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BAGGRUND ‐ OPLÆG

Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de 
ergoterapeutiske redskaber, når vi

 har begrænset borgerkontakt i accelererede forløb

 arbejder i tværfaglige teams/grupper og har pligt til at 
anvende tværfaglige redskaber

 arbejder under ledere med anden faglig baggrund end 
ergoterapi

 hvilke redskaber er mest anvendelige set fra et 
borgerperspektiv

 hvilke redskaber er meningsfulde og effektive set fra 
et ergoterapeutisk perspektiv



PLIGT ‐
Hvad er vores pligt?

Er det at gøre som andre forventer?

Er det at gøre det samme som de andre faggrupper? 

Er det at gøre som den ikke-ergoterapeutiske leder siger? 



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED –
FORMÅL OG MÅL

 Ergoterapeutisk virksomhed har til formål at øge 
menneskers muligheder for meningsfuld aktivitet 
og deltagelse i hverdagslivet

 Virksomheden retter sig mod mennesker i alle 
aldersgrupper med aktivitetsproblemer, 
forebyggelse af aktivitetsproblemer, samt 
begrænsning af de konsekvenser som sygdom og 
handicap kan have for menneskets aktivitet og 
deltagelse. 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, fremsat den 14. 
december 2005. 



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED –
FORMÅL OG MÅL

 Målet med ergoterapeuters virksomhed er således 
at øge menneskets muligheder for f.eks. igen at 
varetage et job eller blive mere eller helt 
selvhjulpne og dermed øge livskvalitet i et aktivt 
hverdagsliv med henblik på at forebygge sygdom. 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, fremsat den 14. 
december 2005. 



CITAT

Hvis fokus for praksis skal  
blive aktivitet, - bør fokus i 
undersøgelse,  intervention, 
dokumentation og  resultat 
være - aktivitet.

(Fisher AG, 2008)



HVORDAN OG MED HVILKEN 
BEGRUNDELSE KAN VI PRIORITERE 
AT BRUGE DE ERGOTERAPEUTISKE 

REDSKABER, NÅR VI

Har begrænset borger-
kontakt i accelererede 
forløb?



HVIS DET ER ERGOTERAPI, VI ER 
ANSAT TIL AT UDØVE….

 Så gælder vores virksomhedsområde uanset hvor 
og hvor korte eller lange forløb vi har…..

… øge menneskers muligheder for meningsfuld 
aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.

… forebyggelse af aktivitetsproblemer, samt 
begrænsning af de konsekvenser som sygdom og 
handicap kan have for menneskets aktivitet og 
deltagelse.

… øge menneskets muligheder for igen at varetage et 
job eller blive mere eller helt selvhjulpne



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED 

 Ergoterapeuters virksomhed omfatter 
rehabiliterende, behandlende, vedligeholdende, 
kompenserende, forebyggende og 
sundhedsfremmende opgaver og tiltag og inkluderer: 

 undersøgelse og analyse af menneskers 
aktivitetsformåen 

 undersøgelse af omgivelsernes indflydelse på 
aktivitetsmuligheder 

 vurdering, planlægning, udførelse, dokumentation 
og evaluering af den ergoterapeutiske behandling og 
indsats 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov om 
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed, fremsat den 14. december 2005. 



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED 

 Ergoterapeuters virksomhed omfatter 
rehabiliterende, behandlende, vedligeholdende, 
kompenserende, forebyggende og 
sundhedsfremmende opgaver og tiltag og inkluderer: 

 undersøgelse og analyse af menneskers 
aktivitetsformåen 

 undersøgelse af omgivelsernes indflydelse på 
aktivitetsmuligheder 

 vurdering, planlægning, udførelse, dokumentation 
og evaluering af den ergoterapeutiske behandling og 
indsats 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov om 
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed, fremsat den 14. december 2005. 



FORMÅL MED ERGOTERAPEUTISKE 
UNDERSØGELSER ‐ UDREDNING

UNDERSØGELSE

Afdække 
kvaliteten af og 
niveauet for  
aktivitets 
udførelse

-selvrapporteret 
-observeret

Planlægge og  
implementere 
interventioner

EVALUERING

Afgøre om 
interventionerne 
var effektive



FORMÅL MED ERGOTERAPEUTISKE 
UNDERSØGELSER ‐ EFFEKT

UNDERSØGELSE

Afdække 
kvaliteten af og 
niveauet for  
aktivitets 
udførelse

-selvrapporteret 
-observeret

Planlægge og  
implementere 
interventioner

EVALUERING

Afgøre om 
interventionerne 
var effektive



SÅ UDFORDRINGEN ER….

 At afgrænse den del af den ergoterapeutiske 
arbejdsproces, der kan udføres under de givne 
forhold

 At finde redskaber, som er anvendelige til 
formålet



KLIENTENS FORLØB – IKKE VORES

undersøgelse intervention evaluering

Klienten skal have mulighed for 
et samlet rehabiliteringsforløb –
også over sektor grænser



PÅ BESØG I KLIENTENS FORLØB

undersøgelse intervention evaluering

I den tidlige fase: fokusere på undersøgelse og 
videreformidling af resultater

I den efterfølgende fase: modtage 
undersøgelsesresultater og bygge på disse



HVILKE REDSKABER ER MEST 
ANVENDELIGE SET FRA ET 

BORGERPERSPEKTIV?

