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Program for sessionen
1. Introduktion til D-IRM projektet
2. Dansk oversættelse, kulturel tilpasning og indledende validering af Self-

Assessment of Modes Questionnaire v/ Marc Sampedro Pilegaard
3. Dansk oversættelse, kulturel tilpasning og indledende validering af 

spørgeskemaer om klinisk vurdering af terapeutisk stil: Clinical Assessment of 
Modes v/ Kristina Tomra Nielsen

4. Psykometriske test af redskaberne Self-Assessment of Modes Questionnaire
(SAMQ) og Clinical Assessment of Modes Questionnaires (CAMQs) v/ Kristina 
Tomra Nielsen

5. Validitet og reliabilitet af den danske version af Self-Assessment of Modes 
Questionnaire (D-SAMQ) v/ Eva Ejlersen Wæhrens

6. Spørgsmål
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Baggrund for projektet
Besøg ved University of Illinois, Chicago i 2016 
hos professor Renee Taylor

Den terapeutisk relation har betydning ift. at 
engagere klienten i meningsfuld aktivitet

Vigtigt at opbygge og vedligeholde god 
kommunikation med vores klienter

Ergoterapeutiske modeller har fokus på 
kommunikationsfærdigheder

• CMCE-modellen
• Model for tilsigtet samspil
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The Intentional 
Relationship 
Model (IRM )

Model for 
tilsigtet samspil

R. Taylor, professor 

i ergoterapi ved UIC
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Model for tilsigtet samspil
Ergoterapeutens terapeutiske og bevidste brug af sig selv med henblik 
på at fremme klientens aktivitetsengagement.

Den personlige terapeutiske 
stil består af en række modi 
(måder), hvorved man kan 
søge at skabe en positiv 
relation med henblik på at 
fremme klientens 
aktivitetsengagement.
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De 6 modi

Advokerende
sikre klientens sociale og 

juridiske rettigheder, herunder 
inddragelse

Samarbejdende
samarbejde med klienten, 

hvor denne har mulighed for 
at præge eller tillades at styre 

terapiforløbet

Indfølende
forståelsen af og indlevelsen i 

klientens perspektiv for at 
klienten føler sig set, hørt og 

forstået.

Opmuntrende
bibringe klienten håb, mod og 
vilje til at deltage i eller udføre 

en given aktivitet

Instruerende
undervise klienten i, hvordan 

vedkommende med fordel kan 
agere i forskellige situationer.

Problemløsende
teknisk dygtig, kreativ, 

orienteret mod at finde
pragmatiske løsninger, eller
lignende logiske strategiske

tilgange.  
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Terapeutisk stil

• Man vil have præferencer - modi - som 
det falder mere naturligt at anvende

• Tilstræbe i et vist omfang at mestre 
dem alle.

• Den individuelle terapeutiske stil 
udvikler sig - er ikke stationær

Taylor et al, 2011
Bonsaksen

et al, 2013

D-IRM



D-IRM



D-IRM

Self-Assessment of Modes 
Questionnaire (SAMQ)

Undersøgelse af 
egen terapeutisk stil



D-IRM

Clinical Assessment of Modes Questionnaires (CAMQs)

CAMQ-Client 1 (CAMQ-C1): Hvilke modi foretrækker klienten, at 
ergoterapeuten anvender under den ergoterapeutiske forløb

CAMQ-Client 2 (CAMQ-C2): Hvilke modi har klienten oplevet at 
ergoterapeuten anvendte under den ergoterapeutiske session

CAMQ-Terapeut (CAMQ-T): Ergoterapeutens oplevelse af egen 
brug af modi under den ergoterapeutiske session med en specifik 
klient
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Projektforløb…

2016-2017

Fase I: 
Projektforberedelse

2018-2021

Studie 1 og 2:

Oversættelse og
validering af SAM & CAM

2020

Fase II: 
Projektforberedelse

2020-2024

Studie 3 – 7:

