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1. Dig som ergoterapeut

Grundlaget for ergoterapi er den betydning,
som menneskets aktiviteter og deltagelse i 
hverdagslivet har for sundhed og livskvalitet. 





Ergoterapiens mission i samfundet

At borgerne kan opretholde retten til aktivitet og 
deltagelse i deres daglige liv som privatperson, som 
aktør på arbejdsmarkedet og som samfundsborger. 

At forebygge uønsket og sundheds-
skadelig passivitet, social isolation 
og udstødelse.

(Professionsgrundlag for ergoterapi 
– en dokumentsamling.
Ergoterapeutforeningen 2008)



(Professionsgrundlag for ergoterapi 
– en dokumentsamling.

Ergoterapeutforeningen 2008)



TRIV
4 faktorer, der er vigtige 

for, at mennesker med fx sygdom,

funktionsnedsættelser og/eller 

aktivitetsbegrænsninger kan have 

en aktiv hverdag og for at motivere 

til aktivitet og deltagelse: 

• Tilgængelighed 

• Relationer og roller

• Interesser

• Vaner og vilje

Læs mere på etf.dk/triv







What does it mean to you to be an OT?

• Helping people to live their life their 
way!

• It means I'm lucky enough to work with 
amazing people everyday and make a 
small difference to their life!

• Understanding the profound 
relationship between our ability to do 
simple everyday things and our well 
being

• Really I do not know. I just am an OT, 
and I feel happy about it. Being an OT is 
a part of my identity, of which I do not 
think. OT lives in my body, my heart and 
my brain. I suppose it is the best part of 
me, which gave my mind collours.

(Fra OT4OT)



2. Borgeren og dig
Ergoterapeuten 
• respekterer den enkeltes ret til selvbestemmelse 
• viser respekt for den enkeltes værdier, kultur, livssyn, vaner og 

personlighed
• bidrager til at den enkelte kan bevare sin selvrespekt, værdighed, sit 

privatliv, autonomi og integritet. 
• arbejder for at fremme den enkeltes ønsker
Værdier. ”Professionsgrundlag for ergoterapi – en dokumentsamling. Ergoterapeutforeningen 2008”



Ligeværdigt samarbejde

Ligeværdig
Alle mennesker har krav på at blive behandlet med værdighed selv om de 

ikke besidder samme evner, viden , økonomiske ressourcer, indflydelse, 

skønhed , fysisk eller formel magt som deres medmennesker i 

almindelighed. (Jensen L. Jensen SE. Samarbejde og værdighed. Om borgersamarbejde  i den offentlige sektor. 

Munksgaard Danmark 2007)

Anerkendelse
Selvværd og selvtillid er

dybt påvirket af andres 

måder at behandle én på. 
(Honneth, A. (2006). Kampen om anerkendelse –

sociale konflikters moralske  grammatik. 

København: Hans Reitzels Forlag.)

LigestillingLighed



Samarbejde, samarbejde, samarbejde – med borgerne
Kamæleoner fremhæves ofte som mestre i camouflage. Men de mange 
farveskift er ikke et forsøg på at falde i ét med omgivelserne, men en måde 
at kommunikere med andre kamæleoner på.



Håbet kan give styrke til at 
mestre tab, lidelse, 
ulykker, sygdom m.m., og 
håbet kan være en 
altafgørende faktor for 
ikke at give op. 

(Travelbee, J. 1971: Interpersonal Aspects 
of Nursing. F. A. Davis Company, 
Philadelphia. 
Antonovsky A. (2000). Helbredets 
mysterium - at tåle stress og forblive rask. 
København. Gyldendal Akademisk)

Borgerens mål = håb, drømme
Et af menneskets mest værdifulde, 
personlige og kraftfulde ressource er 
håbet. 
(Miller, J. F. 1983: Coping with illness. Overcoming 
powerlessness. F. A. Davis Company, Philadelphia.)

