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Abstrakt 
 
Formålet er at undersøge, om og hvordan udvalgte kernefaglige begreber og antagelser i det nuværende 

paradigme og begrebsmodeller i ergoterapi afspejler sig, når ergoterapeuter inden for det socialpsykiatriske 

arbejdsområde fortæller om deres arbejdsproces før og efter en aktivitetssituation med en bruger, individuelt 

eller i en gruppe. Der er gennemført syv kvalitative interviews med ergoterapeuter fra aktivitets- og 

væresteder.  

 

Undersøgelsen viser, at de kernefaglige begreber og antagelser, som projektet har sat fokus på, i 

udgangspunktet er i overensstemmelse med værdigrundlag for socialpsykiatrien. Projektet afspejler en 

klientcentreret praksis og der lægges vægt på, at anvendelsen af aktivitet har en betydning og et formål for 

brugerne i deres hverdag. Ergoterapeuterne har fokus på interaktionen mellem bruger, omgivelser og 

aktivitet, her især gruppeaktiviteters betydning for kontakt, socialt samvær og tilhørsforhold. 

På baggrund af dette projekt er det ikke ud fra ergoterapeuternes fortællinger muligt at afgøre, i hvilken 

omfang det holistiske menneskesyn afspejler sig i anvendelse af aktiviteter i forhold til brugernes liv og 

hverdag.  
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1. Baggrund 

Personalet i danske socialpsykiatriske institutioner er tværfagligt sammensat, hvor ergoterapeuter 

arbejder sammen med andre faggrupper. Magisterprojektet sætter fokus på, hvordan kernefaglige 

begreber og værdier/antagelser inden for ergoterapeutisk paradigme og begrebsmodeller afspejles i 

ergoterapeuters praksis i socialpsykiatrien. Det gøres ud fra nogle ergoterapeuters fortælling om en 

konkret aktivitetssituation. 

 

1.1. Socialpsykiatrien i Danmark 

Psykiatrien i Danmark består af flere områder nemlig behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien 

og socialpsykiatrien. 

Socialpsykiatrien startede midt i 1970’erne som et nyt praksisområde i Danmark og er derfor også 

et nyt arbejdsområde for ergoterapeuter. Området har i 1990’erne haft stor politisk opmærksomhed. 

Socialpsykiatriens formål er at støtte personer med en sindslidelse, som ikke længere er indlagt på 

et psykiatrisk hospital, således at de kan håndtere hverdagslivet. Der sigtes på det sociale arbejde i 

modsætning til behandlingspsykiatrien, som har fokus på behandling af de psykiske lidelser 

(Adolph et al. 2000, Lindhardt 2003). Amterne overtog i 1970’erne fra staten ansvaret for de 

psykiatriske afdelinger som led i en generel decentralisering i samfundet. Op igennem 1980’erne og 

1990’erne skete der en stor udvikling, og på baggrund af love vedtaget af Folketinget afsattes 

økonomiske midler, og der blev udviklet botilbud, aktivitets- og væresteder samt støtte- og 

kontaktpersonordninger for personer med en sindslidelse (Adolph m.fl. 2000, Videnscenter for 

socialpsykiatri 2003).  

”Lov om social service” (Socialministriet 2003) har haft betydning for formuleringen af 

værdigrundlaget i socialpsykiatrien. I loven beskrives, at formålet med den støtte, der gives, og de 

rettigheder, man har som borger, er at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv eller at 

lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Et andet vigtigt tiltag sidst i 1990’erne var 

etableringen af ”Videnscenter for socialpsykiatri”, som har til opgave at samle viden om og fremme 

udviklingen af socialpsykiatrien i Danmark og være med til at beskrive socialpsykiatrien som 

fagområde samt dens værdigrundlag (Adolph et al. 2000, Videnscenter for socialpsykiatri 2003).  

  

Det tværfaglige arbejde var fra starten et kendetegn for socialpsykiatrien, hvilket ergoterapeuter er 

en del af. Antallet af ergoterapeuter, som arbejder i socialpsykiatrien, er steget fra ganske få i 

starten af 1990erne til ca. 240 personer i dag (Ergoterapeutforeningen, 2003). Tendensen i det 

socialpsykiatriske arbejde har ofte været fællesfaglighed, hvor faggrænserne udviskes og bliver 

utydelige, så faglighederne mere eller mindre smelter sammen. Stillingerne opslås da også 
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tværfagligt. Klarheden og tydeligheden af, hvad de enkelte fag har af kompetencer til at løse 

opgaver i socialpsykiatrien, bliver derfor ofte mindre (Hvalsøe et al. 2003). I en undersøgelse 

fortaget af Knud Ramian fra ”Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt”, diskuteres, hvordan 

faglighed skal forstås og opfattes i tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Han konkluderer, at det 

er et af de sværeste og vigtigste områder i psykiatrien, da der både er sektorpolitiske og fagpolitiske 

interessekonflikter, og der er en for fastlåst opfattelse af faglighed (Ramian 2003).  

 

Schrøder (2003) opfordrer i tidsskriftet ”Socialpsykiatri 4” til en debat om forskellige fags værdisyn 

og til synliggørelse af eksempler på fagenes problemløsninger. Hun mener, at det er et respektfuldt 

møde mellem forskellige værdigrundlag fra fagene, der skal arbejdes hen imod frem for 

interessekonflikter.  En sådan debat er vigtig, men for at kunne deltage i og bidrage til den kræver 

det, at man som profession må være bevidst om og kende sit eget værdigrundlag og paradigme 

(Bjöklund 2000). Kun på den måde kan man synliggøre, hvad ens fag kan bidrage med ved løsning 

af de opgaver, som er formuleret i socialpsykiatrien. At tydeliggøre dels det værdigrundlag, som er 

formuleret i socialpsykiatrien, og dels, hvordan forskellige faggruppers, herunder ergoterapeuters, 

paradigme og faglighed afspejler sig i praksis, må anses som et skridt på vejen for som fag at kunne 

deltage i en sådan debat. 

 

Socialpsykiatrien har ønsket at formulere sine egne begreber, teorier og metoder i arbejdet med 

sindslidende og derved sit eget værdigrundlag. Værdigrundlaget har betydning for, hvorledes 

tiltagene udformes, og hvorledes medarbejdernes holdning og adfærd afspejler sig i mødet med de 

sindslidende. Værdigrundlaget tager udgangspunkt i, at mennesket er socialt og ønsker at indgå i 

meningsfulde relationer til andre mennesker, men at evnen til at indgå i denne kontakt kan være 

nedsat på grund af den psykiske lidelse, hvorfor der skal støttes i etablering af kontakt og i at 

modvirke isolation. Desuden arbejdes der på at gøre borgere med en sindslidelse i stand til at 

benytte de sociale rettigheder, som samfundet tilbyder, med udgangspunkt i de ønsker og behov, 

som personen selv formulerer (Adolph 2000, Hvalsøe et al. 2003, Videnscenter for socialpsykiatri 

2003). 

 

1.2. Kernefaglige begreber og antagelser inden for ergoterapeutisk paradigme 

og begrebsmodeller 

Udviklingen og beskrivelsen af socialpsykiatrien sker samtidig med et paradigmeskift og 

teoriudvikling inden for ergoterapi. Som omtalt nedenfor befinder ergoterapifaget sig sidst i 

1970erne i en overgang og omstillingsproces, der ikke er afsluttet, hvorfor ergoterapeuter stadig i 

dag kan arbejde ud fra forskelligt paradigme (Kielhofner 2001, Kristensen 2004). Det kan give 
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uklarheder både i forhold til fagets egen selvforståelse og i formuleringen af sig selv i det 

tværfaglige samarbejde. Dette sammenfald i tid har ikke gjort det lettere for ergoterapeuter at 

tydeliggøre sig som fag i det tværfaglige samarbejde i socialpsykiatrien. 

 

1.2.1 Paradigmebegrebet 

Paradigmebegrebet indenfor videnskabeligt arbejde blev indført og beskrevet af filosoffen Thomas 

S. Kuhn. Ifølge Heil (2003) formulerede Kuhn et paradigme som et system af antagelser, 

procedurer og praksisser, der angiver et forbillede, det eksemplariske resultat, som indeholder en 

fælles vision for en given videnskab eller for et fags medlemmer (Björklund 2000, Fortmeier et 

al.2003, Heil 2003 Kielhofner 2001). Et paradigme leverer dermed kernefaglige begreber og 

antagelser inden for et fagområde. Ifølge Kuhn vil forbilledet udvikles, og indenfor et eksisterende 

paradigme vil opstå anomalier i form af problemstillinger og opgaver, som ikke kan løses med det 

beskrevne paradigme, hvorved dette forkastes. Det medfører et paradigmeskift, hvorved et nyt 

forbillede dannes og bliver en del af fagets identitet og værdigrundlag. Denne forståelse danner 

grundlag for Ergoterapeut Gary Kielhofners (2001) beskrivelse af paradigmeskift, dvs. et skift i 

indholdet og forståelsen af de kernefaglige begreber og antagelser inden for ergoterapi.  

