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Af professionsbachelorer Anja B. Falk, Dennis Basler Hansen, Jonas Holsbæk og Per Markussen. 
 

”Det kan ikke undgås, at det gør noget ved én….." 
 

Ergoterapeuter møder døende borgere i deres arbejde. En ny kvalitativ undersøgelse viser, at 

sagsbehandlende ergoterapeuter er rustet til at imødegå denne udfordring. 

 

Inden for den seneste tid har der været to indlæg i Ergoterapeuten om ergoterapi til døende (18/2003 

& 21/2003). Vi følger op og bidrager med ny viden om emnet.  

 

Vores undersøgelse handler om sagsbehandlende ergoterapeuters håndtering af mødet med døende 

borgere med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), og hvilke faktorer der påvirker interventionen. 

 

Undersøgelsen viser, at ergoterapeuterne bliver påvirket på forskellige måder af mødet med en 

borger med ALS, og de håndterer mødet ved at bruge hinanden til bearbejdning af følelser. 

Sagsbehandlende ergoterapeuter ser arbejdet med døende som en integreret del af deres hverdag. 

Derfor er de i stand til at tackle udfordringerne, når borgerens tilstand forværres. En ergoterapeut 

udtaler:  

 

"Jeg sørger jo bare for, at de få år de har tilbage bliver så gode som muligt…" 

 

Professionel håndtering af følelser 

Undersøgelsen viser, at de sagsbehandlende ergoterapeuter ser arbejdet med døende som krævende. 

Hver intervention med en ALS borger er en udfordring, da forløbet ofte er meget intensivt og 

kræver en hurtig sagsgang.  

 

Desuden viser undersøgelsen, at ergoterapeuterne har gode muligheder for at bearbejde de følelser, 

der opstår, og kan ”læsse af” hos deres kolleger. Én ergoterapeut siger:  

 

”Jeg har det bedst med at tale med mine kolleger om det, her tænker jeg mest på mine ergoterapeut 

kolleger, det er dem jeg arbejder tættest sammen med.” 
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Enkelte bruger også venner eller familien til bearbejdning af følelser. Her lægger de vægt på, at de 

taler anonymiseret om deres oplevelser. 

 

Erfaring gør en forskel 

Ergoterapeuterne mener, at en god sagsbehandling kræver et bredt kendskab til hjælpemidler samt 

viden om sygdommen. De sagsbehandlende ergoterapeuter mener, at det kræver erfaring for at være 

rustet til et møde med ALS. Det er ikke nødvendigvis erfaring i arbejdet med døende, der er 

afgørende. Det handler om at have et godt kendskab til hjælpemidler, boligændringer og sagsgang, 

da ALS borgeren vil få brug for et bredt udvalg af hjælpemidler i det hurtigt progredierende forløb. 

En af de mere erfarne ergoterapeuter udtaler: 

 

”Det er selvfølgelig noget med at vide noget om sygdommen og have tilstrækkelig stort kendskab, 

for mit vedkommende, til hjælpemidler og hvilke boligændringer, der skal til for at tingene lykkes.” 

 

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at kende til sagsgangen i den enkelte kommune for at kunne 

yde en hurtig bevilling af hjælpemidler.    

 

Vi ser, at der er en sammenhæng mellem hvor erfaren ergoterapeuten er, og hvor meget han/hun 

inddrager borgeren. De erfarne aflæser hurtigt situationen og har let ved at reflektere i praksis. De er 

dermed i stand til at komme med flere individuelle løsningsforslag til borgeren. En enkelt informant 

udtaler: 

 

”Det der har ændret sig for mig med alderen, det er, at jeg synes, jeg er blevet mere fordomsfri 

mere åben(…)lader være med at komme med alle mulige løsningsforslag, men simpelthen sætte mig 

ned og sige hvad er det du vil, i stedet for.”  

 

Faglig sparring 

Når ergoterapeuterne har brug for at drøfte faglige problemer bruger de primært deres kollegaer.  

Desuden benytter de sig af  rådgivning hos ALS-teams på neurologiske afdelinger, ALS konsulenter 

fra Institut for Muskelsvind eller de amtslige rådgivningscentre.   
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Når det lykkes…. 

Undersøgelsen viser, at sagsbehandlingen forløber nemmere, når terapeuten er på forkant med 

situationen, har en god kemi med borgeren og er åben og positiv. 

