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Bedre resultater i psykiatrisk 
rehabilitering 
TRIV – en ergoterapeutisk vejviser

EFS Psykiatri den 8. maj 2015
Oplæg v/ Lene Barslund, næstformand



Program
• Hvad er TRIV? 
• Hvorfor TRIV?

• velfærd 2015 
• ergoterapiens bidrag
• hvorfor TRIV i psykiatrien

• TRIV i psykiatrien – hvordan (vi udvikler)
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Hvad er TRIV
• Tilgængelighed
• Relationer & Roller
• Interesser
• Vaner & Vilje

- et koncept fra Ergoterapeutforeningen

4



www.etf.dk/triv
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http://www.etf.dk/triv
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Hvorfor TRIV?
A) Udvikling af velfærden – hvad er 

det, der sker for tiden? 
B) Hvordan kan ergoterapien 

bidrage?
C) Hvorfor i psykiatrien?
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Udvikling af velfærden 
- hvad er det der sker for tiden?
• Fra passiv serviceforbruger til den aktive borger
• Fra systemperspektiv til borgerperspektiv som det 

styrende princip 
• Fra mål om individuel uafhængighed til forbundenhed
• Fra offentlige serviceydere og individuelle 

rettighedshavere til samarbejde mellem 
ressourcepartnere i det nye velfærdssamfund
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Øvelse i grupper: 
Hvilke ord mangler set med jeres øjne?
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Momentum og medvind = større 
ansvar for ergoterapeuter

• Rehabilitering/hverdagsrehabilitering
• Den aktive borger som ideal
• Hverdagen leves alle vegne. Hele livet
• Ressourcer, samskabelse og værdi
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ERGOTERAPEUTISK 
UDFORDRING i 2015

Tidssvarende, realistiske og relevante 
ressourceanalyser og andre faglige 
bidrag. At levere kvalitet i en meget 
mere åben kontekst end for 25 år 
siden.
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Et bidrag fra Ergoterapeutforeningen:
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Hvorfor TRIV i psykiatrien?
Psykiatri-begreberne – er de dækkende?
• Recovery
• Empowerment
• Medarbejdere med brugererfaring/peer to peer
• Rehabilitering
• Mindre tvang
• Forebyggelse af vold og trusler om vold
• Andre?
• ….. TRIV
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Jeres indspil til udviklingen af 
TRIV

Grupper á 3-6 personer
• Billeder: Find det billede, der siger dig mest og sæt 

nogle ord på, hvorfor det billede er vigtigt for dig?
• Hvilke billeder er der især psykiatri i for dig?
• ”Ord-skyer”: Er der oplagte psykiatri-ord, der skal ind i 

”skyerne”?
Plenum
• Hvordan var det at bruge billederne?
• Hvilke psykiatri-ord mangler i de 4 ”ord-skyer”
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Opsamling i plenum
• Udvalgte ord fra grupperne – og 

aflevering af psykiatri-ord på skrift
• Hvilke billeder er der især psykiatri i?
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Hvad kan I bruge TRIV til
• Til at fortælle andre om ergoterapeuters rolle 

i psykiatrien
• Til at identificere, hvad ergoterapi skal måles 

på
• Til at fokusere på T-R-I-V i den 

ergoterapeutiske indsats sammen med 
brugeren – film på vej

• ???
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Eksempel på brug af TRIV til 
borgere med KOL (hold x 2)

• Hvad er TRIV
• Hvilken aktivitet er problematisk for borgeren (grupper)
Eks: støvsugning. 
• Tilgængelighed: Hvad er muligt for dig at gøre, hvor stor indsats bruger du 

på opgaven, hvordan kan du kompensere for at gøre opgaven nemmere? 
• Roller/relationer: Hvem støvsuger typisk, kan en anden hjælpe? 
• Interesse: Kan du lide at støvsuge, stjæler opgaven så meget energi, at du 

ikke kan foretage dig det, du nyder at gøre, og hvad betyder det for dig? 
• Vilje/vane: Hvor ofte støvsuger du, er det nødvendigt, ønsker du at holde 

fast i din rutine?
• Hjemmeopgave om betydningsfuld aktivitet
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TRIV-ambassadør 
Etf har brug for dig!
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www.etf.dk/triv
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http://www.etf.dk/triv


Tak for i dag!
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