 

Kuhn beskrev paradigmet og dets udvikling ud fra en forståelse af videnskabens udvikling. For at 

opnå en forståelse af en professions paradigme har videnskabsteoretikerne Uffe Juul Jensen (1993) 

og Håkan Törnebohm (Björklund 2000) på baggrund af Kuhn videreudviklet og beskrevet, at en 

professions paradigme afspejles i de værdier, der udtrykkes i praksis, dvs. i det, fagets udøvere 

beskæftiger sig med og den måde, de opfatter verden på (Björklund 2000, Fortmeier et al. 2003, 

Jensen 1993, Kielhofner 2001). Törnebohm hævder ifølge Björklund 2000, at paradigmediskussion 

er en naturlig del af et fag, og at begreber og antagelser indenfor faget hele tiden vurderes og 

udvikles. Paradigmet definerer faget for medlemmerne og beskriver idealer for, hvordan udøverne 

skal praktisere. Filosoffen MacIntyres arbejde fortolkes af Kielhofner (2001), der hævder, at den 

fælles faglighed sætter ergoterapeuter i stand til at forstå ergoterapiens karakter, dens primære 

opgaver, metoder og dens værdi. På baggrund af ovenstående forståelse af paradigmet må og kan 

fagets fælles forbillede og idealer for udøvelse kun foregå ved at fremme dialogen mellem de 

teoretiske forklaringer og den praktiske handling, hvilket er hensigten i dette projekt.       

  

1.2.2. Kort historisk rids af paradigmeudviklingen inden for ergoterapi 

Faget ergoterapi startede i USA i slutningen af 1800-tallet indenfor det psykiatriske arbejdsområde, 

stærkt præget af Adolph Meyer (Kielhofner 2001,Kristensen 2003, Ness 1992). På dette tidspunkt 

blev terapeutisk aktivitet beskrevet som ’Moral treatment’ ”... og var ideologisk begrundet med 
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moralsk kristen opdragelse og behandling af mennesker, der var i ‘deres følelsers vold’ ... ” 

(Kristensen og Pedersen 2003, s. 630). Denne holdning var inspireret af tidens humanistiske filosofi 

(Kielhofner 2001), og han benævner det som ”Aktivitetsparadigmet”, der satte fokus på at fange 

patienternes interesse i meningsfulde aktiviteter og at få dem væk fra sygdommen og tilbage til 

deltagelse i dagligdagen. 

 

Ergoterapeuter blev i slutningen af 1940’erne kritiseret fra den biomedicinske verden, som mente, 

at der var få objektive beviser og manglende evidens for, at det behandlingsarbejde, som 

ergoterapeuter udførte, havde nogen effekt (Kielhofner 2001). Det var en af baggrundene for et skift 

omkring 1950 til det såkaldte ”Mekaniske paradigme”. Ergoterapeuter ændrede på f.eks. brugen af 

aktiviteter og formålet med disse. Der blev sat større fokus på de funktioner og indre mekanismer, 

som påvirker personens aktivitetsudøvelse, og ergoterapeuter fordybede sig mere i fag indenfor den 

medicinske verden, f.eks. psykiatri, neurologi, anatomi, fysiologi m.v., hvilket betød større fokus på 

årsagssammenhænge. Terminologien og dermed indholdet i de begreber, ergoterapeuter anvendte, 

nærmede sig den medicinske terminologi. En hensigt med udviklingen var at tydeliggøre fagets 

fokus, styrker og identitet, dels som styrkelse af fagets egen udvikling, men også for at opnå 

anerkendelse og accept i specielt den medicinske verden, hvor mange ergoterapeuter fra ca. 

1950`erne og op til 1970`erne var blevet ansat (Kielhofner 2001, Kristensen et al. 2003, Townsend 

et al 2002). 

 

Fra midten af 1970`erne og op til i dag beskriver Kielhofner yderligere et paradigmeskift. Han 

benævner det nye som ”Paradigmet i støbeskeen”, der efter hans opfattelse udgør det paradigme, 

som aktuelt anviser kernefaglige begreber og antagelser for faget (se næste afsnit). En vigtig 

baggrund for det nye paradigmeskift var en reaktion fra flere ergoterapeuter, bl.a. Reilly (Kielhofner 

2001), imod, at det holistiske menneskesyn fra det oprindelige aktivitetsparadigme var blevet skiftet 

ud med en mere reduktionistisk tankegang. Den reduktionistiske tankegang gav konsekvenser for 

faget f.eks. ved, at aktiviteter mere blev betragtet som et middel til at træne en funktion, frem for at 

blive set i sammenhæng med den betydning som aktiviteterne har for mennesket og dettes 

hverdagsliv og deltagelse i aktiviteter.  

 

1.2.3. Nuværende kernefaglige begreber og antagelser i paradigme og begrebsmodeller 

Mange forfattere inden for ergoterapi har indenfor de sidste årtier delt ønsket om ”genopdagelse” af 

aktivitetsparadigmet, og der er før 1950 og efter 1981 udgivet flere artikler end i den 

mellemliggende periode, hvor aktivitet (occupation) er det centrale begreb (Whiteford 2000 s.63). 

Ligeledes har ergoterapeuter fra starten af 1980’erne udviklet begrebsmodeller, som i deres 
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tankegang understøtter paradigmeskiftet og beskriver begreber og antagelser/værdier i disse 

modeller, der fungerer som forbilleder og idealer for fagets udøvelse, og som bidrager til en ny 

forståelse af ergoterapifaget. Begrebsmodellerne er analytiske tænkeredskaber, som har til hensigt 

at formidle en forståelse for ergoterapi i praksis (Bendixen, m.fl. 2003), bl.a. ved at definere 

kernefaglige begreber og antagelser, der kan være grundlag for at planlægge, kommunikere og 

evaluere ergoterapeutisk intervention (Strong m.fl.1999).  

 

De begrebsmodeller, The Canadian Model of Occupational Perfomance, Occupational Performance 

Model (Australia), Ecology of Human Performance og Value, Meaning, Occupational Model som 

medtages i dette afsnit, formulerer sammen med ”Paradigmet i støbeskeen” nogle kernefaglige 

begreber og antagelser indenfor ergoterapi, der danner udgangspunkt for diskussion af resultatet i 

forhold til formålet med undersøgelsen. Modellerne er valgt af flere grunde. De er udviklet af 

ergoterapeuter, og værdigrundlaget er beskrevet i modellerne. Forfatterne har haft intentioner om at 

give deres bud på ergoterapi, som de mener, kan gælde et godt stykke ind i det 21. århundrede og 

har derved søgt at indbygge et fremtidsperspektiv for faget. Begrebsmodellerne er endvidere 

udviklet inden for de sidste årtier og har nogle fælles antagelser med ”Paradigmet i støbeskeen” 

beskrevet af Kielhofner (2001).  

 

Begrundelsen for at medtaget flere begrebsmodeller sammen med dette paradigme, er at det giver 

mulighed for dels at tage udgangspunkt i nogle begreber og antagelser, som er indeholdt i alle 

modellerne, men også mulighed for at diskutere flere aspekter, da begrebsmodellerne både har 

lighedspunkter og forskelligheder (Whiteford et al. 2000, Bendixen, et al. 2003). Modellerne har 

hver deres særkende, som beskrives i dette afsnit. Som kerneområde inden for ergoterapi har de dog 

alle aktivitet (occupation), som typisk inddeles i arbejde, fritid og egen-omsorg, men nogle af 

modellerne anvender dog her opgave (task) som begreb. Aktivitetsudøvelse (occupational 

performance) er tæt knyttet til aktivitetsbegrebet, men indeholder anvendelsen og deltagelsen i 

aktiviteten og derved også aktivitetens betydning for personen i dennes hverdag og dennes 

opfattelse af egen sundhed og selvværd. Der er ligeledes en fælles grundlæggende opfattelse af, at 

mennesket, aktivitet og omgivelserne er i interaktion med hinanden og indgår i et samspil. 

Derudover formuleres et holistisk menneskesyn samt en klientcentreret tankegang, hvor 

ergoterapeutens fokus er på klientens mål og klientens aktivitetsbehov i livsforløbet (Whiteford 

2000, Law 2001, Bendixen, et al. 2003, Chapparo 1997).  