Psykometrisk
testning
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Dansk oversættelse, kulturel tilpasning og 
indledende validering af Self-Assessment of 

Modes Questionnaire

Marc Sampedro Pilegaard, Thivya Sithamparanathan, Kristina Tomra Nielsen,
Renee Taylor og Eva Ejlersen Wæhrens

D-IRM



Formål

• At udvikle en dansk oversættelse af SAMQ (D-SAMQ), herunder foretage 
en kulturel tilpasning af instrumentet i en dansk kontekst
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• Udfyldes af ergoterapeut

• 20 forskellige cases

• 6 svarmuligheder

• Scoringsnøgle

SAMQ
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Vera, en ældre klient, der 
for nyligt er henvist til 

rehabilitering

Anders med en 
rygmarvsskade, der ikke 

har råd til en 
specialiseret kørestol

Mette, en 15-årig elev 
med cerebral parese 

Robert der er i bedring 
efter håndleds- og 

knæskader efter en 
bilulykke

Denise, en 60-årig 
klient, der har svært 

udtalt træthed grundet 
multipel sklerose

9-årige Sara der har lette 
kognitive og finmotoriske 

udviklingsforstyrrelser

Henrik der lider af 
kroniske smerter efter en 

gammel skade
Bent der er indlagt på et 

rehabiliteringscenter efter 
en apopleksi

Kristine der har bipolar 
sindslidelse

Du kommer bl.a. til at møde:



Case 1
Daniel, en klient med kronisk psykisk sygdom, er netop 

begyndt i et beskyttet beskæftigelsesforløb. Han fortæller dig, 

at stress som følge af arbejdet har bevirket, at han hører 

stemmer (hallucinerer) igen. Daniel er bekymret for, at hans 

mentor på arbejdet vil opdage, at der er noget galt, og han 

derfor kan miste sit arbejde. Han har fulgt sin psykiaters 

anbefaling om at øge mængden af medicin, men 

symptomerne er endnu ikke aftaget. Tidligere har han været i 

stand til at arbejde, og symptomerne har været under kontrol, 

når medicinen nåede sin fulde effekt. Hvordan vil du have det 

bedst med at agere i denne situation?
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18

19

Mind Daniel om, at han for nyligt har
haft lignende forværring af sine
symptomer, men at de kun var
kortvarige, og at han var i stand til at
komme godt igennem denne periode.

Spørg Daniel, hvad han tror, at han skal
gøre for at beholde sit job, og om han kan
identificere et mål, som kan understøtte
hans fastholdelse af arbejdet.

Spørg Daniel, om han tror på, at medicinen
vil holde stemmerne under kontrol, og om
han kan komme i tanke om andre grunde til,
hvorfor han ikke vil kunne fastholde sit
arbejde. Stil ham andre spørgsmål, der vil
hjælpe ham til at tænke mere rationelt over
hans arbejdssituation.

Fremhæv for Daniel, at han er
berettiget til tilpasninger på
arbejdspladsen og mind ham om, at
han om nødvendigt kan forhandle
med sin fastholdelseskonsulent fra
jobcentret om hvad han har brug for.

Anerkend, at det er svært at opleve
en forværring i symptomer, når han
netop er begyndt på et nyt arbejde,
og bed ham fortælle dig mere om
hans oplevelse.

Mind Daniel om, at psykiateren sagde,
at det kan tage noget tid, før medicinen
opnår sin fulde effekt, og gennemgå
strategier, som han kan anvende til at
håndtere hallucinationerne, når han
arbejder.

ERGO

?



