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I forbindelse med et netop afsluttet bachelorprojekt på Ergo-

terapeutskolen i Holstebro var vi fem ergoterapeutstuderen-

de, der ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel vurderede den 

sundhedsfaglige kvalitet af de kommunale rehabiliteringstil-

bud til mennesker med senhjerneskade. 

Med udgangspunkt i canadiernes definition af evidensba-

seret ergoterapi har jeg efterfølgende udarbejdet et eksempel 

på, hvordan ergoterapeuter inden for rehabiliteringsområdet 

kan arbejde evidensbaseret.

Jeg har indsat nøgleordene fra definitionen i The Client, 

Service Society Model og suppleret med de aspekter, som jeg 

også finder vigtige. (Se figur side 23).

DYNAMISK MODEL

Ergoterapeuter arbejder på alle tre planer i den dynamiske 

model. Klienterne forventer og kræver, at rehabiliteringsind-

satsen er effektiv, og ud fra en klientcentreret praksis må den 

være i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Som 

profession må vi kunne dokumentere, at vi i den kliniske 

praksis ”are doing the right thing right”.

Vi kæmper ofte mod økonomiske besparelser, så det er 

vigtigt at kunne garantere, at vi anvender de mest effektive 

metoder og redskaber. Netop i forhold til rehabilitering er 

det vigtigt, at ergoterapeuter også fokuserer på det politiske 

niveau for at kunne være med til at påvirke eller forandre de 

politiske beslutninger til fordel for klienterne.

KLIENTARBEJDE

Klientinformationen fås gennem det tætte klientsamarbejde, 

som også kan omfatte de pårørende. På den måde kan ergo-

terapeuter besvare, hvad den ergoterapeutiske intervention 

har resulteret i og vurdere, om der er behov for ændringer i 

rehabiliteringsindsatsen.

Der er udviklet mange gode valide undersøgelsesredskaber, 

for eksempel AMPS, COPM og ADL-taxonomien. De kan 

hjælpe ergoterapeuter til at træffe kvalificerede beslutninger 

og bidrage til, at den indsats, der leveres i dagligdagen, også 

på et højere plan kan dokumenteres.

Samtidig er det vigtigt, at ergoterapeuter gør brug af tidli-

gere erfaringer, så vi i den klientcentrerede praksis også får en 

rehabiliteringstankegang.

I Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet pointeres det 

netop, at fagfolk fra forskellige faggrupper i det tværfaglige 

samarbejde skal se sig selv som rehabiliteringsarbejdere.

Når vi skal forklare, hvordan vi tænkte, da vi handlede i 

forbindelse med en bestemt problemstilling, kan vi gøre det 

ved hjælp af klinisk ræssonnering.

Denne tre-sporede tankegang er for eksempel god at bruge 

sammen med Den ergoterapeutiske Arbejdsproces eller 

OPPM, da klinisk ræsonnering kan være baggrunden for at gå 

videre i processen.

DEN INSTITUTIONELLE RAMME

Når de ergoterapeutiske ydelser skal organiseres inden for 

den institutionelle ramme, er det især i forhold til rehabili-

tering vigtigt, at indsatsen planlægges, så den nødvendige 

faglige ekspertise er til stede på alle niveauer i forløbet. Det 

skyldes, at et rehabiliteringsforløb er meget specialiseret og 

kompliceret og kræver helt særlige kompetencer.

Når rehabiliteringsindsatsen skal planlægges, er det vigtigt, 

at ergoterapeuter reflekterer over tidligere klientforløb.

Den evidensbaserede ergoterapi kan også fremmes ved, at 

vi som kolleger diskuterer vores viden, erfaringer og kom-

petencer vedrørende forskellige praksisspørgsmål, inden vi 

integrerer nye tiltag.

I Danmark er rehabilitering ikke omfattet af lovgivningen, 

men det kan ergoterapeuter være med til at ændre på ved at 

evaluere og dokumentere den ergoterapeutiske intervention 

eller ved at indgå samarbejde med egen eller andre faggrupper 

omkring forskning og kvalitetsudvikling.