 

”Paradigmet i støbeskeen” som faget nuværende paradigme, er som nævnt beskrevet af 

Kielhofner (2001), hvor han søger at indkredse dette paradigme ud fra tre elementer, som er: Dets 
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kernebegreber, dets centrale synspunkter og dets integrerende værdier. Kernebegreberne forklarer 

ergoterapiens menneskesyn og identificerer de problemer, som ergoterapeuter løser, ligesom de 

repræsenterer det fundament, som ligger til grund for terapi, dvs. begrunder og indikerer de ydelser, 

som ergoterapeuter giver. Centralt er aktivitetsbegrebet og aktiviteters betydning for mennesket, de 

problemområder, ergoterapi har fokus på, samt anvendelsen af aktivitet i den ergoterapeutiske 

intervention. Kernebegreberne sætter fokus på tre temaer vedrørende aktivitet. 1: Menneskets aktive 

natur, hvilket vedrører sammensætningen af aktivitet, menneskets behov og motiv for aktivitet, 

menneskets evner til at udøve aktivitet, aktivitetsform, sammenhæng mellem miljø og aktivitet samt 

betydningen af og udvikling via aktivitet. 2: Aktivitetsdysfunktion som et problemfokus, der 

orienterer sig mod det felt, hvor ergoterapi intervenerer. 3: Aktivitet og terapiens dynamik, som 

omhandler betydningen af personens deltagelse i aktivitet og brugen af aktivitet i interventionen 

(Kielhofner 2001). 

 

Det centrale synspunkt i paradigmet er fagets argumentation og måde at begrunde dets 

ansvarsområde på, hvilket påvirker ergoterapeuters tanker og overvejelser i forhold til det, de 

udfører i deres praksis.  ”Paradigmet i støbeskeen” beskriver en dynamisk, systemteoretisk 

tankegang og et holistisk perspektiv, der ser på, hvordan mennesker fungerer som helheder, 

omfattende både biologiske, psykologiske og sociale fænomener, og det antages, at mennesket er 

tæt forbundet med sine omgivelser. De integrerende værdier omhandler fagets kollektive visioner, 

moral, etik og værdier og understreger, hvad der anses som vigtigt og ”passende” i den 

ergoterapeutiske praksis. Det beskrives, hvordan ergoterapi bør udføres, og der anvises 

fremgangsmåder til at kunne forstå personer og intervenere overfor de behov og 

aktivitetsproblematikker, som kommer til udtryk. Et vigtigt aspekt, som Kielhofner (2001) 

fremhæver, er den klientcentrerede praksis og respekten for klientens subjektive perspektiver, 

hvilket i høj grad har betydning for dialogen og relationen mellem ergoterapeut og klienten. 

 

”The Canadian Model of Occupational Perfomance” (CMOP) er udviklet med rod i et 

samarbejde mellem den canadiske ergoterapeutorganisation (CAOT) og flere ergoterapeuter i 

Canada, hvor Mary Law, Helen Polatajko, Sue Baptiste og Elizabeth Townsend har været de 

primære forfattere. CMOP antager, at aktivitet omfatter alt det, vi foretager os i vores liv, og er et 

basalt menneskeligt behov, som er vigtigt for ens liv, sundhed og nydelse. Aktivitetsudøvelse er en 

persons opfattelse af resultatet af den dynamiske relation mellem aktivitet, mennesket og 

omgivelserne. Det betyder, at resultatet af aktivitetsudøvelsen i højere grad er et erfaret og oplevet 

fænomen i forhold til, hvordan hverdagen fungerer og i forhold til tilfredsheden med udførelse og 

deltagelse i de aktiviteter, som har betydning for personen. Aktivitetsudøvelse betragtes derfor ikke 
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som observerbart og må defineres af det enkelte menneske. Aktivitet bliver meningsfuld og får 

værdi for mennesket gennem kulturelt og personligt vigtige mål, ligesom aktiviteten udtrykker 

identitet og sociale tilhørsforhold. Det åndelige (spirituality) er placeret som en central kerne i 

modellen og betragtes som essensen af selvet, og i forhold til det holistiske perspektiv definerer 

Townsend (2002) holisme som ”Et syn på mennesker som hele væsener, hvor tanke, krop og ånd 

udgør et integreret hele” (Townsend 2002 pp: 186). CMOP har en grundig beskrivelse af 

klientcentreret praksis, hvilket er et centralt element i den ergoterapeutiske tilgang til mennesket og 

opfattes som en samarbejdsorienteret fremgangsmåde, der er baseret på demokratiske ideer om 

selvstændighed og retfærdighed (Bendixen, et al.2003, Fortmeier et al 2003 Law 2001 et al, 

Townsend 2002).  

 

“Occupational Performance Model (Australia)”(OPM) (Australia), som er udviklet i Australien 

af Chapparo og Ranka (1997), betragter også daglige aktiviteter som afgørende for sundhed og 

velvære. Aktivitet defineres som det betydnings- og meningsfulde engagement i de roller og 

opgaver, som for personen er hensigtsmæssige i det daglige. OPM (Australia) har også hvile med 

som en undergruppe af aktiviteter, hvilket defineres som målbevidst ro og pause. Aktivitetsudøvelse 

er den evne, som mennesket har til at opfatte, ønske, huske, planlægge og udføre roller og opgaver i 

dagligdagen, som svar på krav både fra personen selv og fra omgivelserne. Aktivitetsudøvelse 

betragtes som værende observerbart i forhold til hvad personen gør, men også som personens viden 

og opfattelse af, hvad der gøres, samt betydningen af udøvelsen, hvillket er en ikke observerbar del, 

som kun personen kan fortælle om. Aktivitetsroller er i OPM (Australia) et centralt begreb for 

aktivitetsudøvelsen og opfattes ud fra tre aspekter nemlig det at gøre (doing), det at vide (knowing) 

og det at være (being). Indeholdt i dette er det holistiske perspektiv, som er det at integrere krop, 

sind og ånd. Aktivitetsrollerne ændre sig i livet, og mennesket betragtes som værende aktivt i selv 

at udforme de daglige aktiviteter ud fra aktivitetsroller, som er med til at danne opfattelsen af dets 

identitet, ligesom mennesket betragtes som et socialt – kulturelt væsen i en social livslang kontekst 

(Bendixen, et al 2003, Chapparo og Ranka 1997, Fortmeier et al 2003, Madsen 2002).  

 

“Ecology of Human Performance” (EHP) fra USA som er udviklet af Dunn et al (1994), taler 

ikke om aktivitet, men opgaver (tasks), der beskrives som den adfærd, der er nødvendig for at nå et 

mål. EHP har sit specielle fokus på konteksten, som både et objektivt og et subjektivt fænomen. Det 

betyder, at det også omfatter menneskets oplevelse, opfattelse og tolkning af sine omgivelser. 

Desuden har kontekstens interaktion med mennesket indflydelse på udøvelsen. Menneskelig 

udøvelse kan kun forstås ved at se på det indbyrdes forhold og den afhængighed, der er mellem 

mennesket, konteksten og menneskets opfattelse samt fortolkning heraf. Antagelsen er, at 
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mennesket ikke eksisterer i et tomrum, og at man aldrig kan se og forstå mennesket isoleret, men 

kun igennem dets kontekst (Bendixen et al.2003, Dunn, et al. 1994, Law 2001 et al.).  

 

Value, Meaning, Occupations Model (ValMO) er en sidste model, som skal nævnes, og er 

udviklet i Sverige af Persson, Erlandsson, Eklund og Iwarsson (2001). Dens specielle fokus er på 

begrebet aktivitetsværdi, og den introducerer mening med aktivitet ud fra tre dimensioner: 1) Den 

konkrete værdi, der kendetegnes ved et synligt resultat, som både kan være et personligt og et 

materielt produkt, og som giver tilfredshed med resultatet samt udgør målet med aktiviteten; 2) den 

symbolske værdi, som er mindre synlig og henfører til aktivitetens betydning for personen; 3) egen-

belønningen som henfører til oplevelsen og fornøjelsen af det at deltage i aktiviteten. Denne model 

anvender både aktivitet (occupation) og opgave (task) som begreb. 

 

1.2.4. Empiriske undersøgelser af paradigme og kernefaglige begreber og antagelser i praksis 

Der er gennemført flere forskningsprojekter med fokus på, hvorledes paradigmet og centrale faglige 

antagelser opfattes og integreres af praktikeren i dennes kontekst og virkelighed, samt hvilke 

problemstillinger, der viser sig i den ergoterapeutiske intervention. Sådanne studier findes f.eks. i 

doktorafhandlingen ”On the Structure and Contents of Occupational Therapy Paradigms” (Bjöklund 

2000), der beskæftiger sig med, hvordan paradigmet kommer til udtryk gennem svenske 

ergoterapeuters og ergoterapeutstuderendes opfattelse af deres fag og erhvervsudøvelse. På 

baggrund af sine studier konkluderer forfatteren, at der er en bevægelse væk fra en funktions- og 

organfokuseret intervention til en person-kontekst dimension i forhold til aktivitetsudøvelse 

(occupational performance). 