Profil

10%

30%

60%
12 svar inden for Instruerende= 12/20*100= 60%

6 svar inden for Samarbejdende = 6/20*100= 30%

2 svar inden for Problemløsende = 2/20*100= 10%

Efter besvarelse af de 20 cases:



Forskere

8 
Ergoterapeuter

Forskere

10-trins oversættelsesproces
af Wild et al.
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Resultater
n=8 Hovedresultater

• Sprog

• Kulturel tilpasning (fx forskel på 
sundhedsvæsen USA/DK)
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Diskussion og konklusion

• D-SAMQ har gennemgået en systematisk og grundig oversættelse og 

tilpasning i en dansk ergoterapeutisk kontekst

• Men der er brug for mere forskning, inden D-SAMQ kan anvendes i praksis

D-IRM



Den danske 
oversættelse af 

D-SAMQ
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Dansk oversættelse, kulturel tilpasning og 
indledende validering af Clinical Assessment of 

Modes Questionnaires

Anette Enemark Larsen, Kristina Tomra Nielsen, Renee Taylor,
Marc Sampedro Pilegaard og Eva Ejlersen Wæhrens

D-IRM



Formål 

• At oversætte CAM-spørgeskemaer til dansk, foretage kulturel 
tilpasning samt at undersøge overflade-validiteten (face-validity) med 
fokus på kulturel relevans

D-IRM
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Clinical Assessment of Modes Questionnaires (CAMQs)
CAMQ-Client 1 (CAMQ-C1): Hvilke modi foretrækker klienten, at 
ergoterapeuten anvender under det ergoterapeutiske forløb (før)

CAMQ-Client 2 (CAMQ-C2): Hvilke modi har klienten oplevet 
at ergoterapeuten anvendte under det ergoterapeutiske forløb (efter)

CAMQ-Terapeut (CAMQ-T): Ergoterapeutens oplevelse af egen brug af modi 
under det ergoterapeutiske forløb med en specifik klient (efter)



CAM-C1

• Består af en titel
• En indledende instruktion
• Demografiske spørgsmål
• Spørgsmål vedrørende kommunikationen mellem klient og terapeut
• 5-punkts Likert skala:
• Et afsluttende kvalitativt spørgsmål, der giver klienten mulighed for at 

tilføje noget

D-IRM

Slet ikke 
vigtigt

Mindre 
vigtigt Vigtigt Meget 

vigtigt
Særdeles 

vigtigt



CAM-C1
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CAM-C2

• Består af en titel
• En indledende instruktion
• Spørgsmål vedrørende klienten oplevelse af terapeutens kommunikation
• 5-punkts Likert skala:
• Et spørgsmål vedr. overordnet tilfredshed med terapeutens behandling
• 5-punkts likert skala:
• Et spørgsmål om hvad terapeuten evt. kunne have gjort anderledes
• Et afsluttende kvalitativt spørgsmål, der giver klienten mulighed for at tilføje noget

D-IRM

Aldrig Sjældent Nogle 
gange Ofte Meget 

ofte

Overhovedet 
ikke tilfreds

Mindre 
tilfreds Tilfreds Meget 

tilfreds
Særdeles 
tilfreds



CAM-C2
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CAM-T
• Består af en titel
• En indledende instruktion
• Spørgsmål vedrørende terapeutens oplevelse af kommunikationen med klienten
• 5-punkts Likert skala:
• Et spørgsmål om hvor tilfreds terapeuten tror, klienten er med den ergoterapeutiske 

intervention
• Et spørgsmål om hvor tilfreds terapeuten er med sin behandling af klienten
• 5-punkts Likert skala:
• Et spørgsmål om hvad terapeuten evt. kunne have gjort anderledes
• Et afsluttende kvalitativt spørgsmål, der giver terapeuten mulighed for at tilføje 

noget
D-IRM

Aldrig Sjældent Nogle 
gange Ofte Meget 

ofte

Overhovedet 
ikke tilfreds

Mindre 
tilfreds Tilfreds Meget 

tilfreds
Særdeles 
tilfreds
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Metode:
10-trins 

oversættelses-
proces af Wild 

et al.

