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Revalidering

Rehabilitering til arbejdslivet
Selv om kun få ergoterapeuter arbejder med revalidering, er det et oplagt ergoterapi-
område, mener ergoterapeuterne på Reva-Center BOMI i Horsens. Revelidering er tillige  
i konstant udvikling. I dag ser Reva-Center BOMI for eksempel flere og flere med mel-
lemlange uddannelser, der kommer på grund af udbrændthed 
Af Lisbeth Maindal, journalist

Foto Lars Aarø

REVALIDERING

Revalidering er en støtte til at opnå beskæfti-
gelse på arbejdsmarkedet.
•  Støtten kan gives til personer, hvis arbejds-

evne er nedsat af fysiske, psykiske eller 
sociale grunde.

•  Bopælskommunen vurderer om en person 
er berettiget til revalidering.

Reva-Center BOMI i Horsens strækker 
sig over et stort areal. Kigger man ind 
bag murene, kan man gå en længere 
tur, der byder på både kantine og da-
taværksted, kreativt værksted og store 
fabrikslignende lokaler med tunge ma-
skiner og ryddelige bunker metal. 

Det er her, mennesker kan komme og 
blive arbejdsprøvet og erhvervstrænet, 
hvis de er faldet ud af arbejdslivet og 
skal have vurderet arbejdsevnen.

BOMI centret har også beskyttede 
værksteder, konsulentopgaver og tilbud 
om smertehåndtering og forebyggende 
indsats mod sygefravær.

Det traditionelle revalideringscenter er 
altså ikke helt så traditionelt mere.

Det hænger sammen med udvik-
lingen i samfundet og den politiske 
virkelighed, men også i høj grad med, 
at centrets målgrupper har udvidet sig 

markant i de senere år. Hvor borgerne 
før typisk var folk, der på grund af en 
arbejdsskade skulle omskoles, møder 
Reva-Center BOMI i dag flygtninge, ind-
vandrere og psykisk syge. Her kommer 
også posttraumatisk stressramte, per-
soner med en neurologisk diagnose og 
mennesker med smerteproblematikker.

Ergoterapeut Hanna Hare peger også 
på en helt ny gruppe, der er begyndt at 
dukke op på Reva-center BOMI: Men-
nesker med mellemlange eller højere 
uddannelser, der er faldet ud af arbejds-
markedet på grund af udbrændthed, 
stress og medfølgende depression.

De udvidede målgrupper giver nye 
udfordringer til Reva-Center BOMIs 
flok af meget tværfagligt sammensatte 
medarbejdere, der tæller fem fastan-
satte ergoterapeuter.

– Vi taler meget om, at vi på nogle 

områder bevæger os fra revalidering 
til rehabilitering mod arbejdslivet. Den 
tanke er heller ikke fjern for os i forhold 
til, hvordan opgaverne skal struktureres 
i forbindelse med kommunalreformen. 
Vi har deltaget i en konference om em-
net og arbejder med at være på forkant 
med den udvikling. 

Institutionsleder Heinz Jacob siger, 
at gruppen med længere uddannelser 
kommer i stigende antal, og at centret 
er igang med at lægge en strategi for 
håndteringen af de nye målgrupper.

– Men det er en stor udfordring for 
os. For vi kan ikke passe de mennesker 
ind i de nuværende rammer og tilbud, 
fordi de har andre ressourcer for ek-
sempel i forhold til selv at søge viden 
og indsigt i at komme videre. Og hvis 
vi i indsatsen begynder at definere den 
mere som rehabilitering frem for revali-

OPGAVERNE

Ud over den direkte kontakt i revalideringsforløbene, varetager ergotera-
peuterne på BOMI en stor mængde konsulentopgaver for kommunerne. 
For eksempel:
• Arbejdspladsvurderinger
•  Bistand i sager, hvor der skal tilkendes flexjob og hjælpemidler eksternt
•  Ergonomi og arbejdspladsindretninger internt og eksternt. 
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– Vi har mange konsulentopgaver for kommunen, hvor vi selvstændigt rådgiver og vurderer. Det er ansvarsfulde vurderinger med stor betydning for 

folks liv. Derfor er det af stor betydning, at vi gør det så objektivt som muligt, siger Lis Gedsø Smith, ergoterapeut, tv. Sammen med hende ergote-

rapeut Hanna Hare og Lone Nielsen.

dering, giver det os nye muligheder for 
at samarbejde med andre faggrupper, 
og det sonderer vi på lige nu, siger in-
stitutionsleder Heinz Jacob.

ERGOTERAPEUTISK EKSPERTISE

Ergoterapeuterne har ikke traditionelt 
været en faggruppe, der fyldte meget 
på revalideringsområdet. I dag viser 
Etf's medlemssystem, at der på lands-
plan er 29 ergoterapeuter, som arbejder 
med revalidering. 

De fem er altså placeret i Horsens. 
– Da jeg trådte til for 15 år siden var 
området traditionelt et socialrådgiver-
område fortæller Hanna Hare.