 

Thelma Sumsion (2000) har sat fokus på klientcentreret praksis og set på de barrierer, der kan være 

for ergoterapeuter ved udøvelse af klientcentreret praksis. Hun fandt i sin undersøgelse af 60 

ergoterapeuter, at nogle af de mest fremtrædende barrierer for klientcentreret praksis er, at 

ergoterapeuten og klienten har forskellige mål, at der ikke er nok tid, at de værdier, holdninger, 

fremgangsmåder og traditioner, der er i den terapeutiske praksis og kultur gør det vanskeligt at 

inddrage klienten, samt at det kan være vanskeligt for ergoterapeuter at beslutte/afgrænse, hvor og 

hvornår klienten er parat til at tage stilling og indgå i et samarbejde i forhold til egen behandling. 

Wilkins, et al. (2001) udforsker ligeledes implementeringen af klientcentreret ergoterapi i praksis. 

En af deres konklusioner er, at der konstant stilles krav til ergoterapeuters refleksion over egen 

praksis for at sikre, at de fortsat praktiserer klientcentreret, men der kræves også en bevidsthed om 

magtforholdet mellem klient og terapeut samt de organisatoriske forhold, hvorunder ergoterapi 
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udøves. Et studie af Grey (1997) belyser ergoterapeuters vanskeligheder ved at fastholde aktivitet 

som fokus for deres kerneydelse i interventionen.  

 

De nævnte eksempler antyder det vigtige i fortløbende forskning og bevidstgørelse af at forholde 

sig til paradigmet og dets udvikling i faget ergoterapi, herunder hvorledes det afspejler sig i den 

ergoterapeutiske praksis, idet forskning af den type kan udvikle og forbedre ergoterapeutisk praksis. 

Fortmeier et al. (2003, s. 222) går et skridt videre og påpeger, at et af de store mål for 

ergoterapeuter i det 21. århundrede kan være, med udgangspunkt i de ergoterapeutiske værdier, at 

engagere sig politisk og socialt og være med til at ”... sikre mennesker retfærdighed i forhold til 

aktivitet og deltagelse i samfundslivet ...” , hvilket Townsend, et.al (2002) udtrykker som 

”occupational justice”. Denne tankegang er ikke langt fra de rettigheder og aktiviteter, som 

socialpsykiatriens værdigrundlag formulerer, at brugerne skal støttes i. For at ergoterapeuter kan 

løse de opgaver, der kræves af dem både generelt inden for faget og indenfor socialpsykiatrien, 

kræver det som tidligere nævnt en fortsat udvikling af, bevidsthed om og implementering af fagets 

kernefaglige begreber og antagelser i praksis. Det kan fremmes via dialog, diskussion om og 

forskning i fagets teoretiske forklaringer og de praktiske handlinger med henblik på at belyse, 

hvordan de afspejler sig i hinanden. Det fører over i beskrivelsen af formålet med dette 

masterprojekt. 

 

2. Formål  
Formålet med masterprojektet er empirisk at undersøge, om og hvordan nogle kernefaglige 
begreber og antagelser i det nuværende paradigme og begrebsmodeller i ergoterapi afspejler sig, når 
ergoterapeuter inden for det socialpsykiatriske arbejdsområde fortæller om deres arbejdsproces før 
og efter en aktivitetssituation med en bruger, individuelt eller i en gruppe.  
 

Ud fra ergoterapeuters fortælling om deres praksis i forhold til en konkret aktivitetssituation 

undersøges deres tankegang i forhold til følgende kernefaglige begreber og antagelser:  

 

• Det holistiske menneskesyn i anvendelsen af aktiviteter 

• Aktivitetens betydning for brugerne i anvendelsen af aktiviteten 

• Menneskets interaktion med omgivelser og aktivitet 

• Klientcenteret tankegang i relationen mellem ergoterapeut og brugere 
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3. Metode 

Den empiriske undersøgelse tager udgangspunkt i den kvalitative forskningstradition, som har til 

hensigt at få indsigt i menneskers oplevelser af deres hverdagsverden, samt hvordan disse 

oplevelser kommer til udtryk (Kvale 2002). Denne metodiske tilgang er naturlig, da undersøgelsen 

ud fra ergoterapeuters fortælling om en del af deres hverdag i praksis, nemlig en konkret 

aktivitetssituation med en bruger individuelt eller i en gruppe, søger at fortolke deres fortællinger og 

forstå, om og hvordan kernefaglige begreber og antagelser i det nuværende paradigme og 

begrebsmodeller afspejler sig i deres praksisudøvelse. I undersøgelsen gøres brug af den kvalitative 

metode i form af semistrukturerede individuelle interviews med inspiration fra den narrative form. 

Narratologien er videnskaben om fortællingen (Polkinghorne 1988, Bjerrum et al.1996).  

 

En fortælling vil altid være kontekstafhængig (Barthes 1996, Bjerrum et al.1996). 

Ergoterapeuternes fortællinger i interviewene tager udgangspunkt i de sammenhænge, hvor 

intervention foretages, og i de normer og værdier, som han/hun er en del af både på institutionen og 

i forhold til de teoretiske referencer, han/hun uddannelsesmæssigt har lært og derved er påvirket af. 

Fortællinger kan for ergoterapeuten understøtte og tydeliggøre hans/hendes selvforståelse og 

ideologier. Den del kan i interviewsituationen være med til at fremme forståelsen og give en større 

indsigt for den enkelte ergoterapeut og dermed give mulighed for at reflektere over forhold, som 

derved kan blive tydeligere for ergoterapeuten, ligesom fortællingen kan skabe ny indsigt og tanker 

undervejs i selve interviewsituationen (Alheit 1993). 

 

3.1. Udvælgelses kriterier og beskrivelse af informanter 

Der blev til undersøgelsen gennemført et pilotinterview og 7 individuelle interviews af 

ergoterapeuter, som arbejder indenfor socialpsykiatrien på aktivitets- og væresteder. I forhold til 

antal af informanter anbefaler Malterud (1998) i den kvalitative forskning et antal på 4-7 personer 

som tilstrækkeligt i forhold til at opnå en valid og varieret, men samtidig overskuelig datamængde. 

Udvælgelseskriterierne af informanterne blev foretaget ud fra et strategisk udvalg (Malterud 1998).  

 

Det betød, at for at være informant skulle ergoterapeuterne opfylde følgende kriterier: 

• Arbejde indenfor socialpsykiatrien på aktivitets- og væresteder, dog sådan, at ikke alle 

informanter måtte arbejde på samme aktivitets- og værested 

• Være uddannet indenfor de sidste 10-15 år og derved have en forholdsvis ny uddannelse og i 

uddannelsen dermed være gjort bekendt med teoretiske referencerammer og paradigmer 

indenfor ergoterapi 
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• Have minimum 2 års erfaring indenfor socialpsykiatrien og derved have praktisk erfaring, 

som der kan trækkes på i interviewsituationen. 

 

De to første kriterier krævede valg af aktivitets- og væresteder. Et grundlæggende kriterium i dette 

valg var, med henblik på at højne validiteten i undersøgelsen (se nærmere herom i afsnit 3.2), at 

forfatter på forhånd ikke måtte have kendskab til de ergoterapeuter eller aktivitets- og væresteder, 

der indgår som informanter og sted i undersøgelsen. Bortset fra dette kriterium var der tale om 

tilfældig udvælgelse, med henvendelse til forskellige steder i Danmark, centreret om de større byer 

af praktiske grunde, dog ikke i den landsdel, hvor forfatter bor og arbejder p.g.a ovenstående 

kriterium. Informanterne bestod af 3 mandlige og 4 kvindelige ergoterapeuter i aldersgruppen 31- 

45 år.  De er uddannet i tidsrummet fra 1988 - 2001 og har været ansat på aktivitets- og værestedet 

mellem 2,5 og 15 år. De 7 ergoterapeuter er ansat på 6 forskellige aktivitets- og væresteder. 

Informanterne valgte at fortælle om 5 gruppeaktiviteter og 2 individuelle aktiviteter. 

Gruppeaktiviteterne var en computergruppe hvor brugeren udarbejdede en hjemmeside, en 

eftermiddags køkkengruppe hvor der blev bagt til værestedet om aftenen (bruger udeblev dog uden 

besked), en køkkengruppe hvor der blev lavet en varm ret, et kontormorgenmøde med fordeling af 

arbejdsopgaver og en husgruppe hvor aftalen var at bage kage til eftermiddagskaffen på stedet.  De 

individuelle aktiviteter, var filtning af tehætte (bruger sygemeldt og aktiviteten blev ikke 

gennemført) og indkøb i supermarked til aktivitetsstedet. 