Trin 1
Opstart

Trin 2-6 
Oversættelse 

til dansk

Trin 7 
Kulturel 

tilpasning 
vha. CD & CVI 

rating

Trin 8-10 
tilpasning af 
spørgeskema
er baseret på 

resultater

10-trins 
oversættelsesproces

af Wild et al.



Deltagere: n=15 klienter og n=7 ergoterapeuter



Resultater – Kulturel relevans
• Alle tre spørgeskemaer indeholdte spørgsmål som var kulturelt relevante.
• Generelt høj enighed om kulturel relevans af spørgsmålene i de tre CAM 

spørgeskemaer.
CAM-C1: Ift. 24 spørgsmål (80%) var der enten moderat (10 sp., 33%), stærk (8 sp., 
27%) eller næsten perfekt (6 sp., 20%) enighed om kulturel relevans.

CAM-C2: Ift. 24 spørgsmål (75%) var der enten moderat (4 sp., 12,5%), stærk 
(11 sp., 34%) eller næsten perfekt (9 sp., 28%) enighed om kulturel relevans.

CAM-T: Ift. 19 spørgsmål (58%) var der næsten perfekt enighed om kulturel relevans.
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Resultater – eksempler på kommentarer ved 
cognitive debriefings

• Ordet ‘overbevisende’ (conviction) blev vurderet problematisk af 
klienterne. I stedet blev ordet ‘fagligt sikker’ eller ‘grundig viden’ 
foreslået.
• Ordet 'belønning' (reward) blev fundet nedladende af både 

terapeuter og klienter. Både blandt klienter og terapeuter blev ordet 
‘anerkendelse’ anbefalet i stedet.
• I CAM-T fandt terapeuterne ordet ‘ressourcer’ vanskeligt; de foreslog i 

stedet ordet ‘muligheder’

D-IRM



Diskussion og konklusion
• D-CAMQs har gennemgået en systematisk og grundig oversættelse og tilpasning i en 

dansk ergoterapi kontekst

• Både klienter og ergoterapeuter vurderede, at spørgsmålene i de tre spørgeskemaer 
virkede kulturelt relevante og fungerede på dansk

• Tilpasninger blev foretaget ift. titler, layout, instruktioner, ordlyd og svarkategorier i 
alle tre spørgeskemaer

• Men der er brug for mere forskning, inden D-CAMQs kan anvendes i praksis

D-IRM



Den danske 
oversættelse af 

D-CAMQs

D-IRM



Psykometriske test af redskaberne 
Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAMQ) 
og Clinical Assessment of Modes Questionnaires

(CAMQs)

Kristina Tomra Nielsen, Marc Sampedro Pilegaard, 
Anette Enemark Larsen og Eva Ejlersen Wæhrens
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Projektforløb…

2016-2017

Fase I: 
Projektforberedelse

2018-2021

Studie 1 og 2:

Oversættelse og 
validering af SAM & CAM

2020

Fase II: 
Projektforberedelse

2020-2024

Studie 3 – 7:

Psykometrisk 
testning

D-IRM



Formål 

• At undersøge aspekter af validitet, reliabilitet and anvendelighed af D-
SAMQ og D-CAMQs i dansk ergoterapi praksis 

• Dette mhp. at styrke den terapeutiske relation og klientcentreret 
praksis

D-IRM



Klientcentreret 
praksis

Anvendelighed 
[utility]