Evidensbaseret ergoterapi er fremtiden. I forhold til rehabilitering kan 
ergoterapeuter arbejde evidensbaseret ved at bruge den canadiske 
The Client, Service Society Model som ramme
Af Karen Harkjær Jensen, ergoterapeut 

BACHELOR

Ergoterapeuter skal arbejde 

evidensbaseret 

OM FORFATTEREN
Karen Harkjær Jensen, i dag ansat på 
RevalideringsCentret i Herning, fik 
karakteren 13 for bacheloropgaven.   



ergoterapeuten  l  marts 2005 l 23

EVIDENSBASERET ERGOTERAPI:
”En klientcentreret muliggørelse af aktivitet (occupation) 
baseret på klientinformation og en kritisk gennemgang 
af relevant forskning, ekspertviden (consensus viden) 
samt tidligere erfaringer.”
Kilde: CAOT, 1999, ”Joint Position Statement 
on Evidence-based Occupational Therapy”
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Ifølge den norske ergoterapeut og forsker Randi Wågø 

Aas er der et gab mellem forskning og praksis, og derfor må 

vi supplere erfaringsbaseret og klientbaseret kundskab med 

videnskabsbaseret kundskab.

DEN SAMFUNDSMÆSSIGE KONTEKST

Når ergoterapeuter er i den samfundsmæssige kontekst, kan 

vi foretage en kritisk gennemgang af relevant forskning og 

ekspertviden.

Vi kan læse bredt og kritisk samt deltage i konferencer og 

temadage. Evidens kan bygge bro mellem teori og praksis 

ved, at den bedst dokumenterede og nyeste faglige viden 

og metoder danner basis for de rehabiliteringsindsatser, der 

iværksættes.

Ved at søge i sundhedsvidenskabelige databaser kan er-

goterapeuter også få faglige argumenter til påvirkning af det 

politiske niveau og dermed også social- og sundhedslovgiv-

ningen.

Ikke alt lader sig evidensbasere, og det kan være svært 

inden for ergoterapi at komme op på de øverste niveauer i 

evidenshierarkiet.

Der kan for eksempel være etiske grunde til at fravælge 

randomiserede undersøgelser, men ergoterapeuter kan altid 

overveje, hvad det bedst mulige vil være inden for de for-

håndenværende muligheder og rammer. Vi bør derfor indgå i 

arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarder og guidelines.

De offentlige økonomiske ressourcer er begrænsede, så 

det betyder både tilvalg og fravalg, når serviceniveauet skal 

fastlægges. Kvalitetsstandarder og guidelines kan derfor sikre 

en evidensbaseret praksis, så serviceniveauet på rehabilite-

ringsområdet bliver ensartet ud fra faglige valg til gavn for 

klienterne.

DEPU ER POSITIVT

Evidensbaseret ergoterapi kan være med til at fastholde de 

ergoterapeutiske kerneydelser, som er meningsfuld aktivitet 

og deltagelse. Det er derfor positivt, at DEPU arbejder med at 

profilere vort fag og evidensbasere vores kerneværdier.

Hvis vi som ergoterapeuter arbejder evidensbaseret med 

udgangspunkt i The Client, Service Society Model vil vi i høj 

grad kunne bidrage til, at rehabiliteringsindsatsen bliver vel-

lykket – som et led i enabling occupation. 

Se litteraturliste på www.etf.dk                                                   ●

RESUME
Artiklen tager udgangspunkt i den canadiske definition af evidensbaseret ergoterapi. Det beskrives, hvordan 
ergoterapeuter i praksis kan arbejde evidensbaseret i forhold til rehabilitering, når rammen er den canadiske 
The Client, Service Society Model.
På hvert af de tre niveauer i den dynamiske model (Klientarbejdet, Den institutionelle ramme og Den samfunds-
mæssige kontekst) kan ergoterapeuter have refleksioner vedrørende evidensbaseret praksis og for eksempel 
være med til at udarbejde kvalitetsstandarder og guidelines for at bidrage til en vellykket rehabiliteringsindsats.