 

3.2. Interviewguide  

Interviewene tog udgangspunkt i en af forfatter udarbejdet interviewguide til henholdsvis 

interviewene før og efter aktivitetssituationen (se bilag 2). Dette på grund af at der ikke findes en 

standardiseret og valideret interviewguide, som dækker formålet med undersøgelsen, hvilket ifølge 

Kvale (2001) er meget almindeligt i kvalitative interviews. Interviewguiden blev dannet på 

baggrund af elementerne og tankegangen i den ergoterapeutiske arbejdsproces, hvor 

udgangspunktet i tankegangen er fra Occupational Performance Process Model (OPPM) (Stanton 

2002)(bilag 1), der arbejder med trin omfattende informationsindsamling, formulering af mål for 

indsatsen, udvikling af handleplaner, iværksættelse af planer og evaluering af resultater (Tjørnov 

2003, Stanton 2002). Interviewguiden indeholder åbne spørgsmål, som i interviewet gav plads til 

ergoterapeuternes fortælling, ligesom interviewguiden ikke blev fulgt slavisk. Indholdsmæssigt er 

interviewguiden udformet således, at der sigtes imod belysning af formålet med projektet. Der blev 

foretaget et pilotinterview for at korrigere i form og indhold i forhold til de interviews, som indgik i 

undersøgelsen. Empirien fra pilotinterviewet medtages ikke i præsentation af resultat og diskussion, 

da undersøger havde kendskab til både ergoterapeut og aktivitetssted, hvorved udvalgskriterierne 
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ikke var opfyldt. Det var et bevidst valg, da formålet med pilotinterviewet var at få tilbagemelding 

på interviewguide og interviewform med henblik på korrektion heraf, for derved at højne 

validiteten. Teoretiske referencerammer som OPPM og ”paradigmet i støbeskeen”, pilotinterview 

og feedback fra vejleder blev brugt til at kvalificere interviewguiden samt øge validiteten i forhold 

til relevansen og formålet med undersøgelsen. Interviewguiden blev ikke revideret undervejs ved 

interviewene, da spørgsmålene oplevedes brugbare. Derimod blev rækkefølgen af spørgsmålene 

forskellig i den enkelte interviewsituation, da de fulgte informanternes fortælling. 

 

3.3. Procedure 

Proceduren for udvælgelsen af informanter, formen og tilrettelæggelsen af interviewet, interviewers 

kendskab til interviewteknik, den interaktion der er mellem informant og interviewer i 

interviewsituationen og forfatters refleksion over egen forforståelse af emnet (Bjerrum et al., Alheit 

1993, Kvale 2002, Dehlholm-Lambertsen et al. 1998) beskrives i projektet for at højne validiteten 

og reliabiliteten. Validiteten og reliabiliteten bliver senere beskrevet i projektet, for at vurdere den 

metodiske tilgang og dennes styrker og svagheder. Det er gjort i beskrivelsen af dataanalysen (afsnit 

3.6) og i afsnit 5, hvor resultaterne og den pragmatiske validitet, som omhandler projektets 

anvendelighed, diskuteres (Kvale 2002, Malterud 1998). 

 

Til udvælgelsen af informanterne blev der fra Ergoterapeutforeningen i Danmark rekvireret en liste 

over ergoterapeuter, som arbejder indenfor socialpsykiatrien i Danmark og fra “Videnscenteret for 

Socialpsykiatri” oversigter over aktivitets- og væresteder i Danmark. De aktivitets- og væresteder, 

hvor forfatter havde forhåndskendskab blev fravalgt. Der blev først sendt brev (bilag 1) ud til 6 

udvalgte aktivitets- og væresteder med i alt 28 ergoterapeuter ansat. Det gav ikke noget resultat, 

dels fordi de ansatte havde været uddannet længere end 10-15 år, dels fordi der ikke var ansat 

ergoterapeuter, selv om det fremgik af listen, og endelig fordi der var tale om bo-institutioner frem 

for aktivitets- og væresteder, eller at der var omstruktureringer og travlhed. Derefter blev 18 

tilfældigt udvalgte steder ringet op, og det blev sikret, at ansatte ergoterapeuter opfyldte kriterierne, 

hvorefter der blev sendt brev, således ergoterapeuterne kunne læse og tænke over, om de ønskede at 

deltage i undersøgelsen. Disse ergoterapeuter blev herefter bedt om at kontakte forfatter, hvorefter 

der blev lavet aftaler om interview (Dehlhom-Lambertsen 1998).  

 

Interviewene foregik i ergoterapeutens praksis og tog udgangspunkt i den af ergoterapeuten valgte 

bruger. Med hensyn til informanternes udvælgelse af brugerne, som deltog i aktivitetssituationen, 

blev de bedt om via brevet (se bilag 2) at udvælge ud fra følgende kriterier: Brugeren skulle bo i 

egen bolig, hvorunder også regnes bo-tilbud indenfor socialpsykiatrien. Brugeren skulle desuden 
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komme mindst 1 gang ugentligt på stedet, og det skulle være en bruger med en længerevarende 

psykisk lidelse, som modtog pension. Det sikrede, at ergoterapeuternes fortælling om 

aktivitetssituationen tog udgangspunkt i socialpsykiatriens målgruppe, samt at brugerne også havde 

en kontekst og hverdag, som ikke var en del af aktivitets– og værestedet, ligesom de havde en fast 

tilknytning til stedet og indgik i aktivitetssammenhænge. Den konkrete aktivitetssituation, som 

fortællingerne tog udgangspunkt i, blev valgt af den enkelte ergoterapeut/informant. Informanterne 

fik ligeledes besked om, at aktivitet skulle foregå som sædvanligt i dagligdagen og ikke ændres i 

tid, sted, indhold eller form på grund af interviewet. Begrundelsen herfor er, at situationen så vidt 

muligt skal ligge så tæt op ad den virkelighed, der udgør hverdagen på stedet (Bjerrum 1996), og at 

såvel ergoterapeuten som brugeren skal være tryg ved den valgte situation. I forbindelse med valg 

af gruppeaktivitet blev ergoterapeuten bedt om at tage udgangspunkt i den valgte bruger i forhold til 

hans/hendes overvejelser. I forhold til aktivitetssituationerne er det tilfældigt, hvilken type af 

aktivitet indenfor arbejde, fritid, egen-omsorg og hvile, fortællingerne tager udgangspunkt i. 

 

Brugerne, hvoraf der var 3 mænd og 4 kvinder i alderen 42 - 53 år, havde været tilknyttet stederne 

fra 3 måneder og op til 5 år, og kontakten mellem bruger og informant havde været fra 3 måneder 

op til 3,5 år. Begrundelserne for brugernes tilknytning til aktivitetsstedet var skizofreni, 

personlighedsforstyrrelse, depression, misbrug, ensomhed, social isolation, tilbagetrækning i egen 

verden, sociale vanskeligheder og vanskeligheder ved at komme i gang med noget nyt, ønske om 

mere social kontakt og samvær, brug for arbejdslignende tilbud og en konkret aktivitet, 

arbejdspladsprøvning og motivation for arbejde. 

 

For at få flest mulige nuancer med til belysning af projektets formål blev informanterne interviewet  

både før og efter, de gennemførte aktivitetssituationen. På den måde kunne afspejlingen af de 

kernefaglige begreber og antagelser i ” paradigmet i støbeskeen” og begrebsmodellerne i 

informanternes praksisudøvelse undersøges på såvel det mere tænkte plan (dvs. overvejelserne før 

aktivitetssituationen) som på det mere praktiske plan (dvs. overvejelserne efter, hvad der faktisk 

hændte i aktivitetssituationen). Første interview (se Figur 1) blev foretaget lige før 

aktivitetssituationen og var af ca. en ½ times varighed og andet interview lige efter situationen var 

af ca. 3/4 times varighed. Undersøger deltog ikke i selve aktivitetssituationen, da projektet er 

afgrænset til at tage udgangspunkt i ergoterapeuternes tanker og overvejelser. 

 

Figur 1. Oversigt over interviewsituationen 

Interview  før  

aktivitetssituationen 

Ergoterapeuten udøver 

aktivitetssituationen. 

Interview efter 

aktivitetssituationen 
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Forfatter har på forhånd kendskab til interviewteknik, både teoretisk og praktisk. Teoretisk fra egen 

uddannelse samt undervisning af ergoterapeutstuderende i brug af interview som metode. Fra 

tidligere klinisk praksis har forfatter erfaring med patienter og brugere i ergoterapeutisk arbejde 

indenfor både behandlings- og socialpsykiatrien. Endelig stammer kendskabet fra tidligere arbejde 

med empiriske undersøgelsesprojekter, hvor der ligeledes er foretaget individuelle interviews. 