HVILKE REDSKABER ER 
MENINGSFULDE OG EFFEKTIVE 
SET FRA ET ERGOTERAPEUTISK

PERSPEKTIV?



HVILKE REDSKABER BRUGER I? 
 COPM

 ADL Taxonomien

 A-One

 AMPS

 Interesse checklisten

 ADL Observation

 Interview

 Pose-suppe test

 Døgnrytme-uret

 FOTT undersøgelse

 Sensomotorisk 
undersøgelse

 Funktionsundersøgelse: 
ledbevægelighed, 
sensibilitet, kraft

 Trandex, CT-50, MMSE

 Tværfaglig: Barthel, 
FIM, TUG, egen 
vurdering (EQ-5D)

 GDS-30



HVILKE REDSKABER ER MEST ANVENDELIGE SET FRA 
ET BORGERPERSPEKTIV?

 REDSKABER DER EGNER SIG TIL 
KLIENTCENTRERET PRAKSIS
… Udgangspunkt i klientens hverdag

… Omfatter opgaver, som klienten udfører  eller har 
behov for at udføre i hverdagen



HVILKE REDSKABER ER MENINGSFULDE OG EFFEKTIVE 
SET FRA ET ERGOTERAPEUTISK
PERSPEKTIV?

 REDSKABER DER EGNER SIG I EN 
KLIENTCENTRERET, AKTIVITETSFOKUSERET 
PRAKSIS

… Belyser enten klientens oplevelse af 
aktivitetsformåen, eller den observerede 
aktivitetsformåen

… Egner sig til 

 udredning af aktivitetsproblemer, 

 kvaliteten i aktivitetsudførelsen og/eller 

 årsagen til aktivitetsproblemerne (herunder 
omgivelser)



UNDERSØGELSESMETODER

 Selvrapportering

… Interview

… Spørgeskema

 Observation

… Egen observation

… Andres observation (proxy-rapportering)



HVORNÅR ER ET REDSKAB 
EVIDENSBASERET?

 Når der er udviklet standarder for hvordan 
redskabet skal anvendes (manualer, 
retningslinjer).

 Når det er påvist, at redskabet kan anvendes 
til at få data om det, som man gerne vil vide 
noget om (validitet)

 Når det er påvist, at redskabet giver samme 
data under forskellige forhold (reliabilitet)



KLIENTCENTREREDE AKTIVITETSFOKUSEREDE 
UNDERSØGELSESREDSKABER

VED SELVRAPPORTERING

 Et ergoterapeutisk interview (ikke-standardiseret)

 ADL Taxonomi interview

 COPM interview

 NOMO (Nordic Mobility)

 WRI (Worker Role Interview)

 OPHI-II (Occupational Performance History Interview)

 OSA (Occupational Self Assessment)

 ……..



KLIENTCENTREREDE AKTIVITETSFOKUSEREDE 
UNDERSØGELSESREDSKABER

VED OBSERVATION

 En ergoterapeutisk observation (ikke-standardiseret)

 ADL Taxonomi observation

 AMPS

 A-ONE

 ACIS (Assessment of Communication and Interaction Skills)

 ESI (Evaluation of Social Interaction)

 Housing Enabler

 ……..



HVAD MED DE REDSKABER SOM IKKE ER 
KLIENTCENTREREDE OG 

AKTIVITETSFOKUSEREDE?

Har vi belæg for at bruge dem?



Hvorfor	har	min	
klient	et	
problem	med	at	
køre	bil?



ET EKSEMPEL FRA GERIATRI

 Hvilke undersøgelser foretager de ergoterapeuter 
i arbejder sammen med?

 2005

… MMSE

… CT-50

… Trandex



ET EKSEMPEL FRA GERIATRI

 Hvilke undersøgelser foretager de ergoterapeuter 
i arbejder sammen med?

 2005

… MMSE - tværfagligt

… CT-50 – ikke evidensbaseret

… Trandex – ikke evidensbaseret

 Jeg fortalte dem om klientcentrede, 
aktivitetsfokuserede undersøgelser



ET EKSEMPEL FRA GERIATRI

 Hvilke undersøgelser foretager de ergoterapeuter 
i arbejder sammen med?

 2011

… AMPS

… ADL observation

… Vurderer funktionsevne i dagligdagen og behov for 
hjælp.



TAKE HOME MESSAGE

”Hvis fokus for 
praksis skal  
blive aktivitet, 
bør fokus i 
undersøgelse, 
intervention, 
dokumentation 
og resultat være 
- aktivitet.”
(Fisher AG, 2008)

Vi skal praktisere 
ERGOTERAPI 
hvis vi som fag 
fortsat skal have 
berettigelse !
Hvis vi 
praktiserer 
udenfor vores fag 
kan vi undværes 
eller erstattes !



