har derfor svært ved at overkomme de huslige pligter.  

Ergoterapeutisk intervention  

 Kortlægning. Samtale og dermed kortlægning af de biopsykosociale forhold, der kan påvirke 

Karinas funktionsevne og dermed aktivitetsudøvelse. Der spørges bl.a. specifikt ind til:  

o Vilje (opfattelse af handleevne, værdier og interesser) 

o Vane (vaner og roller) 

o Udførelse (krop, hjerne og psyke) 

o Sociale og fysiske omgivelser (i hvilket omfang sætter de krav og ressourcer) 

 Målsætning. Med udgangspunkt i Jyttes identificerede problematik(ker) fastsættes mål, delmål 

samt opfølgning. Derigennem sikres motivation og ejerskab over samarbejdet mellem 

ergoterapeut og Jytte. Desuden tydeliggør kortlægningen eventuel behov for henvisning til anden 

relevant faggruppe. 

Jytte identificerer den største problematik som ”nedsat energiniveau som bevirker ubalance i 

hendes aktivitetsudøvelse”.  

Mål At vende tilbage på arbejde på fuld tid  

Delmål At planlægge og strukturere hendes hverdag, så den både tilgodeser hendes 

hverdags- og arbejdsliv  

Opfølgning Efter 14 dage følges op på planen, delmål og mål gradueres efter evt. behov.  

 Det specifikke samarbejde. Jytte udfylder ressourceskemaer over en periode på 7 dage for at 

få et overblik over hendes nuværende prioriteringer af aktiviteter. Derefter gennemgås skemaer 

med ergoterapeut. Sammen søger de at strukturere og prioritere mest muligt hensigtsmæssigt, så 

Jytte opnår en følelse af autonomi i eget liv ved at kunne udføre nødvendige og meningsfulde 

aktiviteter både på arbejdet og i hjemmet og for sig selv. 

Der laves en ergonomisk gennemgang på Jyttes arbejdsplads hvor ergoterapeuten observerer, bl.a. 

ved at videofilme, Jytte gennem det meste af en arbejdsdag. Der følges efterfølgende op på 

observationerne og der ændres på enkelte fysiske rammer. Fx hæves kasseapparatet, så Jytte kan 

bevare en optimal stående stilling ved betjening af kunder. Jyttes kolleger involveres ligeledes for at 

skabe tilpasninger, som kan komme flest muligt til gode. De planlægger bl.a. en anden opsætning af 

hundefoderprodukter, så de derved minimere tunge løft og skæve arbejdsstillinger. 
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