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Evidens i ergo terapeutisk praksis
Struktureret kvalitetsudvikling har været på den sundhedspolitiske dagsorden 
i snart ti år. På Odense Universitetshospital har ergoterapiafdelingen via et evi-
dens-projekt skabt videnskabeligt grundlag for det daglige arbejde
Af Anette Jäger Laursen og Anette Skjold Sørensen, ergoterapeuter

Ergoterapiafdelingen på Odense Uni-
versitetshospital har via evidensprojekt 
sat fokus på, at den ergoterapeutiske 
indsats, i et relevant omfang, tager ud-
gangspunkt i evidensbaseret praksis, 
EBP. Formålet er at skabe videnskabe-
ligt grundlag for det daglige arbejde, at 
kvalitetsudvikle den ergoterapeutiske 
praksis og fastholde de ergoterapeutiske 
kerneydelser.

Målgruppen er vore kolleger internt 
i afdelingen. I første omgang er det 
meningen, at udviklingsterapeuter skal 
bruge materialet i forbindelse med evi-
densopgaver. Men det er også et mål, at 
projektet kan læses af andre professio-
nelle, og at de kan drage nytte af viden 
om ergoterapi.

EBP beskrives blandt andet i projek-
tets første del, hvor der også anbefales 
en ergoterapeutisk praksismodel ved 
inddragelse af OPPM, samt ergotera-
peutens refleksion og tanker om for 
eksempel patientinddragelse.

Til at løse den opgave har vi i pro-
jektets anden del fundet frem til og 
opstillet analyseskemaer samt afprøvet 
materialet på en klinisk problemstilling 
vedrørende en patient med en Colles 
fraktur.

Resultatet er blevet et materiale, som 
er klar til at blive afprøvet af vore kol-
leger, men det kan bruges af alle ergote-
rapeuter som inspiration til at komme i 
gang med evidenssøgning.

Målet med at implementere viden 
fra forskning er at gøre behandlingen 
bedre, give patienterne bedre informa-

tion om deres sygdomme og reducere 
antallet af fejl.

EVIDENSBASERET ERGOTERAPI

Del 1
Evidensbaseret praksis er en praksis, 
der integrerer tre faktorer:
• Klinisk ekspertise
• Forskningsevidens
•  Patientpræferencer i de kliniske be-

slutninger.
Klinisk ekspertise omfatter viden, erfa-
ring og præferencer. Forskningsevidens 
er viden underbygget af forskning. 
Patientpræferencer er at inddrage pa-
tienten i behandlingen (DSI Institut for 
sundhedsvæsen, 1998).

Selve begrebet evidensbaseret praksis 
stammer fra et arbejde af den britiske 
epidemiolog Archie Cochrane 1972, 
(www.cochrane.dk), hvori han beskrev 
ideen om at samle forskning indenfor 
et bestemt område, sammenfatte det 
og gøre det tilgængeligt, så det kunne 
guide klinisk praksis. Begrundelsen var, 
at den uendelige mængde af forskning, 
der blev produceret ikke blev brugt til 
patientens bedste.

Senere blev Cochranes ideer fulgt op 
af dels The Evidence-Based Working 
Group, Canada, dels af den britiske pro-
fessor Sackett og hans kolleger. Disse to 
grupper har ført an inden for EBP.

Odense Universitetshospital (OUH) 
har besluttet at definere EBP som ”den 
bedst mulige tilgængelige viden inte-
greret med klinikerens ekspertise og 
patienternes præferencer”. Sygehus Fyn 

opererer inden for samme retningslin-
jer. En evidensbaseret praksis er i sin 
yderste konsekvens en praksis, der byg-
ger på, hvad man veldokumenteret ved 
om netop denne praksis.

At arbejde evidensbaseret kan også 
tolkes som, at vi skal lære af andre 
ved at finde ud af, hvad der allerede er 
forsket i inden for et område, og hvad 
resultatet blev. På den måde undgår vi 
at gentage fejl, andre har lavet, (Bern-
spång 2002).

Ergoterapeuter skal kunne redegøre 
over for patienterne, hvad der er størst 
belæg for at gøre i den givne behand-
lingssituation.

I mange tilfælde vil ergoterapeuter 
med megen erfaring have stor fordel af 
at arbejde sammen med en nyuddan-
net, der er undervist i videnskabelige 
metode og omvendt. Denne kombina-
tion af kundskab er hensigtsmæssig, når 
det kliniske spørgsmål skal formuleres 
og viden senere implementeres i prak-
sis, (Eriksson 2002).

STRATEGI

Med det stigende behov for, at ergotera-
peuter skaffer evidens til praksis, er der 
stadig stor usikkerhed omkring, hvilke 
strategier den enkelte ergoterapeut skal 
anvende for at integrere forskning i en 
klientcentreret praksis (Craik & Rap-
polt 2003).

