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Hvordan ser du tilbage på dit møde med praksis?
Marie-Louise Madsen: - Efter to forskellige jobs begyndte 

jeg på Mikkelbo. Det er et nystartet sted, og jeg har været 
med til at starte en ny kultur op. Det er en udfordring på godt 
og ondt.

Godt fordi det er et fantastisk projekt for unge, der placerer 
sig mellem behandling og socialpsykiatri. Jeg oplever projek-
tet som bro/bygger en bro mellem psykiatrien og socialpsyki-
atrien. Vanskelighederne har været udfordringen i at starte en 
ny kultur op, få fælles sprog og idealer, og med flere forskelli-
ge faggrupper kan dokumentationen være svær at ensrette.

- Det kan være svært at arbejde ergoterapeutisk. Den stil-
ling, jeg søgte her, var ikke en stilling som ergoterapeut. Det 
eefterspurgte de slet ikke. Jeg søgte derfor uopfordret, og jeg 
mener, at det siger noget om, at vi i faggruppen virkelig skal 
tilbyde os, selv om de ikke søger os. For der er behov for os! 
I dag er vi tre ergoterepeuter ansat her.

Hvad er den største udfordring som nyuddannet?
- Jeg skal være påpasselig med at buse frem, og det går 

langsomt med at forklare ergoterapien. Min udfordring er der-
for at sidde på hænderne. Jeg vil så meget.

- En anden udfordring er, at skolen har pacet os i forhold til 
brug af dokumentation og undersøgelsesredskaber. Det kan 
være svært at komme igennem med, hvis det ikke benyttes 
på arbejdspladsen. Jeg savner selv en bredere viden om re-
covery, dokumentation og kvalitetssikring.

- Jeg ser også en personlig opgave i at promovere ergote-
rapi. Det undrer mig for eksempel, hvorfor man ikke fra start 
søgte vores faggruppe til det her projekt.

Hvad ser du som fagets udfordringer?
- At promovere sig. I det hele taget, men også i psykiatrien 

og socialpsykiatrien. Det er områder, hvor vi ikke er godt nok 
repræsenterede. Der er brug for os der, blandt andet fordi vi 
er gode til at strukturere og registrere aktiviteter, så indsatsen 
bliver valideret.

- Jeg oplever ofte, at folk ikke forstår, hvad ergoterapi er. 
Vores viden om aktiviteter, kognitiv terapi omkring færdighe-
der og psykologi definerer ikke særlig godt ergoterapi for an-
dre faggrupper. Men vi kan byde ind også på områder som 
sanseintegration og beskrivelser af aktiviteter. Vi er strukture-
rede og stærke skriftligt og ved, hvad dokumentation og kva-
litetssikring er.

Hvilke værdier arbejder du efter?
- For et år siden fremhævede jeg ligeværdighed, troen på 

det enkelte individ og at ergoterapi er uundværlig i psykiatri-
en. Det er stadig mine værdier. I dag er forskellen nok, at jeg 
kan sige, at jeg nu virkelig arbejder med dem.

Hvordan ser du din fremtid som ergoterapeut?
- Psykiatrien har hjertet og jeg kommer til at arbejde med 

socialt udsatte unge i fremtiden. Prostituerede stofbrugere er 
også et interessefelt, jeg arbejder med som frivillig. Men fore-
løbig skal jeg tilegne mig mere praksiserfaring, og så vil jeg 
om nogle år overveje en masteruddannelse. 

- Det har også været en fremtidsdrøm at være med til at 
udvikle. Den drøm er opfyldt her på Mikkelbo. Vi er det første 
projekt af sin art i Danmark, og det er rigtig spændende at 
være med til.                        ●

De stormer viDere i faget

De nye ergoterapeuter. Ergoterapeuten mødte ergoterapeuterne Camilla Relund Boel 
og Marie-Louise Madsen, første gang for 12 måneder siden, da de var nyudsprungne 
fra ergoterapeutuddannelsen og i gang med at prøve kræfter med praksis. Vi møder 
dem igen – med flere erfaringer og klogere på sig selv. For eksempel kan de begge be-
rette om nødvendigheden af at stikke fingeren i jorden, virkeligheden der overgår teorien  
– og lysten til at udvikle sig selv og faget.

Ny i faget

Jeg skal sidde på hænderne

marie-Louise maDsen
Marie-Louise er 27 år. Uddannet ergoterapeut 2004. Ansat på 
Mikkelbo i Københavns Amt, døgninstitution for unge med 
psykiatriske problemstillinger.

