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+ Dokumentation

= ?



Hvad er dokumentation?

• Skriftligt materiale der beviser eller 
hævdes at bevise et påstået 
forhold

• I dag: Fokus på dokumentation af 
nytte og effekt af hjælpemiddel 
indsatser

Documentum = bevis
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Problem 
løst?

Faglig 
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Påvirke 
beslutningstagere?

Hvorfor dokumentere?

Kommunikation?



Hvordan starter man?

Hvorfor?
• Formål styrende

Hvad?
• Hvad skal dokumenteres?

Hvem?
• Hvilke grupper af borgere?

Hvordan
?

• Metode? 



Formål?
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Hvad skal der dokumenteres??

Effekt Samfundet Subjektiv velbefindende

Målopfyldelse Behov for supervision Psykosocial effekt

Kropsfunktion Behov for hjælp Livskvalitet

Aktiviteter Omkostninger Livstilfredshed

Deltagelse Hospitals indlæggelse Tilfredshed hjælpemiddel

Helbred Brug af hjælpemidlet Tilfredshed formidling

Ikke kun besparelser (gevinster), også fx

På basis af Jutai et al 2005. Toward a Taxonomy of Assistive Technology Device Outcomes



Metoder og typer af data

Kvalitative - beskrivende Kvantitative - tal

Kombination optimal

- valg hænger sammen med formål, ressourcer og målgruppe



Kvantitative data kræver redskaber

● Måler det man har brug for
● Har gode måle-egenskaber 

- reliabilitet
- validitet
- responsivitet

● Er på dansk
● Er standardiseret

Et godt redskab 



Vær særlig opmærksom på

At skalaen ikke må trække ned, hvis der 
anvendes hjælpemidler

Fx FIM skala:

1 Totalt afhængig af hjælp – 7 Fuldstændig selvhjulpen 

7: Fuldstændig selvhjulpen - Alle funktioner, som 

indgår i færdigheden, udføres som regel sikkert uden 

modifikation, hjælpemidler eller andre former for 
hjælpeforanstaltninger og med et rimeligt tidsforbrug.



Et mylder af redskaber

• Hold fast i formål og hvad 
der skal måles – er ikke 
altid det, der er ”moderne”

• Vælg redskab der måler så 
tæt på det, indsatsen skal 
resultere i, som muligt

• Pilot test redskabet

Fx: Hvis den forventede effekt er deltagelse i 
aktiviteter, dur det ikke at måle helbredseffekter, 
fx med SF-12 

- og alligevel kan man sjældent finde det perfekte



Eksempler på redskaber

Redskab Hvad det måler

IPPA Løsning af prioriterede aktivitets problemer – lethed/besvær

ADL-
taxonomien

ADL aktiviteter – beskrivende, ikke måling

NOMO 1.0 Mobilitets-relateret deltagelse – frekvens og lethed/besvær

Kør godt Kørefærdigheder i manuel- og elkørestol, og elscooter

QUEST 2.0 Brugertilfredshed med hjælpemiddel og formidlings 
processen

EQ-5D Livskvalitet – anvendes mest i økonomiske evalueringer. Ofte 
for generel

SMART mål Opfyldelse af definerede mål med indsatsen



Hvor finder man et redskab?

– http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik?tag=9. Et udvalg 
af redskaber der særligt er relevante inden for ergoterapi.

– http://www.spoergeskemaer.dk/. Danske versioner af 
internationale spørgeskemaer primært i forhold til 
bevægeapparatet, men også inden for andre områder.

– http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-
omrader/socialstyrelsens-viden/validerede-
maleredskaber-1. Validerede redskaber på dansk, der kan 
anvendes på det sociale område.

– http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-
retningslinjer/nationale-kliniske-
retningslinjer/udgivelser/~/media/9B7E965538674BA789A
FC78963A992D6.ashx. Måske ikke alle på dansk.

Se fx

http://www.spoergeskemaer.dk/
http://www.spoergeskemaer.dk/
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/validerede-maleredskaber-1
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/~/media/9B7E965538674BA789AFC78963A992D6.ashx


Kom godt i gang

• Ledelsesopbakning: α og Ω

• Systematik

• Øv jer på hinanden

• Få hjælp af nogen med erfaringer med redskabet

• En fordel hvis de fleste anvender redskabet

• Hold gryden i kog – fx interne ERFA møder

• Vurder og tilpas løbende procedurer

• Vurder løbende nytten af dokumentationen



Evaluering der ikke 

bruges til noget er spild 

af ressourcer
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Spørgsmål?

Tak fordi I lyttede