Hertil kommer, at ydre omstændig-
heder, som opbakning fra ledelsen og 
tid afsat til fordybelse, er afgørende for 
processen. 
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Craik og Susan Rappolt (2003) de-
monstrerer i deres model (figur 1, side 
26) vigtigheden af refleksion i forbin-
delse med anvendelse af evidens, og 
hvordan OPPM leverer et godt skelet, 
som underbygger vigtigheden af dette.

Samme forfattere har kombineret 
Egans (1998) ide med en lærings-
strategi af Knott og Wildavsky (Craik 
&Rappolt 2003), der i fire stadier giver 
indsigt i de kognitive læringsprocesser, 
der fordres, når evidens skal integreres 
i praksis. Dermed opstiller de en teori-
model, som danner baggrund for ergo-
terapeuters anvendelse af evidens.

De antagelser (Craik, Rappolt 2003), 
som ligger til grund for denne teori er:

1. Ergoterapeuten ønsker og er moti-
veret for løbende at eftersøge den bedst 
tilgængelige litteratur for at kunne in-
formere praksis.

2. Ergoterapeuten har evnerne til 
kritisk at analysere hendes indsats og 
patientens udbytte af behandlingen. 

3. Ergoterapeuten værdsætter klinisk 
erfaring og viden højt. Terapeuten 
opfatter klinisk erfaring som funda-
mentet til at kunne forøge sin viden og 
færdigheder med den hensigt at forøge 
patientens resultat, levere en effektiv og 
tilstrækkelig omsorg og udvise klinisk 
kompetence.

OPPM OPLAGT RAMME

Det er oplagt at bruge OPPM som ram-
me for søgning af evidens. Ved inter-
view af kolleger, fremgår det, at ergote-
rapeuters kliniske ræsonnering og den 
kliniske erfaring skal være indeholdt.

Klinisk ræsonnering skal i den forbin-
delse blandt andet bruges til at afgøre, 
om evidensen matcher de behov, pa-
tienter udtrykker.

Derudover er evnen til at reflektere 
over klinisk praksis en vigtig evidens-
kilde og nødvendig, når anvendelse af 
evidens i praksis skal fremmes.

Refleksion over den kliniske erfaring 
er ligeledes vigtig for at kunne indhente 

relevant viden og til at forbedre det 
grundlag, hvorpå de kliniske beslut-
ninger træffes. Ved at reflektere over 
klinisk erfaring og nuværende teoretisk 
ståsted har man mulighed for kritisk at 
undersøge evidensen af et givent emne 
og overveje, om det er anvendeligt i 
praksis. På denne måde vil det være 
muligt at koble eksisterende teori og 

praksis med ny viden fra forskning for 
at udfordre eksisterende opfattelser.

Kommunikation med ens kolleger 
fremmer anvendelse af evidens. Det at 
formulere sig over for andre er med til 
at klarlægge, om man selv har forstået 
tingene rigtigt. Samt om den nye viden 
i sidste ende har det potentiale, der skal 
til, for at blive integreret i praksis. Langt 

EVIDENS

MODEL OF RESEARCH UTILIZATION IN OCCUPATIONAL THERAPY

Client encounter

Proceed with decision-making and clinical action (OPPM)
1. Name, validate, prioritize occupational perfomance (OP) issues
2. Select potential intervention models
3. Identify OP components an environmental conditions
4. Identify client’s strengths and resources
5. Negotiate targeted outcomes and develop sction plans
6. Implement plans through occupation
7. Evaluate OP outcomes (Fearing, Law, & Clark, 1997)

Implementaion 
and impact 
stages
Intergra research 
evidence to in-
form til stage of 
the OPPM

Reflection
Reflect on skill and knowledge base, and articulate personal practice theory
• Consider: Do I have evidence to inform my decision-making for this client context?
• Consider: Do I have the dkills to perform the necessary actions?

Yes
Proceed With 

OPPM

No
Begin the research utlization process 

(Knott & Wildavsky, 1980)

Acquision stage
• Knowledge: search for research evidence
• Skill: search for continuing education

Cognition stage
• Critically analyze the evidence 

Effort stage
• Reflect: How does this new evidence apply to my clients?
• Case application

Adoption stage 
• Hypothesize occupational outcomes
• Consult with peers, integrate peer feedback on hypotheses
• Reflect: How do these new insights apply to my other clients?
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de fleste terapeuter har glæde af at re-
flektere over et enkelt tidligere patient-
forløb (case analysis), når de overvejer, 
om nye tiltag skal integreres i praksis. 
Derved kommer abstrakte sekvenser 
fra den videnskabelige litteratur ind i 
et konkret eksempel, hvilket hjælper 
forståelsen og vurderingen. Resultater 
fra forskning er ikke, som blandt andet 
Hammel (2001) beskriver det, anven-
delig i praksis, hvis den ikke involverer 
patienter og deres udsagn i forbindelse 
med den ergoterapeutiske indsats.

Vi skal informere patienterne om og 
støtte dem i at forstå den nyeste forsk-
ning, så de selv bliver i stand til at træffe 
meningsfulde beslutninger. Dette er es-
sentielt i opfattelsen og udøvelsen af en 
klientcentreret praksis.