Marie-Louise Madsen
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Hvordan ser du tilbage på dit møde med praksis efter halvan-
det år?

Camilla Relund Boel: - Da vi talte sammen sidste år, var jeg 
ansat i vikariat og eneste ergoterapeut i afdelingen. I august 
sidste år sagde jeg ja tak til fast job her, men betingede mig, at 
jeg fik en funktionsbeskrivelse, og at jeg ikke altid skulle være i 
normering. De ønsker blev opfyldt. Samtidig har der været en 
anden ergoterapeut ansat i en periode, og vi har begge haft ti-
mer uden for normering. Hvis det ikke var kommet igennem, 
ville de ergoterapeutiske opgaver, sikkert være kommet i anden 
række. Nu synes jeg, at jeg udfører ergoterapi!

- Mødet med praksis har nok mest været gennemsyret af 
at komme i gang med ergoterapien. Sidste år var det min 
ambition at finde de steder, hvor jeg kunne falde ind og bidra-
ge med min faglighed. Jeg synes, det er gået godt. Men der 
har været tidspunkter, hvor det var svært. Blandt andet fordi 
afdelingen for senhjerneskadede på Kollektiv Centret er ny-
startet, og vi har brugt mange ressourcer på at få skabt 
struktur og procedurer. Det har jeg skulle placere min faglig-
hed i. Det er krævende som nyuddannet.

- Jeg har også måtte erkende at mine faglige og personlige 
ambitioner og visioner ikke altid kan leves ud. Nogle gange er 
der bare ting, der ikke kan lade sig gøre i praksis. Blandt an-
det fordi vores beboere ofte har en voldsom adfærd. Mødet 
med virkeligheden sætter teorien på en prøve og udfordrer 
personligt.

Hvad er den største udfordring som nyuddannet?
– Den største udfordring har været at starte som nyuddan-

net på en arbejdsplads uden andre ergoterapeuter. Det kræ-
ver, at du god til at sige fra og til at forklare ergoterapi.

- Jeg har løst mange ergoterapeutiske opgaver og har for 
eksempel arbejdet med bevilling af hjælpemidler, forflytninger, 
ABC-koncepterne og sanseintegration. I forbindelse med op-
gaverne, vil jeg gerne blive bedre til at få de kliniske ræssone-
ringer frem og formidle kernen af ergoterapi til mine kolleger.

- En anden udfordring er at nedsætte ambitionerne. Jeg 

tror, det er en helt almindelig udfordring som nyuddannet. Jeg 
er nok ofte min egen værste konkurrent – har for store for-
ventninger til mig selv. Det er også en udfordring at få den del 
på plads.

Hvad ser du som fagets udfordringer?
- De kliniske ræssoneringer skal beskrives – det er fagets 

store udfordring. Vi skal arbejde med at dokumentere og ska-
be evidens.

- Det tværfaglige samarbejde er et andet udviklingsområde 
for ergoterapeuter. Det, jeg ser som faggruppens styrke, er at 
vi har stor viden om kognitive forstyrrelser og kan analysere 
aktiviteter. Der skiller vi os blandt andet ud!

Hvilke værdier arbejder du efter?
- Kerneydelsen er den meningsfulde aktivitet. Det er vigtigt 

for mig at være klientcentreret og have fokus på, hvad målet 
er med interventionen. Da jeg kom ud som nyuddannet, var 
jeg overbevist om, at jeg skulle gøre en indsats på en helt be-
stemt måde. Men jeg har erkendt, at der er dage, hvor jeg er 
en bedre ergoterapeut end andre. Og jeg er blevet mere sik-
ker i forhold til at tage beslutninger, komme frem med menin-
ger og stå fast med faglige argumenter.

Hvordan ser du din fremtid som ergoterapeut?
- Foreløbig er jeg meget glad for at være her. Jeg har fået 

flere kurser og skal snart på kursus på Hammel Neurocenter. 
Det er udviklende. Jeg ønsker, ligesom sidste år, fortsat at ar-
bejde med rehabilitering inden for somatikken og senhjerne-
skader i de tidlige faser.          ●

Ny i faget

Nu udfører jeg ergoterapi

Camilla Relund Boel
Camilla er 26 år. Uddannet ergoterapeut i 2004. Ansat på  
Kollektiv Centret Bytoften ved Herning, på en afdeling for 
senhjerneskadede.

Af Lisbeth Maindal, journalist
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