Antallet af ergoterapeuter på Reva-
Center BOMI er altså vokset gennem 
årene, og terapeuterne forklarer det selv 
med, at deres kompetencer er meget 
relevante for området, for eksempel 
brug af arbejdsevnemetoden og aktivi-
tetsanalyser.

– Som ergoterapeuter er vi gode til at 
analysere, beskrive og strukturere. Det 
er gode kompetencer på dette arbejds-
område, og de ergoterapeuter, der er 
blevet ansat gennem årene, har været 
gode til at vise, hvad faggruppen kan, 
siger Hanna Hare.

Arbejdspladsen bærer præg af man-
ge faggrupper og høj grad af tværfaglig-
hed, og derfor bliver stillinger som regel 

slået bredt op. Men det er sjældent, at 
ergoterapeuter søger stillingerne.

For Charlotte Nielsen, der er vikar 
på BOMI, var det også et helt ukendt 
land, hun trådte ind på, da hun fik en 
vikarstilling.

– Jeg er rimeligt nyuddannet, og det 
var lidt af en jungle at starte på reva-
lideringsområdet. For der er mange 
områder at opdatere sig op omkring 
lovgivningen – og hvor forskelligt kom-
munerne forvalter den. Så det er et stort 
område at beskæftige sig på. Men for-
delen er, at jobbet er fyldt med ansvar 
og at jeg får afprøvet rigtig mange af 
mine ergoterapeutiske kompetencer her, 
siger Charlotte Nielsen, ergoterapeut.

– Det er også generelt for centret, at 
det er en arbejdsplads med høj grad 
af samarbejde på tværs af faggrupper 
og respekt grupperne imellem. Det er 
udviklende at arbejde sammen i de 
forskellige former for faglighed, siger 
Charlotte Nielsen.

Hvorfor er området ikke traditionelt 

fyldt med ergoterapeuter?

– Jeg tror, at der er en opfattelse at, 
at vi er for behandlingsorienterede til 
jobbet. Men her er behandling udeluk-
ket. Vi afklarer om det, vi tilbyder, virker 
udviklingsfremmende på brugeren, lyder 
ergoterapeut Lise Gedsø Smiths bud. 

– Jeg mener også, at det handler om, 

at arbejdsgiverne ikke kender vores fag 
godt nok. Vi skal være gode til at sige 
højere, hvad vi kan. Og give os i kast 
med at søge stillingerne, når de kom-
mer, siger Hanna Hare. 

TOVHOLDERFUNKTION

Hovedopgaven for ergoterapeuterne 
på BOMI er at være kontaktperson 
for mennesker i arbejdsprøvning. De 
står for opstartsamtale og fastlægger 
målsætning sammen med borgeren og 
sagsbehandleren.

– Det er ofte komplekse problemstil-
linger, borgeren kommer med. Derfor 
er det vigtigt at udarbejde specifikke 
målsætninger og gøre det synligt for 
borgerne, hvorfor de er her, fortæller Lis 
Gedsø Smith.

En arbejdsprøvning tager otte uger, 
og kontaktpersonen holder løbende 
opfølgningsmøder med værkstedskon-
taktpersonen og revalidenden for at se, 
hvordan det går med målsætningen, og 
om der skal tilføres nye mål, revurderes 
eller omprioriteres. 

– Vi arbejder udfra arbejdsevnemeto-
den og aktivitetsanalyser. Vi analyserer 
og vurderer for eksempel folks behov 
for pauser, hjælpemidler, skånebehov. 
På den måde bliver det en helhedsvur-
dering, folk kommer herfra med efter de 
otte uger, fortæller Hanna Hare. ● ● ●
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Tovholder-funktionen består også i støt-
tende samtaler. 

– For det forholder sig ofte sådan, at 
folk får brug for støtte i forløbet, fordi 
det er for belastende både fysisk og 
psykisk at deltage i en arbejdsprøvning, 
siger Lis Gedsø Smith. 

Hanna Hare supplerer:
– Borgerne bliver ofte meget bekym-

rede, når de er tæt på afslutningen. De 
giver udtryk for, at de er bange for at 
blive tabt i kommunens intethed, og 
de vil faktisk gerne bruge Reva-center 
BOMI's jobkonsulenter til at komme 
videre.

Når revalidenden har afsluttet forlø-
bet, skriver kontaktpersonen rapporten 
til den kommune, der har henvist. 
Rapporten indeholder beskrivelser og 
vurdering af arbejdsevnen og forslag til 
videre tiltag. Rapporten bygger på en 
samlet tværfaglig vurdering (værksteder, 
kontaktperson, fysioterapeut, psykolog 
og læge).

– Vi arbejder hele tiden med arbejds-
evnemetoden i direkte forlængelse af 
lovgivningen og aktuelle ankeafgørelser. 
Det er altså også nødvendigt at være 

løbende opdateret på lovstoffet og 
vigtigt at følge med i de afgørelser, der 
træffes, siger Lis Gedsø Smith.