Reliabilitet og 
validitet

De 5 studier

Studie 1
D-SAMQ
spørgeskema

Studie 2
D-CAMQs

afprøvning 

Studie 4
D-CAMQs

spørgeskema

Studie 3
D-SAMQ
spørgeskema

Studie 5
D-SAMQ & 
D-CAMQs

interviews

n=150 
Klienter 

n=30 
Ergoterapeuter

n=30 
Ergoterapeut 
studerende 



Det danske IRM projekt (D-IRM)
Studie 1 
at teste validiteten og reliabiliteten af D-SAMQ.
Studie 2
at teste validiteten og reliabiliteten af D-CAMQ-C1, D-CAMQ-C2 og D-CAMQ-T.
Studie 3
at kortlægge D-SAMQ redskabets anvendelighed blandt praktiserende ergoterapeuter og 
ergoterapeutstuderende.
Studie 4
at kortlægge af D-CAMQ-C1, D-CAMQ-C2 og D-CAMQ-T redskabernes anvendelighed ift. 
forskellige klientgrupper, i forskellige rehabiliteringsfaser og -forløb, i forskellige 
sundhedsinstitutioner.
Studie 5
at undersøge om ergoterapeuter og deres klienter oplever, at brugen af D-SAMQ og D-
CAMQs fremmer en klientcentreret praksis.

D-IRM



Studie 1: D-SAMQ’s validitet og reliabilitet 

Deltagere: 
30 ergoterapeuter (n=10 fra hhv. Region H, Nord og Midt= population A).

Design: 
Intro til D-SAMQ på online opstartsmøde. 
Test-re-test design: D-SAMQ udfyldes med 1-2 ugers mellemrum. 
Validitet: spørgeskema om relevans af de 20 cases. 
Indholdsvaliditet: Content Validity Index (CVI). 

Studiet er 
gennemført og artikel 

er submittet
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Studie 2: D-CAMQs’ validitet og reliabilitet 

Deltagere: 
n=30 ergoterapeuter (population A) samt n=5 klienter fra hver 
ergoterapeuts egen praksis (total n=150= population B).

Design: 
Kohortedesign -> data indsamles før (CAM-C1) og efter (CAM-C2 og 
CAM-T) klienternes ergoterapeutiske forløb.
Validitet og reliabilitet: Rasch statistik.

Dataindsamling 
pågår (er forsinket 

pga. Corona)
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Studie 3: D-SAMQ’s anvendelighed (utility)

Deltagere: 
n=30 ergoterapeuter (population A) samt n=30 
ergoterapeutstuderende fra 4. semester (KP og UCN) og 6. semester 
studerende (UCN), som er i praktik (population C).

Design: 
Spørgeskemaundersøgelse om oplevelsen af anvendelighed (relevant, 
tilgængelig, gennemførbar og acceptabel).

Dataindsamling og 
analyse er 

gennemført. 
Artikel er under 

udarbejdelse 
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Studie 4: D-CAMQs’ anvendelighed (utility) 

Deltagere: 
n=30 ergoterapeuter (population A) og n=150 klienter (population B).

Design:
Spørgeskemaundersøgelse om oplevelsen af anvendelighed (relevant, 
tilgængelig, gennemførbar og acceptabel).

Dataindsamling 
pågår
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Studie 5: Redskabernes indflydelse på 
klientcentreret praksis 
Deltagere: 
Repræsentanter fra gruppen af ergoterapeuter (population A) og 
klienter (population B).

Design:
Kvalitative interviews mhp. at belyse om D-SAMQ og D-CAMQs
understøtter terapeutisk relation og dermed fremmer klientcentreret 
praksis.

Planlægning pågår 

D-IRM



Tidsplan pr. juni 2022
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Konklusion

• De samlede resultater af D-IRM projektet vil bidrage til at D-SAMQ og 
D-CAMQs redskaberne vil kunne anvendes i dansk praksis, forskning 
og uddannelse

D-IRM



Validitet og reliabilitet af 
den danske version af Self-
Assessment of Modes 
Questionnaire (D-SAMQ)

Marc Sampedro Pilegaard, Kristina Tomra Nielsen,
Anette Enemark Larsen og Eva Ejlersen Wæhrens

D-IRM



Formål, design og deltagere
• At undersøge intra-rater reliabilitet og indholdsvaliditet (kulturel relevans) af D-SAMQ

