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Mit oplæg vil indeholde……….

Præsentation 

2 pilotprojekter.

Rehabilitering/hverdagsrehabiliterende indsats – hvilket værktøj?

Hvordan og med hvilket værktøj - synliggøres at ergoterapeutens indsats gør en 

forskel i det tværfaglige samarbejde????

Hvordan holdes fokus på rehabilitering og ergoterapi med økonomien i 

hånden?



Baggrund og erfaringer



Håndværk/værktøjer/tværfagligt samarbejde



Projektleder 

Et nyt begreb er født i 2008  hverdagsrehabilitering.

”Mine”  Pilotprojekter 

I Ringsted 2008 - 2010  - fortsatte ………………..

I Slagelse august 2011 til august 2012  - grundlaget for nuværende tværfaglige samarbejdsmodel -

EN borger EN plan for alle borgere over 18 år

Det hverdagsrehabiliterende team består af  9 hjemmeterapeuter og en faglig koordinator.

3 fysioterapeuter og 7 ergoterapeuter.



Slagelse afprøver sundhedsstyrelsen model.



Rehabilitering 

hverdagsrehabilitering

• Er der lighedstegn mellem rehabilitering og hverdagsrehabilitering?

Tal 2 minutter sammen med sidemænd.



Hverdagsrehabilitering og visitationsramme 

Det har givet nye jobs for ergoterapeuter.

Hverdagsrehabilitering danner en fælles platform for samarbejdet 

mellem borgeren og kommunen, hvor begge parters interesser og vilkår 

klarlægges. Effektiv hverdagsrehabilitering afhænger af, at der sættes 

realistiske og overskuelige mål sammen med borgeren, som kan 

nås gennem den daglige aktivitetstræning. (ETF)



Nu kommer det svære……………………….

Hvordan synliggør vi at ergoterapeuter/ergoterapi gør forskellen?

Samarbejde mellem håndværkeren og forskning…………….

Det tværfaglige samarbejde kræver monofaglige kompetencer og samtidig tværfagligt 
forståelige dokumentationsværktøjer/tests.

Bevidst om det teoretiske grundlag for den ergoterapeutiske intervention.

Derfor også ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber.

Vil det give mening at anvende ens tværfaglige redskaber ved en tværfaglig 
rehabiliteringsindsats?  - tal sammen 2 minutter.



Kan dette dokumentere ergoterapi?

Ved afprøvning i sundhedsstyrelsens projekt anvendes for alle faggrupper 
følgende tests: COPM – WHODAS, UCLA, DEMMI

Mange muligheder:

ADL-taxonomien, forskellige tests, sammensat tests.

Målt på visitationsydelser før og efter. 

Prosa beskrevet aktivitetsudførelsen.

Aktivitetsanalysen??



Vi har skabt mange stillinger på økonomi!

• Nu gælder det om at holde fokus på rehabilitering og fortsat udvikle området 

med synlige forskelle når ergoterapi danner grundlag for målrettet træning i 

meningsfulde dagligdags aktiviteter. 

• En vigtig sidegevinst vil kunne ses på visitationsrammen, sundhedstilstanden 

m.m. Det skal også synliggøres for organisationen i det tværfaglige 

samarbejde samt for politikkerne.