AUTORISATION
Ergoterapeutisk virksomhed



AUTORISATION

 Ergoterapeut er en beskyttet titel. I Danmark må 
du derfor kun kalde dig ergoterapeut, hvis du har 
en autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

 Når du bliver autoriseret giver det dig en række 
rettigheder og pligter. Du får bl.a. ret til at 
benytte titlen som ergoterapeut, og du forpligter 
dig bl.a. til at udvise omhu, samvittighedsfuldhed 
og uhildethed i din gerning, leve op til de danske 
lovgivninger og regelsæt som dit arbejde er 
underlagt, f.eks. indberetningspligt eller 
tavshedspligt i relation til privatlivets fred. Med 
modtagelse af autorisationen anerkender du også, 
at du kan få frataget autorisationen og i værste 
fald straffes med bøde eller fængsel, hvis ikke du 
lever op til dine pligter.



AUTORISATION

 Forskelle mellem den gamle og den nye lov
For ergoterapeuter er de største forskelle på 
den gamle og den nye lov, at ergoterapeuter 
fremover betegnes som sådan og ikke længere 
som terapiassistenter; at bestemmelsen om at 
ergoterapeuter skal arbejde under 
lægehenvisning og under lægeordination, hvis 
en sådan forligger, fjernes. Samt at retten til at 
udøve ergoterapi bortfalder, når du fylder 75 år.



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED –
FORMÅL OG MÅL

 Ergoterapeutisk virksomhed har til formål at øge 
menneskers muligheder for meningsfuld aktivitet og 
deltagelse i hverdagslivet. 

 Virksomheden retter sig mod mennesker i alle 
aldersgrupper med aktivitetsproblemer, forebyggelse 
af aktivitetsproblemer, samt begrænsning af de 
konsekvenser som sygdom og handicap kan have for 
menneskets aktivitet og deltagelse. 

 Målet med ergoterapeuters virksomhed er således at 
øge menneskets muligheder for f.eks. igen at 
varetage et job eller blive mere eller helt selvhjulpne
og dermed øge livskvalitet i et aktivt hverdagsliv 
med henblik på at forebygge sygdom. 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov om 
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed, fremsat den 14. december 2005. 



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED ‐
DIREKTE

 Ergoterapeuters virksomhed omfatter 
rehabiliterende, behandlende, vedligeholdende, 
kompenserende, forebyggende og 
sundhedsfremmende opgaver og tiltag og inkluderer: 

 undersøgelse og analyse af menneskers 
aktivitetsformåen 

 undersøgelse af omgivelsernes indflydelse på 
aktivitetsmuligheder 

 vurdering, planlægning, udførelse, dokumentation 
og evaluering af den ergoterapeutiske behandling og 
indsats 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov 
om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, fremsat den 14. 
december 2005. 



ERGOTERAPEUTISK VIRKSOMHED ‐
INDIREKTE

 hensigtsmæssig anvendelse af eksisterende 
ressourcer 

 planlægnings- og koordineringsopgaver i relation til 
teamsamarbejde 

 information til og kommunikation med borger, 
pårørende og samarbejdspartnere i relation til den 
ergoterapeutiske indsats 

 generel faglig udvikling, samt kvalitetssikring og -
udvikling af den faglige indsats 

 undervisning, supervision og vejledning af borgere, 
pårørende, samarbejdspartnere og studerende. 

 Uddrag fra bemærkningerne til § 58 i forslag til lov 
om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, fremsat den 14. 
december 2005. 



PRAKSIS UDENFOR VIRKSOMHED

 Ergoterapeuter må kun udføre opgaver af behandlingsmæssig art 
uden for ergoterapiens kerneområde (fx kateterskift, 
medicingivning, kanylebrug) som 'lægens medhjælp'. 

 Lægens medhjælp
… en autoriseret sundhedsperson, fx en læge kan delegere opgaver uanset 

karakter og omfang til en medhjælp. Ved anvendelse af medhjælp er 
lægen ansvarlig for instruktion mv. af medhjælpen. 

 Ergoterapeutens ansvar
… Ergoterapeuter må således gerne udføre disse ikke-ergoterapeutiske 

opgaver efter instruktion. Det er lægen, der har ansvaret for 
instruktionen, og det er ergoterapeutens ansvar at rette sig efter 
instruktionen. Hvis ergoterapeuten ikke opfatter instruktionen som 
entydig, har man pligt til at sige fra. Det er ligeledes ergoterapeutens 
ansvar at frasige sig opgaven, hvis man har mistanke om fejl eller 
andre usikkerhedsmomenter. 

… Ergoterapeuten skal altid handle efter autorisationslovens 
bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed. 



FRATAGELSE AF AUTORISATION

 Autorisationen mistes ikke, blot fordi man har 
foretaget en mindre ideel løsning frem for den 
mest ideelle. 

 Der skal være tale om en handling, der ligger 
under bundgrænsen for, hvad der kan accepteres. 

 Ifølge Autorisationslovens § 7 skal der vare tale 
om en situation, hvor udøveren er til fare for 
andre mennesker på grund af udvist grov 
forsømmelighed ved udøvelsen af hvervet.