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://rokokoposten.dk/wp-content/uploads/2014/05/Shannon-Pifko-Freeimages.jpg&imgrefurl=http://rokokoposten.dk/2014/05/28/nazi-troels-efterspoerger-politikere-med-droemme-og-visioner/&h=1581&w=2592&tbnid=4_mQS0TGJZYT4M:&zoom=1&docid=xK47lKMeG8RG4M&ei=udgjVeuPF8KcsAG5iYDQDw&tbm=isch&ved=0CHwQMyhIMEg
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://rokokoposten.dk/wp-content/uploads/2014/05/Shannon-Pifko-Freeimages.jpg&imgrefurl=http://rokokoposten.dk/2014/05/28/nazi-troels-efterspoerger-politikere-med-droemme-og-visioner/&h=1581&w=2592&tbnid=4_mQS0TGJZYT4M:&zoom=1&docid=xK47lKMeG8RG4M&ei=udgjVeuPF8KcsAG5iYDQDw&tbm=isch&ved=0CHwQMyhIMEg
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Motivation
Motivation: Hvad der får mennesker til at være aktive, og 

hvorfor ”mennesker gør noget snarere end intet og gør dette 

snarere end hint”.  (http://www.denstoredanske.dk. Hentet oktober 2013).

Det er svært at lære noget, 

som man ikke har lyst til at 

lære. Derfor skal der i 

rehabiliteringen arbejdes 

for at finde motivationen: 

Tag udgangspunkt i borgens 

ønsker.



Ældre, som selv sætter 

deres mål, får langt 

bedre resultater end 

ældre, der får den 

almindelige indsats.

(Hanne Tuntland,Mona Kristin Aaslund, Birgit

te Espehaug, Oddvar Førland and Ingvild Kje

ken. Reablement in community-dwelling

older adults: a randomised controlled trial. 

BMC Geriatrics 2015, 15:145. 

4. November 2015)

Norsk hverdagsrehabilitering

Arne Christensen er den første blinde deltager i ArcticCircle Race, verdens hårdeste skiløb, 
som foregår i Grønland nord for polarcirklen.





O
m

s
o

rg
En nok så effektiv og virkningsfuld 

behandling, der ikke indeholder omsorg, 

udviser ligegyldighed for det enkelte 

menneske.
(Brandt, Preben. Socialpsykiatri - Psykiatri på humanistisk grundlag, Dafolo Forlag 1995)
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I den nationale strategi for kvalitetsudvikling indgår 

omsorg og herved den professionelle relation som 

mål for god kvalitet. 

Der skal ”sættes yderligere fokus på udvikling af 

indikatorer også inden for de mere bløde værdier”.
Hansen MN. Omsorg i de mellemmenneskelige relationer i sundhedsvæsenet. Et 

Kvalitetsudviklingsperspektiv. Århus Amt Kvalitetsafdelingen 2003

Over halvdelen af klagerne over sygehusvæsenet 

handler om ”de bløde værdier”: Information, kontinuitet, 

kommunikation, omsorg, etik, individualisering, 

medinddragelse og empati. 
(Krag E. 1999. Sundhedsstyrelsens bud på kvalitetsudvikling. Tidsskrift for Dansk 

Sundhedsvæsen, juni nr. 5:204-205).



Overgreb 

Omklamring

Omsorg

Omtanke

Overse

Omsorgsvigt

Sæt GPS’en på: Borgerens udsagn 

Omtanke og omsorg med 
”rettidig omhu og vidensbaseret indsats”

Usikkerhed

Afhængighed

Selvværd

Frihed

Angst,, aggressiv

Udelukkelse

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GgGCk-2Rx4iziM&tbnid=FquBm38TtPdd1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seebergbilledkunst.dk/silkemalerier.htm&ei=yFB3Ut3qE4qJ4ASx7IDgCg&bvm=bv.55819444,d.bGE&psig=AFQjCNE_WyeRv2IvE-b4XZ9-dagAF6NFYQ&ust=1383637513791862
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GgGCk-2Rx4iziM&tbnid=FquBm38TtPdd1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seebergbilledkunst.dk/silkemalerier.htm&ei=yFB3Ut3qE4qJ4ASx7IDgCg&bvm=bv.55819444,d.bGE&psig=AFQjCNE_WyeRv2IvE-b4XZ9-dagAF6NFYQ&ust=1383637513791862


ligeværdighed

Ergoterapi

Indeholder altid:



Borgerens 
mål

Central fagperson
eller koordinator

SOSU
medarbejdere

Terapeuter
Ergo/Fys

Borgeren 
(pårørende) 

Sygeplejersker

Relationerne 
bærer opgaven

Andre samarbejdspartnere, 
fx: Pædagoger, diætister, 
logopæder, socialrådgivere,  
bevillingsmyndighed, ledere  og 
ikke mindst organisationer 
m.m. fra civilsamfund

Samarbejde
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Kommunikationen med borgeren er grund-
læggende og skal være så optimal som muligt

Kommunikation er at ”samskabe meninger”.

• Borgeren skal modtage den information, som 
han ønsker og har brug for (relevant indhold 
og medie) herunder kontaktmuligheder.

• At den der stiller spørgsmålene
kan bestemme samtalens retning

• Forestillinger om fremtiden er magtfulde. 
Positive forestillinger styrker, negative 
svækker

• Positive spørgsmål og positiv feedback giver 
energi

• Brug pårørendes viden og hjælpemidler ved 
borgere uden sprog



Borgeren i centrum

Vi skal
samarbejde 

mod fælles mål 
sammen med 

borgeren Borger



Fagfolk bestemmer   
indsatser

Indsatserne 
bestemmes af 

borgeren
(fagfolk rådgiver)
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Metoder for samarbejde med borger

De bedste resultater opnås, når:
• Udgangspunkt i borgerens egen forståelse af sin situation.

• Borgeren er med til at tage alle beslutninger vedr. hans 
rehabilitering.

• Borgeren oplever den professionelle som et interesseret, 
engageret og forstående menneske 
Miller, S.,D., Duncan, B.,l., Hubble, M.,M. (1997). The escape from Babel. Toward a unifying language for 
psychotherapy practice.  New York. USA: W.W. Norton  & co



Når du behandler en sygdom, så 
vinder eller taber du.
Når du behandler et mennesker, så 
vil jeg garantere dig, at du vil vinde 
ligegyldigt, hvad resultatet er.
(Patch Adams)

Hunter Doherty "Patch" 
Adams ( født 1945) er 
en amerikansk læge, social 
aktivist, klovn og forfatter



Share

Hvordan viser det sig i din praksis, at borgeren er din 
ligeværdige kollega, der beslutter indsatser?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157002257495001&set=a.10156456481575001.1073741827.739230000&type=3
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157002257495001&set=a.10156456481575001.1073741827.739230000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157002257495001&set=a.10156456481575001.1073741827.739230000&type=3


3. Helhed
Individuelt og 
fleksibelt tilrettelagte 
rehabiliteringsforløb -
baseret på 
helhedsorientering 
og samarbejde 
imellem borgere og 
professionelle - er 
med til at fremme 
borgernes mulighed 
for at leve et 
selvstændigt og 
meningsfuldt 
hverdagsliv.

(Ergoterapeutforeningens politikark om 
rehabilitering)



Helhed og del
Når vi taler om 
helhedsorientering, så 
er det et udtryk for at 
delene er for adskilte 
og løsrevne

Mening skabes, når 
delene hænger sammen 
som en helhed

Det er nødvendigt at 
forstå, hvordan de 
enkelte dele er er med 
til at skabe helheden



De bolignære områders betydning for sundhed. 
Hvordan indvirker bolignære områder på sundheden? - og hvordan kan udformningen gøres bedre? J. 
Troelsen, K. K. Roessler, G. Nielsen, M Toftager.  Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 2008.



