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Hvordan dokumenterer 
man ressourcer? 

1. Hvad er ressourcer?
2. Hvordan findes de?
3. Kan de registreres?
4. Hvordan kan de bruges?



Street of hope by 
Leonid Afremov

Den vigtigste ressource er en persons 
håb for at situationen, tilstanden eller 
livet mm. kan blive bedre.



Ressourcer kan kun registreres i 
sammenhæng med et håb (ønske), der 
kan være klangbund for en meningsfuld 
aktivitet, et mål eller en konkret plan. 

Gas. Edward Hopper



Hvad er ressourcer?

Krøyer. Hip, hip, hurra



The Inner Way . James Turrell

Ressource angiver de kræfter, man 
vil sætte ind på at løse et problem 
(netpsych.dk)

Ressource er 
de  materialer, 
midler, fysiske 
eller psykiske 
kræfter, der er 
til rådighed 
mm (ordnet.dk)

Ressourcer er 
materialer, 
vejledning, 
omgivelser og 
lærerens evner 
til at facilitere
læring 
(epaedagogiskordb
og.evidencenter.dk)

Human ressource management: Mennesket har ressourcer, 
som fremmes, når arbejdet opleves meningsfuldt med 
mulighed for at lære og udvikle sig, når det give ansvar og 
selvstændighed og udløser anerkendelse (denstoredanske.dk/)



Per Bak Jensen: Skov

1. Meningsfuld aktivitet med mulighed for udvikling 

2. Faciliterende omgivelser, herunder vejleders evner 
til at understøtte læring

3. De psykiske, sociale og fysiske kræfter man har og 
vil bruge til en opgave

4. De midler man har til rådighed i forhold til opgaven

Ressourcer i følge kendte definitioner



Rose Miller. Vindmøller

Meningsfuldt aktivitet med mulighed for udvikling

Håb er ganske enkelt en følelse 
af forventning og ønske om, at 
noget bestemt vil ske, det kan 
opleves som optimisme og tro 
på fremtiden (ordnet.dk)



Helle Plaskett.
Drøm om Grønland”Så længe mennesket har håb, er intet 

forfærdeligt” (Tove Ditlevsen) 

”Det er vores fortællinger om fremtiden, 
der skaber nutiden” (Peter Lang) 

Tværkulturel kvalitativ forskning og filosoffer gennem tidener viser at  
håb og at kunne se sammenhæng mellem nutid og fremtid er et 
gennemgående  træk,  når et menneske skal tackle nedsat funktions-
evne og finde sig et meningsfuldt hverdagsliv.
(Karen Whalley Hammell. Beyond deficits:  Perspectives on wellbeing and occupational therapy . Thelma Cardwell Lecture. 
Department of Occupational Science and Occupational Therapy, Faculty of Medicine, University of Toronto. 26 June 2013 )



En ressourceprofil er kommunens 
redskab til at beskrive og vurdere 
arbejdsevnen (Arbejdsevnemetoden)

Profilens 12 punkter:
1.   Uddannelse
2.   Arbejdsmarkedserfaring
3.   Interesser
4.   Sociale kompetencer
5.   Omstillingsevne
6.   Indlæringsevne
7.   Arbejdsrelevante ønsker
8.   Præstationsforventning
9.   Arbejdsidentitet
10. Bolig og økonomi
11. Sociale netværk
12. Helbredsforhold



Ressourceforløb
31 danskere har fået job efter ressourceforløb. 
35 er døde. (Okt. 2015. Nordjyske.dk)

Håbløshed. Fotograf Balder



Ubekendt koreansk kunstner.  Stilleben

Et menneske er ikke en krukke, hvor 
man kan hive begrænsninger og 
ressourcer frem uden relation til det 
enkelte menneskets håb for fremtiden.



Noget kan tyde på at den ergoterapeutiske profession har 
tabt følingen med respekten for borgerens evner og har I 
stedet valgt, at værdsætte terapeuternes  færdigheder 
inden for rehabilitering (enablement). (Karen Whalley Hammell.)



Street of hope by 
Leonid Afremov

Den vigtigste ressource er en persons 
håb for at situationen, tilstanden eller 
livet mm. kan blive bedre. 



1. Håb om fremtiden kan blive bedre

2. Meningsfuld aktivitet med mulighed for 
udvikling 

3. Faciliterende omgivelser, herunder vejleders 
evner til at understøtte læring

4. De psykiske, sociale og fysiske kræfter man 
har og vil bruge til en opgave

5. De midler man har til rådighed i forhold til 
opgaven

Hvad er Ressourcer

Arabian-time. hbh-art.dk



Kan ressourcer registreres?

Hvordan findes ressourcer 
og kan de registreres ?

Skabelsen. Michelangelo



Ressourcer kan kun registreres i 
sammenhæng med et håb (ønske), der 
kan være klangbund for en meningsfuld 
aktivitet, et mål eller en konkret plan. 

Gas. Edward Hopper



etf.dk/TRIV



Ressourcer findes og registreres sammen 
med borgeren og i relation til borgerens håb 

ICF’s områder ?

Kinesisk tigerfrise. Uffe Christoffersen



Hvordan kan ressourcer bruges?

Hans Clausen. Billeder på arbejde



Brug af 
ressourcer

Adele Bloch-Bauer. 
Gustav Klimt



Aktiviteter, som skaber selvværd, bidrager til følelsen af at høre til, giver 
formål og meningsfuldhed og som indeholder valg, kontrol og håb, kan 
på afgørende vis bidrage til livskvalitet og velvære. (Karen Whalley Hammell)

Skoleskibet København. Peder Christian Pedersen.



Som at søge 
ressourcer
uden at kende 
borgerens håb



Hvordan 
dokumenteres 

ressourcer?

Bevar føling med 
respekten for 
borgerens evner og 
dokumenter 
ressourcer i relation 
til den vigtigste 
ressource, nemlig 
borgerens håb
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Hvis alt håb er ude, 
holder jeg mig inde -
håbefuld


