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For ergoterapeuterne ved psykiatrien i Randers er miljøterapi, 
cafégrupper, køkkengrupper og værkstedsgrupper fortid. Det 
er ikke længere en del af tilbuddet til de indlagte patienter. For 
godt tre år siden foretog Århus Amt nemlig en omprioritering 
af indsatsen. I Randers betød det, at ergoterapeuterne blev 
flyttet fra sygehuset og ud i lokalpsykiatrien. Deres fornemste 
rolle blev at sikre en god overgang for patienten mellem syge-
hus og hjem, samt forebygge indlæggelser gennem en tidlig 
indsats.

Behov for sammenhæng

De fem ergoterapeuter ved psykiatrien i Raders er alle troppet 
op til formiddagskaffen for at fortælle om deres specielle ar-
bejdsforhold. 

Ideen med at flytte ergoterapeuterne væk fra sygehusafde-
lingen og ud i lokalpsykiatrien udsprang ikke af deres eget 
ønske. Beslutningen blev taget af den lokale afsnitsledelse på 
baggrund af en overordnet psykiatriplan for Århus Amt.

Et grundlæggende mål for planen var at flytte omdrejnings-
punktet for den psykiatriske behandling fra sygehuset til lokal-
psykiatrien.

En brugerundersøgelse fra 2001: ”Brugerne har Ordet”, vis-
te samtidig, at patienter og pårørende oplevede en udtalt 
mangel på sammenhæng mellem behandlingen på sygehu-
set, og den hjælp de fik i hjemmet.

For eksempel handlede sygehusets behandlingsplaner kun 
om tiden på sygehuset. Det betød blandt andet, at der ikke 
blev taget højde for, hvilke problemer, patienten kunne støde 
ind i, når hun kom hjem. Problemer som at have svært ved at 
klare de daglige indkøb eller ikke kunne overskue at organise-
re sin hverdag.

- Ledelsen har formået at få os til at føle ejerskab til omstil-
lingen. Blandt andet fordi vi i vid udstrækning selv har kunnet 
bestemme tempoet og bestemme, hvordan det skulle ske, 
fortæller faglig konsulent, ergoterapeut Birgitte Sørensen.

Omstillingen har dog ikke været uden sværdslag. Men først 
lidt om, hvordan arbejdet er tilrettelagt i dag:

følger patienten

Fysisk og organisatorisk er ergoterapeuterne placeret i lokal-
psykiatrien. Deres skriveborde står i åbne kontorlokaler, orga-
niseret efter de tre tværfaglige behandlingsteams. Det vil sige, 
at de sidder langt fra deres fagfæller, men tæt på sygeplejer-
sken, psykologen, lægen og de kommunale samarbejdspar-
ter: Socialrådgiver og bostøtter. Desuden deltager ergotera-
peuterne i afdelingernes behandlingskonferencer.

Patienterne selv får de først kontakt med, enten når afdelin-
gen på sygehuset begynder at planlægge patientens udskriv-
ning, når behandlingsteamet får henvist nye patienter med 
behov for en ergoterapeutisk indsats, eller teamets brugere 
får øgede behov for behandling.

For at patienterne får et ergoterapeutisk tilbud, er det derfor 
nødvendigt, at afdelingerne og den kommunale lokalpsykiatri 
har øje for, hvad ergoterapeuterne kan byde ind med. Derfor 
har det været afgørende, at terapeuterne har lavet nøje be-
skrivelser af, hvad deres indsats går ud på.

- Alle er blevet mere bevidste om, hvad en ergoterapeut la-
ver. Inklusive os selv, siger Birgitte Sørensen og fortæller, at 
de samtidig selv er blevet bedre til at komme på banen, når 
patienterne gennemgås på konferencerne.

Blød overgang

Processen med at blive udskrevet kan begynde op til tre uger, 
før udskrivningen er en realitet.

I den periode tager terapeuten med patienten på hjemmebe-
søg og begynder at træne de aktiviteter, som kan være svære, 
men vigtige for patientens livskvalitet. Samtidig gennemfører te-
rapeuten en udredning af patienten. Hun undersøger trænings-
behov og funktionsniveau samt vurderer, om patienten har be-
hov for yderligere støtte i perioden efter udskrivningen.