Helhed og ergoterapeutiske aktiviteter

De herskende ergoterapeutiske modeller lægger vægt på aktiviteter 
i forhold til personlig pleje, arbejde og fritid. 

De ignorerer hermed de aktiviteter, der  
• bidrager til omsorg og velfærd for andre mennesker 
• skaber kontakt til naturen og slægten
• giver tilknytning til foreningsliv og andet samarbejde 
• af borgeren har værdi i forhold  til deres sociale liv og som kan 

styrke de sociale roller.

Karen R. Whalley Hammell (2015) Client-centred occupational therapy: the importance of critical perspectives, 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22:4, 237-243 (oversættelse Lilly Jensen)



Oplevelse af 

• at høre til,  
• at have relationer ,
• at opleve fælles tilknytning
• at føle indbyrdes afhængighed

De hænger tæt sammen med den form for menneskelig trivsel, der af 
størstedelen af jordens befolkning prioriteres højst, og som viser den 
betydning og forståelse, som mennesker fra mange forskellige kulturer 
tillægger disse aktiviteter. 

Hvis ergoterapi beskæftiger sig med meningsfulde aktiviteter, så bør der 
fokuseres på aktiviteter, der har med oplevelsen af at høre til, fælles 
tilknytning og indbyrdes afhængighed  I forhold til andre mennesker 
samt det at kunne bidrage til andre menneskers velvære og trivsel. 
Karen R. Whalley Hammell (2015) Client-centred occupational therapy: the importance of critical perspectives, Scandinavian Journal of Occupational
Therapy, 22:4, 237-243 (oversættelse Lilly Jensen)

Menneskers højst 
prioriterede 
aktiviteter



Fokus på aktiviteter, der vedrører at gøre 
sammen med og udføre for andre mennesker
Hvis ergoterapi virkelig skal arbejde med de  aktiviteter, der har 
størst betydning for forskellige borgergrupper, så skal der være 
fokus på aktiviteter, der motiveres af ønsket om at gøre noget 
sammen med og for andre mennesker.
Og når ergoterapeutisk praksis bruger teori som grundlag, så er det 
nødvendigt at udvikle og undervise i teorier som anerkender og 
respekterer de fundamentale menneskelige behov om at høre til, at 
have relationer og at kunne bidrage via aktiviteter. 
Karen R. Whalley Hammell. Belonging, occupation, and human well-being: An exploration. Canadian 
Journal of Occupational Therapy 2014, Vol. 81(1) 39-50 
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Social Cure
Et socialt netværk kan blive en produktiv kraft, der øger tillid, 

gensidighed, informationsudveksling og samarbejde mm. 

Det kaldes ”Social kapital” og det  sætter fokus på de ressourcer, der 

opstår gennem sociale relationer (http://www.socialkapital.dk/teori)  

Et godt socialt netværk (høj social kapital) giver oplevelse af at:

• have positive sociale relationer

• føle sig tryg blandt andre

• have tillid til andre og selv møde tillid

• blive taget seriøst

• der er forventninger til en

• føle sig mindre stresset

• føle sig mindre isoleret

• have et godt helbred

• det er sjovt at prøve nye ting
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Social Cure teorierne 
Vores selvværd og identitet skabes i relationer 
med andre mennesker og grupper.

Sociale relationer har samme effekt som ryge-
ophør og overstiger effekten af fedme, inaktivitet 
og for højt blodtryk.

Derfor skal de sociale aspekter have en 
fremtrædende plads ved rehabiliteringsindsatser

(Jolanda Jetten, 
Catherine lam, S. 
Alexander,Haslam. 
The Social Cure. 
Identity, Health and 
Wellbeing. 
Psychology Press. 
Taylor & Francis p. 
New York 2012)



Forløbsundersøgelser underbygger effektiviteten af

sociale indsatser (social cure) i nærmiljøet:

• Støtte i netværket er bedre 

end professionel støtte.

• Støtte i nærmiljøet er bedre 

end hospitalsindlæggelse.