HURTIGT IND OG UD

Nogle borgere får forlænget opholdet. 
Men det kræver, at der bliver argumen-
teret grundigt for det. 

– Der er en tendens til, at man po-
litisk ønsker af få folk hurtigt afklaret 
– og er mindre interesseret i at give 
længerevarende støtte ved for eksem-
pel at lade dem indgå i projekter. Der 
er en forventning om, at for eksempel 
kontanthjælpsmodtagere kan komme 
på arbejdsmarkedet efter otte ugers 
ophold her, men otte uger er ofte ikke 
nok. Til gengæld ser vi, at deltagelse 
i et udviklingsforløb inden en arbejds-
prøvning kan være med til at rykke folk 
nærmere på arbejdsmarkedet, siger 
Hanna Hare.

Men der er mange faktorer, der spiller 
ind, når det skal besluttes, om en per-
son bør og kan være arbejdsklar efter 
otte uger.

– Vi servicerer de ti nordligste kom-
muner i Vejle Amt. Men de har jo en 

syge-dagpenge kurve, som de skal 
knække. Det gør de i høj grad ved 
at give folk et flexjob. Der er også et 
dilemma i, at folk er for syge til at arbej-
de, samtidig med at sygedagpengepe-
rioden bliver kortere, siger Hanna Hare.

Hvordan arbejder I med tendensen til 

at få folk hurtigt igennem?

– Ved at arbejde med dokumenta-
tion. Det er nødvendigt for at se, om 
indsatsen virker, og om vi kan flytte 
folk mere i de længere udviklingsforløb. 
Reva-center BOMI laver kvalitative eva-
lueringer, og vi måler kvantiteten på be-
skæftigelsesraten, når folk kommer ud 
herfra. Vi drøfter også at arbejde med 
opfølgende interviews – for at kunne 
dokumentere, hvordan forløbet er gået, 
fortæller Hanna Hare og tilføjer:

– Derudover argumenterer vi hver 
især rigtig meget, når vi er i kontakt 
med kommunerne. 

De fleste ergoterapeuter på Reva-
center BOMI er medlemmer af LFG-re-
validering. De opfordrer alle, der arbej-
der med revalidering til at melde sig ind.
Se www.etf.dk

REVA-CENTER BOMI

Reva-Center BOMI er et revalideringstilbud i Horsens, der drives af Vejle Amtskommune.
Reva-Center BOMI er normeret med 60 revalideringspladser og 50 beskyttede pladser.
Reva-Center BOMI tilbyder helheds- og udviklingsorienteret revalidering, afklaring og beskyttet beskæftigelse. 
Reva-Center BOMI fungerer som udviklings- og videnscenter i forhold til revalidering, integration og fastholdelse 
på arbejdsmarkedet. Tilbuddene er for eksempel:
• Ambulant forundersøgelse
• Arbejdsprøvning 
• Erhvervstræning. 

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

• Metalværksted
• Pakkeopgaver og elektronikmontage 
• Kantine, rengøring og madlavning
• Salg af madvarer til lokale virksomheder
• Dataværksted. 
Centret modtager årligt cirka 150 revalidender, 50 beskyttede brugere, og op til 40 henvist fra AF.
Reva-Center BOMIs medarbejderstab består af såvel administrativt, socialfagligt som praktisk uddannet personale –
i alt cirka 50 ansatte, heraf fem ergoterapeuter. Andre faggrupper er for eksempel socialrådgivere, håndværkere, 
psykolog, fysioterapeut og jobkonsulenter.
Se mere på: www.bomi-reva-center.dk

●
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Den voksende skare af ergoterapeuter på Reva-center BOMI 
i Horsens er en helt naturlig udvikling, fordi faggruppen besid-
der flere forskellige komptencer, der giver vigtige bidrag til 
arbejdet med revalidering. Det mener institutionsleder Heinz 
Jacob, BOMI.

–Vi gør godt brug af ergoterapeuterne i forhold til funktions-
beskrivelser. Det er dem, der har introduceret ICF-tankegod-
set, og de gør en stor indsats i forhold til, hvordan vi benytter 
arbejdsevnemetoden, som er vedtaget som systemredskab 
her i huset på revalideringssager, siger Heinz Jacob.

– Ergoterapeuterne er ansat som kontaktpersoner på lige 
fod med socialrådgiverne, fordi de har en stor portion viden 

om sociallovgivningen via deres uddannelse. Det er altså 
deres bredde i kompetencerne, der gør, at de har meget at 
bidrage med på revalideringsområdet. Og det er også vores 
forventning, når vi ansætter en ergoterapeut: At de har både 
specialviden og bredde, siger Heinz Jacob og fortsætter:

– Vi har i de senere år haft nye opgaver, hvor vi afprøver 
folk på arbejdspladsen. Her kommer ergoterapeuternes kom-
petencer også stedet til gode, fordi det også er et område, 
de behersker.

Bredden er et plus
Kombinationen af bredde og specialviden gør ergoterapeuter til oplagte 
medarbejdere på revalideringsområdet

●