 

I interviewsituationen søges det imellem interviewer og informant at etablere en tillid og tryghed i 

situationen (Dehlholm-Lambertsen, et al. 1998). Hensigten er, at informanten kan fortælle om 

aktivitetssituationen og præsentere den så tæt på virkeligheden som muligt og ikke, hvorledes 

han/hun mener, det “bør” være. Derved præges informanten så lidt som muligt af sine egne 

forventninger til sig selv, eller af forventninger, som informanten tror, at interviewer har til 

ham/hende. Dette er tillige søgt minimeret ved, at undersøger og informanter ikke på forhånd havde 

kendskab til hinanden og derved ikke på forhånd havde forventninger til og indforståethed om 

hinanden fra tidligere situationer, heller ikke til hinandens holdninger og faglige forståelse, ligesom 

undersøger ikke, før eller i interviewsituationen, fortalte om egen teoretiske forforståelse, men 

lyttede til det, som informanten berettede om (Kvale 2002 s. 49) og derved fik informanternes 

tanker og overvejelser frem i interviewet. Endelig er der i interviewet søgt stillet afklarende 

spørgsmål, hvor det syntes nødvendigt, og alle informanter, steder og brugere er anonymiseret. 

 

I interviewsituationen søgte interviewer at give plads til informantens fortællinger og refleksioner 

og indtage en tilbageholdende rolle i interviewsituationen for at følge ergoterapeuten i dennes 

fortælling, samtidig med at det søgtes at sikre, at alle spørgsmål blev besvaret. Informanten fik ikke 

på forhånd tilsendt interviewguide og blev orienteret, om at han/hun ikke skulle forberede sig til 

interviewet, da formålet var at høre om de umiddelbare refleksioner i forhold til den valgte 

aktivitetssituation. 

 

3.4. Forfatters forforståelse 

I forhold til det at vælge og tage udgangspunkt i ergoterapeuternes anvendelse af aktiviteter i den 

socialpsykiatriske praksis, er der en forforståelse af, at ergoterapeuter fast indgår i og anvender 

aktiviteter i intervention i forhold til brugerne i socialpsykiatrien, men også at ergoterapeuterne 

tænker over og analyserer brugen af aktiviteterne i deres praksis. Det medfører, at der implicit 

sættes fokus på aktivitet og brugernes deltagelse i aktivitet og derved aktivitetsudøvelsen. Min 

forforståelse er ligeledes, at mange ergoterapeuter i socialpsykiatrien er interesserede i fagets  

begreber, værdier og antagelser, som de beskrives i begrebsmodellerne og det ergoterapeutiske 
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paradigme, og at de arbejder på at implementere dele heraf i praksis. Samtidig har jeg et billede af, 

at det kan være vanskeligt og diffust at få de ønskede og relevante teoretiske referencer 

implementeret og anvendt i den praktiske hverdag.  

 

Forforståelsen bygger både på mit teoretiske og praktiske kendskab til feltet, men også på den debat 

i socialpsykiatrien, der refereres til i kapitel 1. Antagelsen er desuden, at der hos ergoterapeuter 

eksisterer en usikkerhed om, hvordan de kernefaglige begreber og antagelser i ergoterapi kommer 

til udtryk, og hvordan tankegangen stemmer overens med det værdigrundlag, som tværfagligt er ved 

at blive etableret i det socialpsykiatriske arbejdsfelt.   

 

3.5. Etiske overvejelser. 

I projektet lægges der vægt på tydelig information til og tilsagn fra informanterne om deltagelse i 

projektet, herunder brug af båndoptager i interviewsituationen og senere brug af empiri, for derved 

også at højne troværdigheden i undersøgelsen. Der anonymiseres både i forhold til oplysninger 

vedrørende informanterne og brugerne i beskrivelsen af resultater og i diskussionen. Derudover 

gøres der overvejelser om interaktionen i interviewsituationen (se afsnit 3.2) i forhold til at skabe en 

tillidsfuld atmosfære i interviewsituationen. Informanterne har alle ønsket at se den færdige rapport, 

som de vil få tilsendt. Undersøgelsens formål og indhold gav ikke anledning til at ansøge 

forskningsetisk komite i Danmark. 

 

3.6. Dataanalyse 

Beskrivelse, analyse og fortolkning af empirien er sket i forskellige trin igennem denne del af 

forskningsprocessen. Bearbejdningen startede egentlig i interviewsituationen, hvor der for at sikre 

validiteten blev spurgt ind og søgt uddybning i ergoterapeuternes fortælling med den hensigt at 

opnå bedre forståelse og få afklaret uklarheder i det, som informanten fortalte.  

 

Metoden, som anvendes videre til bearbejdelse af empirien, benævnes af Kvale (2002 s.192) som 

meningskondensering og består af fem trin: 1) Interviews læses igennem, 2) naturlige 

betydningsenheder, som de udtrykkes af interviewpersonen, bestemmes, 3) betydningsenhederne 

udtrykkes i temaer, 4) der stilles spørgsmål til temaerne i forhold til formålet med projektet, og 5) 

temaerne sammenholdes med de teoretiske referencerammer (se bilag 3). Fremgangsmåden er 

sædvanlig ved en eksplorativ undersøgelse som denne, hvor der søges større forståelse for det 

opstillede formål med undersøgelsen ud fra det empiriske materiale.  
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Processen forløb som følger. Alle interviewene blev optaget på båndoptager og transskriberet ordret 

(i alt 95 sider) dog uden, øh, rømmen, mv., men pauser er angivet. Formålet med transskriberingen 

er, at materialet i sin skriftlige form bliver tilgængeligt for nærmere analyse (Kvale 2002 s. 170) for 

forfatter og andre, som ønsker et nærmere indblik i selve råmaterialet for undersøgelsen. Det 

medvirker til at sikre pålideligheden og derved validiteten i undersøgelsen (Malterud 1998, Kvale 

2002). Det er dog ikke den fulde virkelighed, som afspejler sig i det skriftlige materiale (Malterud 

1998), da denne ikke afspejler hele situationen, f.eks informanternes tonefald, kropssprog, tøven 

mv. Systematikken ved bearbejdelsen af de transskriberede interviews består i at lytte til båndene 

og læse den transskriberede tekst igennem.  

 

Hvert enkelt interview blev grundigt læst/lyttet igennem, og der blev søgt efter meninger og 

betydninger udtrykt af informanterne, som rettede sig imod formålet med undersøgelsen og 

gennemlæsningen/-lytningen blev derved styret af dette. Ud fra formålet blev af undersøger dannet 

arbejdsemner, som er bredere end formålet. Arbejdsemnerne er følgende: Ergoterapeuternes 

anvendelse af aktiviteten i aktivitetssituationen., deres holdninger og tankegang vedrørende 

interaktionen mellem omgivelser og bruger i aktivitetssituationen., ergoterapeuternes relation med 

bruger i aktivitetssituationen samt deres opfattelse af det vigtigste i deres praksis.  

 

De fire arbejdsemner er bredt formuleret for at gøre selve bearbejdelsen af informationer så åben og 

dækkende som muligt og ikke direkte styret af de kernefaglige begreber og antagelser i paradigme 

og begrebsmodeller. Det, der i teksten fremkommer fra ergoterapeuternes fortællinger om disse 

arbejdsemner, sammenfattes derefter på tværs af interviewene i en række temaer i resultatkapitlet (i 

alt 13 temaer, se kapitel 4). Der blev i analyseprocessen søgt efter bredde og variation i 

ergoterapeuternes fortælling om aktivitetssituationerne. Disse meninger og betydninger blev trukket 

ud i margin af teksten, og da teksten var læst igennem flere gange, blev der på baggrund af den 

udtrukne tekst set på betydning og mønstre og derudfra dannet temaer på tværs af interviewene. De 

temaer, som er fremkommet ved gennemlæsning af materialet, kunne ved forskertriangulering 

(Launsø et al. 2000) være gjort mere valide, hvis andre personer havde gennemlæst materialet og 

fundet frem til temaer. Det er ikke sket. Formålet har ikke været at lave en konsensusbedømmelse 

(Malterud 1998), men at se på de forskellige aspekter i ergoterapeuternes fortælling. 

Ergoterapeuternes fortælling før og efter aktivitetssituationen er blevet betragtet som en 

helhedssituation i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces, hvilket betyder, at der ikke 

præsenteres særskilte temaer fra før og efter aktivitetssituationen, men disse vil indgå som et samlet 

hele i præsentation af resultater.  
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Den ovenstående del af meningskondensering er således gennemført uden at være direkte styret af 

de kernefaglige begreber og antagelser, som temaerne i diskussionen (kapitel 5) forholdes til. 

Temaerne kan i diskussionen gå på tværs af de kernefaglige begreber og antagelser, når temaernes 

indhold diskuteres og fortolkes i forhold til formålet. Udgangspunktet er i diskussionen de 

kernefaglige begreber og antagelser i nuværende paradigme og begrebsmodellerne, der i 

undersøgelsen er valgt at sætte fokus på, og som udgør de teoretiske referencerammer, hvilket 

tidligere er beskrevet. Derudover vil der også i diskussionen blive inddraget andre referencer og 

undersøgelser. 