 

ALS borgeren adskiller sig fra andre døende ved at have et hurtigt progredierende forløb. Dette gør 

interventionen krævende og stiller krav til ergoterapeuten om at afsætte den nødvendige tid samt 

konstant at være på forkant med sygdommens udvikling.  

 

Ergoterapeuterne mener, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan borgeren og de pårørende 

håndterer sygdommen. Hvis borgeren eller pårørende har svært ved at acceptere 

funktionsnedsættelserne kan det resultere i, at nødvendige hjælpemidler ikke bliver godtaget. En 

god kemi mellem terapeut og borger kan medføre, at borgeren vil være mere positiv indstillet og 

motiveret for hjælpemidler.    

 

Ergoterapeuterne siger, at en god intervention kræver, at de er realistiske og ærlige samt giver så 

mange informationer som muligt uden at give borgeren en følelse af afmagt. En ergoterapeut siger 

om kontakten: 

 

”Hvis du kan give dem nogle gode oplevelser – også på din måde at være på – så du ikke bare 

finder fejl og mangler hele tiden, men siger - det der - det er rigtig godt. Jo mere positiv man er, 

selvom det er alvorligt,  jo bedre har man kontakt.”. 

 

At være positiv, lyttende og fordomsfri er alle egenskaber, ergoterapeuterne lægger vægt på i mødet 

med ALS borgere. 

 
Ergoterapi til døende fremover 

Tidligere artikler her i bladet viser, at døende kan have stor glæde af ergoterapi. Ergoterapi kan 

forbedre muligheden for at borgeren kan være længst muligt i eget hjem. Derudover kan ergoterapi 

hjælpe borgeren til at målrette de resterende kræfter mod de vigtigste aktiviteter.  

 

Vi formoder, at der findes megen tavs viden om ergoterapi til døende blandt praktikere i Danmark. 

Derfor vil det være relevant at undersøge, hvilke ergoterapeuter der arbejder med døende, i hvilket 
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omfang, samt hvordan de gør. Dette vil tydeliggøre viden og erfaringer, som kan bruges til at 

udvikle ergoterapi til gavn for den døende. 

 

Det er et arbejde som andre kan tage op, men vi vil hermed også opfordre Dansk Ergoterapeutisk 

Professionsudvikling (DEPU) til at inddrage ergoterapi til døende i deres arbejde med at udvikle 

centrale begreber og praksisstandarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information 
 
Bachelorprojektet ”Ergoterapi til døende – en 
kvalitativ undersøgelse om sagsbehandlende 
ergoterapeuters håndtering af mødet med 
amyotrofisk lateral sklerose” kan rekvireres 
på Ergoterapeutuddannelsen i København, 
tlf.: 35 36 95 95 eller hentes på 
Ergoterapeutforeningens hjemmeside: 
www.etf.dk.  
 
Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan 
rettes til de fire professionsbachelorer på e-
mail: grp8hold01a@hotmail.com. 
 

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 
 

• Er en hurtig progredierende 
degenerativ motorisk nervesygdom. 

• Der findes ca. 275 borgere med ALS i 
Danmark, tallet er nogenlunde 
konstant. 

• Gennemsnitlig levetid efter stillet 
diagnose er 4 år, 10% lever mere end 
10 år. 

• Typiske debutalder er 50-70 år. 
• Sygdommen har et jævnt forløb med 

udvikling af muskelsvind, pareser i 
ekstremiteterne, ansigtet og 
åndedrætsmusklerne. 

• Normalt er der ingen påvirkning af 
følesansen, intellektuelle færdigheder 
samt blære, tarm, seksuel- og 
hjertefunktion. 

• Dødsårsag er ofte 
åndedrætsinsufficiens. 

• Årsag til sygdommen ukendt. 
 
 
Kilder: 
Ole Gredal et. al. (2002): Amyotrofisk Lateral    
                                         Sklerose. 
Lise Holter et. al. (2002): At leve med ALS. 

 

Fakta om undersøgelsen 
 

• Kvalitativ undersøgelse 2004 
• Seks sagsbehandlende ergoterapeuter:

- Fem kvinder og én mand 
- Erfaring som ergoterapeut 2- 25 år 
- Alder fra 30-59 år 
- Seks forskellige kommuner i 

hovedstadsregionen 
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