• Støtte og opmuntring til at 

bruge sine ressourcer til at 

tage sit liv i egne hænder 

fører til forbedring.

(Socialstyrelsen. Mennesker med psykiske 

vanskeligheder - Sociale indsatser der 

virker. 2013)



De omgivelsesmæssige forhold
(Færdigheder er til liden nytte, hvis der ikke er muligheder for at bruge dem)

Personer med funktionsnedsættelser bliver ofte begrænset i deres 
udfoldelsesmuligheder af lovgivning, politiker, fysiske rammer og herskende 
holdninger i befolkningen. (Siegert JA. Ward T. Levack WMM. Mc Pherson KM. A good lives model of 
clinical and community rehabilitation. Disability and Rehabilitation 29 (20-21) 1604-1615. 2007.)

Vore arbejdspladser, politikker, organisering, processer, praksis, 
arbejdstilrettelæggelse og metoder er oftest valgt og udarbejdet til gavn for 
virksomheden (først) og dem, der arbejder der (anden prioritering),  snarere end 
hensynet til borgeren. 
(Townsend E. Good Intentions  Overruled. A Critique of Empowerment in the Routine Organisation of Mental Health 
Services. Toronto.  University of Toronto Press. 1998.)

DERFOR SKAL  ERGOTERAPEUTISKE AKTIVITETER OGSÅ OM FATTE INDSATSER PÅ 
OVENSTÅENDE OMRÅDER, NÅR DER SKAL ARBEJDES  HELHEDSORIENTERET.



Rehabilitering beskrives af klienter som primært fokuseret 
på fysisk genoptræning og praktisk støtte (aktiviteter i 
dagliglivet, ADL), hvilket efterlader de psykologiske 
problemer ubehandlet. Koordination alene sikrer derfor 
ikke en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 



Hvilke muligheder har 
I for i Jeres daglige 
arbejde at fokusere på 
aktiviteter, der 
harmonerer med 
social cure, tilknytning 
og det, at kunne gøre 
noget for andre?



Det er ikke nok at kende havnen, man må også styre skibet

4. Evaluering, effekt, outcome, dokumentation 
Hvad og hvordan?



Definitioner
• Evaluering er fællesbetegnelse for forskellige former for 

vurdering. Bruges for at blive bedre eller skabe udvikling
• Effekt er resultatet af den ergoterapeutiske indsats fx de 

konkrete resultater ifølge mål. Bruges for at styre 
ressourcer og  tilpasse indsatser i forhold til mål.

• Outcome angiver resultaterne af de ergoterapeutiske 
indsatser i borgerens hverdagsliv og/eller for samfundet  
på længere sigt. Hvilken gavn har borgeren opnået, og hvad 
har det betydet for samfundet.

• Dokumentation er indsamling, klassifikation og brug af 
informationsmateriale ofte for at blive bedre, skabe 
udvikling, styre ressourcer og måle effekt og outcome



Er en omhyggelig, udtrykkelig og kritisk brug af den aktuelt bedste 
viden, når der træffes beslutninger om andre menneskers velfærd

Omhyggelighed: Etisk forpligtigelse til at være omhyggelig, når der 
skal vælges den bedst mulige løsning for andre. Borgerens viden og 
erfaringer skal inddrages

Udtrykkelighed: Der skal kunne redegøres for indsats og mål 

Kritisk stillingtagen: ”Det etablerede” eller modefænomener skal ikke 
uden videre accepteres

Den aktuelt bedste viden:
Den bedste viden, der er 
til rådighed i øjeblikket. 

Vidensbaseret praksis 



Vidensbaseret praksis 
Evidenshierarkiet 
1. Meta-analyser af randomiserede studier

2. Randomiserede studier

3. Kontrollerede studier med sammenligningsgruppe(r)

4. Før-efter’ måling, uden sammenligningsgruppe

5. Deskriptive analyser/kvalitative analyser m.m.

6. Ekspertvurderinger, case-studier

7. Erfaringer



ICF: Lad os tale samme sprog

ICF flytter fokus 

fra sygdom og helbredelse 

til også at omfatte det, 

der har betydning for 

et almindeligt hverdagsliv

i fællesskab med andre 

mennesker.