 

Fortolkningen af empirien vil foregå på flere niveauer. Kvale (2002. s. 210- 212) beskriver tre 

niveauer, selvforståelse, kritisk common sense forståelse og teoretisk forståelse. Alle tre niveauer 

anvendes i bearbejdelsen. Udgangspunktet i resultatkapitlet er den transskriberede tekst og derved 

informanternes selvforståelse, opfattelser og det, de giver udtryk for. I diskussionsafsnittet søges en 

bredere forståelse af det sagte. Det gøres på common sense niveau samt gennem en teoretisk 

fortolkning med udgangspunkt i projektets teoretiske grundlag. Hele processen omhandler dermed 

både det at finde og skabe mening i det sagte (Kvale 2002, s 206) i forhold til besvarelse af formålet 

med projektet. 
 

4. Resultater. 

Oversigt over præsentation af undersøgelsens resultater angives i tabel 1. Inden for hver af de fire 

arbejdsemner er fremkommet 3-4 temaer, udledt af betydningsenheder i teksten. Disse temaer 

relateres i diskussionsafsnittet til masterprojektets formål. Temaerne markeres i teksten med fed og 

citater fra informanter (I) med kursiv, således at I 4 er informant 4 

Tabel 1. Oversigt over præsentation af undersøgelsens resultater 

________________________________________________________________________________ 
Arbejdsemner:           Temaer:____________________________________ 

Ergoterapeuternes anvendelse af aktivitet i                      1. Organisering - det uforudsigelige i det forudsigelige 
Aktivitetssituationen                                                         2. Valg og analyse af aktivitet 
                                                                                          3. Målet med anvendelse af aktivitet 
 
Ergoterapeuternes holdning og tankegang vedrørende    1. Kulturen og traditionerne på arbejdsstedet 
interaktion mellem omgivelser og bruger i                      2. De fysiske forhold. 
Aktivitetssituationen                                                        3. Relationen brugerne imellem. 
 
Ergoterapeuternes relation med bruger i                           1. Variationen i kontakten 
Aktivitetssituationen                                                          2. Samarbejdet mellem ergoterapeut og bruger 
                                                                                           3. Ergoterapeutens forskellige roller og funktioner 
 
Ergoterapeuternes syn på det vigtigste i deres praksis      1. Den gode aktivitet. 
                                                                                           2. Indflydelse, læring og ansvar 
                                                                                           3. Det sociale rum 
                                                                                           4. Bidrag fra det ergoterapifaglige 
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4.1. Ergoterapeuternes anvendelse af aktiviteten i aktivitetssituationen 

Interviewene viser flere forskellige aspekter i den måde, hvorpå informanterne fortæller om 

anvendelsen af aktiviteter. Dette er søgt indfanget i nedenstående tre temaer: 

 

Temaet organisering - det uforudsigelige i det forudsigelige sætter fokus på de mange 

kompromiser, prioriteringer, forandringer og ændringer, som ergoterapeuterne fortæller, de hele 

tiden må gøre i forhold til deres tilrettelæggelse af og tilstedeværelse i aktivitetssituationen. Som to 

af dem siger: 

”Der er næsten ingenting, der bliver sådan, som hvis man har gjort sig en masse 
tanker om, hvordan det skal være” (I 4 ), eller 
 ” Jeg planlægger ikke særligt meget, fordi det nytter ingenting. Det er kun grobund 
for frustration” (I 1). 

 
I empirien danner der sig alligevel et mønster af organisering, specielt i de arbejdslignende 

gruppeaktiviteter, men også i de andre gruppeaktiviteter, som dog beskrives mere løst struktureret. 

Her er der på forhånd fastlagt en struktur og en ydre ramme for formen og fremgangsmåden i 

aktiviteten med den argumentation, at den derved er meget forudsigelig for brugerne og med til at 

modvirke kaos samt fremme roen i aktivitetssituationen:  

"Det der er karakteristisk ved vores morgenmøde her på kontoret, det er struktur, 
enorm struktur" (I 6), og som en anden siger: 
 "Det er mit indtryk, at de brugere, der kommer her, de vil gerne have struktur på 
deres dag…….de vil også gerne havde noget forudsigeligt" (I 4).  

 

Strukturen består af en overordnet aktivitet, som indeholder mange opgaver og faste tidspunkter for 

gruppen, f.eks. det at samles i gruppen, starte med uformel snak, fordele arbejdsopgaver, snakke om 

hvad der skal foregå for den enkelte i gruppen den dag, hvilket ofte styres af brugerne og til sidst 

afslutning på dagen. For organiseringen af den individuelle aktivitet forgår det mere efter aftaler 

inden aktivitetssituationen, som er blevet til imellem bruger og den enkelte ergoterapeut. Det helt 

konkrete indhold både i gruppeaktiviteterne og den individuelle aktivitet kan derimod forandre sig 

meget, afhængig af brugernes interesser og ønsker, hvor mange brugere der kommer til aktiviteten, 

og hvordan brugerne har det psykisk netop den dag. Det er her, det uforudsigelige træder frem, og 

hvor behovene fra brugerens side kan være forskellige fra dag til dag, og tilpasningen af aktiviteten 

gøres dermed i situationen. De muligheder, der er i den enkelte aktivitet, træder her frem:  

" Det, min planlægning meget går på, det er at vide, hvad de der arbejdsopgaver så 
indebærer og så kunne instruere dem videre" (I 1).  

 
Rammerne er altså forudsigelige, men udfyldelsen af dem tilpasses aktivitetssituationen, hvilket er 

emnet for det næste tema, valg og analyse af aktivitet.  Analyse, graduering og tilpasning af 

aktiviteten er overvejelser, som foregår hele tiden - før, i og efter aktivitetssituationen. Der tages 
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stilling her og nu i situationen til anvendelsen af aktiviteten. Informanterne tænker meget på 

aktiviteten og indholdet i aktiviteten, og hvordan den kan gradueres til de behov, som viser sig hos 

brugerne i aktivitetssituationen den enkelte dag: 

" Det er en god aktivitet, hvor der er mange muligheder for mange mennesker og med 
forskellige behov, og så fordi den er konkret og ligetil (I 4) og 
 " At få ting ned på et plan, så folk tør at gå med i det. Jeg synes, det er aller - 
allervigtigst… at det så faktisk kan ende ud med, at de kan undervise hinanden, det, 
synes jeg, er enormt lækkert, at det kan lade sig gøre.. det er en lang proces (I 6)  

 

Det går igen i interviewene, at analysen og gradueringen af ergoterapeuterne betragtes som et af de 

vigtigste redskaber (se også afsnit 4.4). I forhold til valg af og indhold i aktivitet viser der sig ikke 

et entydigt mønster i, hvordan det foregår, da mange aspekter spiller ind. Aktivitetsgrupperne har 

ofte fungeret i lang tid og er tilbud, som aktivitetsstederne har til brugerne. Brugerne kan vælge, 

hvilken gruppe de ønsker at være tilknyttet. Indholdet i de enkelte grupper og individuelle 

aktiviteter bliver til ud fra brugernes lyst, ønsker og interesser, ud fra en tilfældighed, eller ud fra 

personalets forslag og begejstring samt en vurdering af aktivitetens omfang og sværhedsgrad:  

"Indholdet i den her gruppe, de opgaver vi har, det er egentlig brugerne, der mere 
eller mindre har valgt dem" (I 1) og 
 "Altså det her var bare totalt tilfældigt med det her filt - hun syntes, det så sjovt ud " 
(I 3)  

 
Aspekter, der betegnes som fremmende og motiverende i en aktivitet, er, at den har en betydning og 

giver en tilfredshed for brugeren, at brugeren kan anvende det lærte i andre sammenhænge, samt få 

en oplevelse af at havde ydet noget, og at produktet har en nytteværdi for andre. Hensigten og 

målet med anvendelse af aktivitet i forhold til brugerne, som er det sidste tema, er ligeledes 

mangeartet. Der tales om afprøvning, udvikling og læring af færdigheder, hvor der specielt fortælles 

om arbejdsrelaterede og sociale færdigheder, men også om det, at brugerne ved at deltage i 

aktiviteten skaber sig en identitet og struktur i hverdagen.:  

"Der er mange mål .... udviklingsmål for den enkelte, og det er også noget af det, jeg 
skal have i baghovedet…når jeg har et billede af gruppen af medlemmer .. hvem er 
det, der gerne vil udvikle sig, og hvem har nok i at, hvad hedder det, vedligeholde de 
arbejdsopgaver, som vedkommende gør.. udfører" ( I 6).  

