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I slutningen af 90’erne opstod en stadig 
mere intens debat om dokumentation, 
blandt andet i forbindelse med Det Na-
tionale Indikatorprojekt (NIP). 

I den forbindelse nedsatte Etf en 
arbejdsgruppe, kaldet KVALI-NIP-grup-
pen. Dels som sparringspartnere for er-
goterapeuter i NIP-projektet, dels med 
det formål at opsætte indikatorer for 
god ergoterapi på forskellige områder.

Det blev imidlertid hurtigt klart, at der 
var en hel del forudsætninger, der ikke 
var til stede for at et arbejde af denne 
art kunne blive til noget. For eksempel 
hvad indikatorer og standarder skulle 
handle om, hvordan de skulle måles 
- og ikke mindst, hvordan de skulle im-

plementeres, så de blev til fælleseje for 
hele faget. 

Derfor besluttede gruppen at 
fremsætte et forslag til Etf's ho-
vedbestyrelse om at udarbejde 
et kommissorium og afsætte 
midler til at treårigt projekt, som 
med bedre betingelser kunne 
kvalitetsudvikle dansk ergote-
rapi. Bevillingen fra HB kom, og 

DEPU- Dansk ergoterapeutisk 
Professionsudvikling - var født. 

SEKS VÆRDIER

Projektgruppens første famlende drøf-
telser handlede meget om at definere 
det endelige mål for arbejdet. Efterhån-
den udkrystalliserede den tanke sig, at 
vi først måtte skabe et fælles grundlag 
for faget, som kunne blive reference-
punkt for de øvrige tanker og ideer, vi 
senere skulle arbejde med.

I 2003 udsendte DEPU et spørgeske-
ma til alle ergoterapeuter med udsagn, 
som blandt andet hentede inspiration 
fra: Menneskelige behov, de ergotera-
peutiske arbejdsområder og ydelser, 
fra Basisbogen, ICF, Kielhofners Con-
ceptual Foundation, COTEC's etiske 
retningslinier med mere.

De mange besvarede spørgeskemaer 
blev herefter viderebearbejdet. Udsag-
nene blev grupperet efter hovedgrup-
perne i COTEC's etiske retningslinier:

* Menneskelige egenskaber
* Relation til modtager
* Samarbejde
* Professionsudvikling
* Relation til samfundet.

Gennem disse grupperinger blev seks 

værdier tydeliggjort. Hver værdi blev 
suppleret af et etisk princip samt få for-
klaringer.

Dette værdisæt for udøvelsen af faget 
ergoterapi, blev udsendt til debat blandt 
ergoterapeuter i 2004/2005, blandt an-
det støttet af ”Værdispillet”. 

Udviklingen af værdierne var ikke 
nogen enkel opgave. DEPU-gruppens 
medlemmer tog sig god tid til både at 
tygge begreberne igennem selv, og til 
at lytte til, hvad medlemmerne sagde. 
Vi inddrog web-debat og medlemsmø-
derne til denne del af processen. Vi har 
på denne baggrund tilrettet værdisæt-
tet, så det nu er klar til brug.

DEPU ARBEJDER VIDERE

DEPU’s arbejde er ikke slut. Kikkerten 
er nu rettet mod: Evidensbegreber, 
dokumentationsmetoder, best practice, 
benchmarking, skriftlig dokumentation i 
form af ”ordnede optegnelser”.

Og - ikke mindst - at klæde faget på i 
forhold til alle de forandringer, der måtte 
komme med strukturreformen.           ●

Faget har fået værdier

Personlige værdier 
og holdninger

Etik og Moral 

Kultur

DEPU INSPIRERER

*  DEPU har anbefalet HB at nedsætte 
et Etisk Udvalg, som allerede har 
konstitueret sig og har holdt deres 
første møde. 

*  DEPU har arbejdet med et forslag 
til en dansk definition af ergoterapi, 
som HB nu har til behandling. 

Sådan blev de til - værdierne 
Af ergoterapeuterne Kim Johansen og Mette Bruun