1. Fagneutral kommunikationsredskab

2. Prioritering af indsatser ud fra

helhedssyn

3. Beslutningsramme for mål og

indsatser 

4. Samarbejdsredskab til koordinering

5. Dokumentationsredskab



Formål med dokumentation

1. Løbende at kunne udvikle og justere indsatser

2. At måle effekt og outcome af indsatserne 
samt brug af ressourcer

3. At afklare om indsatserne er effektive i 
forhold til effekt og outcome

4. At skabe mulighed for forskning 



Refleksiv evaluering af indsats
”Hvad der virker” 

At arbejde med ”klientens ide om forandring”, så 

indsatser organiseres ud fra klientens resurser, 

opfattelser og erfaringer.  

Brug aktiv refleksion og evaluering til at sikre dette.

(Scott Miller. The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy

(2010)). 



PSD = professionel self doubt (sund selvkritik)

Undgå
Den arbejdserhvervede 
dogmatisme effekt 
(the earned dogmatism effect)

Indarbejd
• Kritisk refleksion på dit arbejde, kik efter fejl, misforståelser og   

dårlige resultater og analyser disse med 
henblik på bedre outcome for borgeren

• Tænk som en forsker, søg aktivt efter data, 
som ikke passer ind, og undrer dig. 

• Efterspørg feedback fra borgerne

Evidens



Det skal give mening for borgeren

LEDESTJERNEN



Hvad kunne I/du ønske at udvikle i 
dit/Jeres praktiske arbejde?
Hvordan skal det dokumenteres 
(indikatorer)?



5. Afslutning
Ergoterapeuten spørger en mindre dreng, der er til behandling:     “Ved du, hvad det 
kaldes, det du laver her hos mig?” 

Drengen siger: “Næ, det ved jeg ikke.” Han trækker ligegyldigt på skulderne. 

Ergoterapeuten siger langsomt: “Det kaldes ERGOTERAPI”
Drengen får et bekymret og forvirret ansigtsudtryk, medens han forsøger at ”tage 
ind”, hvad ergoterapeuten sagde. Til sidst siger han:

”Det ord er alt for kæmpestort.“



Når vi tager et kik ind i ergoterapiens 
rum, hvad ser vi så?

Fundamentet for 
ergoterapeutiske 
aktiviteter er kulturelle 
”formodninger” fastsat af 
personer, der er ”normalt 
fungerende”. Fx normen 
om at være  som alle 
andre (normalitet) og om 
at være fysisk uafhængig.

Hvad folk med nedsatte 
funktioner finder mest 
hensigtsmæssigt fx 
tilknytning, socialt 
samvær og det at kunne 
gøre noget for andre 
vægtes i praksis ikke så 
højt. 



Tager vi tilstrækkelig bestik af borgernes ønsker?
Er vi ergoterapeuter blot med til at skabe konformitet frem for at skabe 
muligheder for selvværd, funktion på egne præmisser, tilknytning og 
gensidig afhængighed. Tager vi virkelig bestik af borgernes ønsker?



At kunne er af liden nytte, når der ikke 

er mulighed for at bruge den kunnen
LigestillingLighed

Skaber ergoterapeuter muligheder for at borgerne 

kan bruge deres kunnen? Fremmer vi socialt 

samvær, gensidig tilknytning og rummelige fysiske 

omgivelser?



TRIV
4 faktorer, der er vigtige 

for, at mennesker med fx 

sygdom, funktions

nedsættelser og/eller 

aktivitetsbegrænsninger 

kan have en aktiv hverdag. 

• Tilgængelighed 

• Relationer og roller

• Interesser

• Vaner og vilje

Læs mere på etf.dk/triv



Tak for i dag