Psykiatri

Brobyggere mellem  
sygehus og hjem

I tre år har ergoterapeuterne ved psykiatrien været ansat under amtet, men placeret  
i lokalpsykiatrien. De færdes mest i patienternes hverdagsliv, og på den måde styrker  
terapeuterne den røde tråd i behandlingen – også uden for hospitalets mure
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Brobyggere mellem  
sygehus og hjem

- Vi stopper ikke bare, når patienten er udskrevet, men fort-
sætter vores behandling, hvis det er nødvendigt, siger Karin 
Loft.

På papiret er ergoterapeuternes indsats begrænset til max. 
fire måneder. Men det sker jævnligt, at de forlænger indsat-
sen for at undgå tilbagefald eller sikre, at en kommunal ind-
sats kan tage over.

Til gengæld sker det også jævnligt, at patienterne ikke har 
behov for yderligere træning, når ergoterapeuterne slipper 
dem

tæt på teamet

Arbejdet i teams med de andre social- og sundhedsfaglige  
personalegrupper, som hjælper patienten, er et stort plus, 
mener de fem ergoterapeuter.

- Det er meget lettere at samarbejde, når vi har et ansigt på 
hinanden, fortæller Dorte Kristensen. Charlotte Bisgaard føl-
ger op:

- Efter en tid bliver vi også mere klar på, hvad hinanden la-
ver. Og så er det, vi får de uformelle udvekslinger, siger hun.

Men det gode samarbejde med teamet er langt fra nogen 
selvfølge.

- I begyndelsen så vi hinanden an. Vi kom som gruppe og 
skulle tage del i nogle opgaver, som allerede blev løst, og det 
kunne let misforstås som kritik af de eksisterende ydelser, for-
tæller Birgitte Sørensen og tilføjer: 

- De andre vidste ikke, hvad det var, vi kunne. Derfor skulle 
vi til at vise det. Samtidig var det en ny opgave for os, og vi 
havde travlt med at definere os selv i den nye rolle.

Usikkerheden om ergoterapeuternes status resulterede i 
nogle tilfælde i, at de blev holdt uden for de behandlings-
mæssige drøftelser om patienterne.

- På skift havde vi brug for, at afdelingsledelsen understre-
gede, at vi er en del af behandlergruppen, fortæller Birgitte 
Sørensen.

Det var også i den forbindelse, de formulerede et papir, 
som afdelingsledelsen godkendte, hvor det blev gjort tydeligt, 
hvad ergoterapeuternes opgave er.

svært at slippe

Mens deres nye kolleger havde svært ved at se, hvad de 
skulle bruge ergoterapeuterne til, så var deres gamle kolleger 
på sygehusene ikke meget for at slippe dem. Også her måtte 
ergoterapeuterne have afdelingsledelsens ord for, at de ikke 
længere skulle arrangere miljøterapeutiske aktiviteter for pa-
tienterne.

- Nogle afdelinger trak ret aktivt i den ergoterapeut, de hav-
de haft før. De havde stadig behov for, at vi satte aktiviteter i 
gang for de dårligste patienter. Så i de situationer måtte vi 
også have afdelingsledelsen til at melde klart ud: At de opga-
ver skulle vi ikke løse mere, fortæller Birgitte Sørensen.

I dag ser de konflikterne som en naturlig del af arbejdet 
med at definere deres nye arbejdsopgaver. Ikke mindst fordi 
de selv var søgende efter at finde den bedste måde at orga-
nisere det på.

I en periode havde de prøvet at være halvdelen af tiden på 
sygehuset og den anden halvdel i lokalpsykiatrien. Også for at 
lære patienterne bedre at kende, mens de var indlagte.

- Men det betød bare, at vi ikke hørte til nogen af stederne. 
Så det fungerede slet ikke, fortæller Charlotte Bisgaard.

På baggrund af deres erfaringer har ergoterapeutgruppen 
foreslået afdelingsledelsen, at sygehuset opnormerer med en 
ergoterapeut til hver afdeling, som kan løse de ergoterapeu-
tiske opgaver for de indlagte patienter. Både i forhold til vur-
dering af aktivitetsproblemer samt stimulerende behandling 
og træning til de dårligste patienter. På den måde mener de, 
at sammenhængen mellem sygehus og behandlingen i hjem-
met vil blive styrket endnu mere.           ● 

Alle er blevet mere bevidste om, hvad 

en ergoterapeut laver. Inklusive os selv, 

siger ergoterapeut Birgitte Sørensen.