Kvalitativ forskning lægger vægt på 
anerkendelsen af klientens perspektiv, 
og den giver mulighed for at være kli-
entcentreret. Inden for sundhedsvæse-
net kan den kvalitative forskning spille 
en afgørende rolle i at få patienternes 
præferencer beskrevet.

Kvalitative spørgsmål kan samtidig 
danne basis for en efterfølgende rele-
vant kvantitativ analyse, fremgår det fra 
blandt andet Hammel (2001).

Forskellige fænomener skal doku-
menteres på forskellig måde, og ikke 
alle fænomener lader sig lige godt be-
skrive via tal. Man kan også dokumen-
tere med beskrivelser, sammenfatnin-
ger samt historier, og ofte er en kom-
bination af kvalitative og kvantitative 
begreber at foretrække.

BEVAR FAGETS SJÆL 

Ergoterapi er et komplekst fag, hvor 
flere kundskabsformer er aktuelle i for-
hold til indsatsen over for patienterne.

Faget er først og fremmest udsprun-
get af praksis, hvor de mellemmen-
neskelige værdier tydeligt bør fremgå 
i omgangen med patienterne. For at 
kunne bevare sjælen i ergoterapi skal 
ergoterapeuter, i følge A. Cusick fra 

Australien (2001), derfor prioritere 
den kvalitative forskning til at profilere 
ergoterapi og dermed evidensbasere 
kerneværdierne i faget.

Ergoterapeuter skal sikre sig, at de 
forandringer, der kommer med indfø-
relsen af EBP, er i overensstemmelse 
med fagets fokus på meningsfuld akti-
vitet og deltagelse i patienternes dag-
ligdag. 

EVIDENSBASERET ERGOTERAPI  

Del 2
I del 2 beskrives arbejdsprocessen ved 
en evidensbasering. 

Ud fra en patient-case beskrives des-
uden et behandlingsforløb med OPPM 
som grundlæggende arbejdsmodel (se 
figur 1). Der opstilles forslag til rele-
vante emner at søge evidens for. 

Der er søgt evidens på et enkelt 
spørgsmål fra ergoterapeutisk praksis 
inden for håndkirurgisk speciale.

Til vurdering af enkelte artikler er 
de relevante analyseskemaer afprøvet 
(bilag 4a og 4b i projektet, se www.etf.
dk/Fag&Forskning.) Arbejdsprocessen 
består af følgende trin (Gunilla Eriks-
son, 2002): 

•  Formulere et tydeligt klinisk 
spørgsmål ud fra patientens pro-
blem.

•  Søgning i litteraturen efter rele-
vante artikler, som kan besvare 
spørgsmålet. 

•  Vurdering af den litteratur, som er 
fundet, og bestemmelse af hvad der 
er den bedste evidens i forhold til at 
give svar på spørgsmålet.

•  Indføring af nye tilpassede arbejds-
metoder, der er fundet evidens for, i 
den kliniske praksis. 

Gunilla Eriksson (2002) opstiller tre 
typer af kliniske spørgsmål at søge evi-
dens for: 

1.  Spørgsmål om aktivitet og aktivi-
tetsudførelse.

2.   Om anvendte undersøgelsesred-
skaber er reliable og valide. 

3.  Om effekten af intervention for en 
specifik patientgruppe.

Ifølge Birgitta Bernspång (2003) skal 
spørgsmålet indeholde følgende:

Patient, gruppe af patienter eller det 
problem spørgsmålet handler om.

Behandlingen eller ydelsen man vil 
vide noget om, resultatet man er inte-
resseret i, eventuelt sammenlignende 
ydelser eller behandling.                           ●

EBP 
= EVIDENSBASERET PRAKSIS
Odense Universitetshospital (OUH) har 
besluttet at definere EBP som ”den 
bedst mulige tilgængelige viden inte-
greret med klinikerens ekspertise og 
patienternes præferencer”.

OM PROJEKTET
EvidensProjekt er kommet i værk efter 
at ergoterapiafdelingen på Odense 
Universitetshospital søgte Etf Forsk-
ningsfonden om midler tilbage i 2002. 
Selve arbejdet startede i foråret 2004, 
hvor de projektansvarlige begyndte 
at skrive om evidensbaseret praksis i 
ergoterapeutisk behandling.
Vi har prøvet at anskue forskning i vo-
res praksis, hvor det, ifølge Uffe Juul 
Jensen 1996, drejer sig om at ændre 
og udvikle professionelles måde at 
udøve deres professionelle virksom-
hed på og skabe nye institutionelle 
rammer for denne virksomhed.
Dette er forsøgt illustreret i Craik og 
Rappolt's praksismodel, hvor ergote-
rapeutens handlings- og reflektions-
tankegange beskrives overordnet.
Det drejer sig ikke kun om, at andre 
skal overbevises om ergoterapifagets 
berettigelse, men at ergoterapeutens 
indsats beskrives og dokumenteres, 
dels for at formidle håndværket i ergo-
terapifaget, dels for at belyse vigtighe-
den af en klientcentreret tilgang, der 
beror på tillid og ligeværdighed.