Ergoterapeuter som arbejder:
• klinisk fx. akut hospital, kommunal rehabilitering, psykiatrisk hospital, hjemmepleje, 

specialiseret rehabilitering,
• med forskellige aldersgrupper
• med forskellige diagnosegrupper

D-IRM

Online workshop Online spørgeskema 1 Online spørgeskema 2

Intro til IRM og SAMQ Demografiske spørgsmål
D-SAMQ

D-SAMQ
Content Validity Index (CVI)

Uge - 2 Uge 0 Uge 2



Deltagere
n=31

D-IRM

Alder (år), median (IQR; range) 41.5 (35.5 til 50)
Kvinder, n (%) 30 (97%)
Erfaring som ergoterapeut (år), median (IQR; range) 13.5 (10 to 19)
Varighed af aktuel ansættelse (år), median (IQR; range) 9 (3.5 to 14)
Videreuddannelse, n (%)

Ja 10 (32%)
Nej 22 (71%)

Arbejdsområde
Kommunal rehabilitering 11 (35%)

Somatisk sygehus 9 (29%)
Psykiatrisk sygehus 4 (13%)

Kommunal habilitering 2 (6%)
Plejehjem 2 (6%)

Selvstændig 2 (6%)
Andet 1 (3%)

Klient gruppe, n (%)
Erhvervet hjerneskade 11 (35%)

Ortopædkirurgiske 4 (13%)
Psykiatriske 4 (13%)

Ældre 4 (13%)
Børn 4 (13%)

Udviklingshæmmede 2 (6%)
Andre 3 (10%)



Deltagere
n=31

D-IRM

Hvor foregår ergoterapeutens behandling, n (%)

Kommunalt genoptræningscenter 10 (32%)

Hospital 8 (26%)

Klientens hjem 8 (26%)

Skole/ dag institution 2 (6%)

Andet 4 (13%)

Varighed af ergoterapeutisk forløb

Kort (<2 uger) 1 (3%)

Medium (3 til 6 uger) 10 (32%)

Langt (>7 uger) 21 (68%)

Kendskab til SAMQ, n (%)

Ja 2 (7%)

Nej 29 (93%)



Reliabilitet

• 12 cases med moderat til 
stærk overensstemmelse 
mellem terapeutens første 
og anden scoring af D-
SAMQ
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Validitet – cases’ 
kulturelle relevans

• 15 cases med stærk til 
næsten perfekt 
enighed om, at casen 
er kulturelt relevant

• 5 cases, hvor mellem 
21 til 24 af deltagerne 
finder casen kulturelt 
relevant

D-IRM



Diskussion og implikationer
• Hvilke modi man foretrækker at anvende, kan blive påvirket af fx. kollegial 

supervision, nye erfaringer med klientforløb, og samtaler med klienters familie 
og venner
• SAMQ lægger op til, at man skal vælge den foretrukne modus, men IRM 

modellen advokerer for brug af flere modi i kombination. Det er derfor til en 
vis grad forståeligt, at ergoterapeuterne ikke svarer det samme ved gentagne 
besvarelser
• Deltagerne kan have reflekteret over deres terapeutiske stil og brug af modi 

efter første besvarelse og det kan evt. Have påvirket deres næste besvarelse

Derfor anbefales det, at ergoterapeuter, som vil anvende D-SAMQ som grundlag 
for at arbejde med sin terapeutiske stil, udfylder spørgeskemaet regelmæssigt, 
for at have en aktuel profil over sine foretrukne modi.

D-IRM



Tak for opmærksomheden! 

Kristina Tomra Nielsen
ktn@ucn.dk

Marc Sampedro Pilegaard
mpilegaard@health.sdu.dk

Anette Enemark Larsen 
anel@kp.dk

Eva Ejlersen Wæhrens
Eva.Elisabet.Waehrens@regionh.dk

Projektet har modtaget støtte fra Ergoterapeutforeningens Forskningsfond,
SDU, UCN, KP og OAK Foundation
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