 

Der formuleres handleplaner for den enkelte bruger ca. en gang om året. Den enkelte aktivitet 

anvendes også til at etablere og vedligeholde en kontakt imellem bruger og ergoterapeut samt til de 

andre brugere. Desuden opnår ergoterapeuten i aktivitetssituationerne at lære brugeren bedre at 

kende og få større forståelse for og viden om de problematikker, behov og ressourcer, 

vedkommende har:  
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"Der er også den der mulighed, det giver at være på tomandshånd - og arbejde på 

kontakten - vi har ikke haft så meget to-mands kontakt, så jeg havde forestillet mig, at 

jeg ville få nogle ting at vide måske om hende" (I 3). 

 

De problematikker, informanterne omtaler som mest fremtrædende for brugerne, er ensomhed, 

isolation, sociale problemer, mangel på selvtillid, lavt selvværd, koncentrationsbesvær, at kunne 

bevare et overblik, at tale, lytte og formidle til andre, mangel på struktur i hverdagen, at falde ind i 

sin egen verden, at have svært ved for megen modgang og ustabilitet i fremmøde. 

 

4.2. Ergoterapeuternes holdning og tankegang vedrørende interaktion mellem 

omgivelser og bruger i aktivitetssituationen 

Det er tydeligt, at informanterne er opmærksomme på de omgivelser, hvori brugerne deltager i 

aktiviteterne. Som det fremgår af nedenstående tre temaer fortælles der om, at omgivelserne både 

giver muligheder og begrænsninger i deres praksis. 

 

Kulturen og traditionerne på arbejdsstedet kommer nogle af ergoterapeuterne kort ind på. De 

kan både være hindring og mulighed for udvikling, hvilket indirekte får indflydelse på brugerne i de 

aktivitetssituationer, som foregår. Hindringer for udvikling kan være, hvis der er forskellige 

holdninger i en personalegruppe. Der fortælles f.eks. om uenigheder om grænsen for samvær med 

brugerne, personalets fremgangsmåde og rolle i aktivitetssituationen eller forslag til ændringer af 

fremgangsmåder: 

"Det er svært, når der er en kultur i et bestemt værksted for, hvordan tingene skal 
være" (I 1).  

 
Fremmende for udvikling kan være information, orientering, kommunikation og refleksion 

personalet imellem samt støtte til hinanden i fremgangsmåder, som ønskes indført på stedet. Det 

kan også være åbenhed for mulighederne for at starte nye tiltag og som ergoterapeut være med til at 

forme disse:  

" Jeg fik den mulighed for at starte en ny gruppe op, hvor jeg sådan kunne danne en 
helt ny kultur for, hvordan det var, vi skulle være sammen - få lagt nogle rammer for, 
at vi alle sammen havde ansvar og muligheder for at sige til og fra og muligheder for 
at komme med forslag og arbejde med de ting, som man selv syntes, var interessant " 
(I 1).  

 

Et andet aspekt i omgivelserne, der tales om, er de fysiske forhold, som danner rammerne for 

aktivitetssituationen. Ergoterapeuterne fortæller, det har betydning for brugeren og får indflydelse 

på muligheder for aktivitet og samvær i aktivitetssituationen. Der fortælles om følgende: At 
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kontakten til brugeren kan påvirkes ved at bevæge sig fra et geografisk rum til et andet, at 

lokalernes størrelse har indflydelse på, hvad der kan foregå af aktivitet, at huset fremstår 

indbydende og signalerer, at det her er et sted hvor der sker noget. Hvis f.eks. lokalet er for lille, 

således at brugerne støder ind i hinanden, kan det være grobund for frustration og irritation brugerne 

imellem og derved påvirke stemningen i gruppen.  

 

Det fører over i næste tema, som omhandler relationen brugerne imellem. Alle informanter gør 

sig mange overvejelser i forhold til at skabe grobund og rammer for aktiviteten, så brugerne kan 

opleve kontakt og føle at høre til et fællesskab: 

”De små enhedsmøder gør også, at man fornemmer, at man er en del af noget større. 
Det er noget, der styrker dem som en gruppe: at de hører til et sted" (I 6). 

 

Et andet aspekt for brugerne er det at tage ansvar for, være interesseret i og lytte til hinanden i det 

hele taget. Det styrker relationen brugerne imellem, hvilket også sker ved, at der arbejdes på det at 

være i et socialt samvær og udvikle sociale færdigheder: 

"Den sociale færdighedstræning, at man kommer til at tænke kollektivt og ikke kun 
tænker på sig selv, men også hvordan kan de være med til, at andre får en god dag og 
hjælpe andre til at løse nogle opgaver med en succes " (I 6). 

 
I flere af grupperne har brugerne været tilknyttet i lang tid og har derved efterhånden et godt 

kendskab til hinanden, hvilket også betyder, at der opstår rollefordeling, så ergoterapeuten sammen 

med brugerne må være bevidst om, hvorvidt denne ønskes ændret eller bevaret. 

Ergoterapeuterne fortæller også, at brugernes adfærd og ustabilitet påvirker de andre i gruppen, og 

at der må handles i forhold til det i gruppen: 

"Hun havde fyldt rigtig meget i hele lokalet, og det påvirker de andre rigtig meget, så 
jeg skulle handle på en eller anden måde" (I 1) eller  
" Han har været svær at holde fast i og har været svær at lave aftaler med. Det var 
svært for den gruppe, som så var i gang, da han kom. Han ville så gerne i gang med 
noget, og så ville han lige pludselig ikke lave mere" (I 2). 

 

4.3. Ergoterapeuternes relation med brugerne i aktivitetssituationen 

De sidste citater har ligeledes betydning for relationen mellem ergoterapeut og brugerne. Brugernes 

ustabilitet samt varierende ønsker og sindstilstand betyder, at også kontakten mellem ergoterapeut 

og bruger bliver præget af stor variation, hvor informanterne fortæller, at de har mange forskellige 

roller i forhold til brugerne. 

 

Variationen i kontakten mellem bruger og ergoterapeut beskrives som stor. Generelt er der tale 

om relationer, som etableres over lang tid. Derved opbygges et tættere kendskab til brugeren, hvor 

ergoterapeuten igennem mange forskellige aktivitetssammenhænge lærer brugeren at kende og ad 
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den vej får oplysninger og viden om samt et dybere kendskab til den enkelte bruger. Der fortælles, 

at det kendskab opbygges ud fra formulering af handleplaner og mål, men primært i den daglige 

praksis ud fra samtaler og samvær, samt de aftaler, der er for deltagelse i aktiviteter i løbet af ugen. 

Variationen i kontakten kan forekomme fra dag til dag, afhængig af hvordan brugerne har det den 

enkelte dag. Den kan svinge fra en mere overfladisk kontakt og til en dybere kontakt. Derfor vil 

ergoterapeuten ofte ikke på forhånd helt vide, hvordan kontakten vil være i aktivitetssituationen den 

pågældende dag. Som en af informanterne siger: 

" Det vil jeg mere eller mindre finde ud af, når jeg lige har sagt godmorgen til ham, 
sådan hvordan han nu har det i dag " (I 1).  

 

Informanterne fortæller, at de vil fornemme og bruge deres intuition ved at "stikke en finger i 

jorden", snakke med og spørge til brugeren, bruge deres forudgående kendskab til brugeren og 

observere, hvad der sker, for på den måde at finde ud af, hvordan kontakten er netop den dag og 

hvilke krav, der så kan stilles, og hvordan deres rolle og støtte skal være på dagen: 

" Jeg kan godt mærke, at hvis hun har en af de dage, hvor hun i virkeligheden næsten 
helst vil passe sig selv, så har jeg det i hvert fald i baghovedet. Ikke forstået på den 
måde, at jeg så i den grad skåner hende, men altså jeg graduerer min krav til hende, 
det gør jeg. Jeg vil næsten sige, jeg gør det på rygmarven efterhånden" (I  7)  

 
Det kan, som en siger, også føre over i et rutineforhold, hvis brugeren ikke er en, der gør 

opmærksom på sig selv: 

"Så bliver tingene jo også mere rutine, i hvert fald for os. En som hende, som er så 
stabil, hun kan godt sådan være lidt usynlig….. hov …skal vi ikke lige stoppe op og 
snakke om, om der var noget andet, hun kunne tænke sig, om hun er tilfreds med de 
roller, hun efterhånden har påtaget sig” (I  4) 

 

I forhold til kommunikationen med brugerne tales der om voksenkontakt, autenticitet, ærlig og 

tydelig kontakt, at give respons, at bruge humør, at udvise åbenhed, at tale om og udveksle viden 

om fælles interesser. Det nævnes også, at ergoterapeuten fungerer som model for brugeren, hvor en 

af de mandlige ergoterapeuter har oplevet at blive kontaktet af flere mandlige brugere. 

Samarbejdet mellem ergoterapeut og bruger foregår løbende i aktivitetssituationerne. Brugerne 

har indflydelse på det indhold, der er i situationerne, hvor der tages udgangspunkt i ønsker og 

interesser fra brugernes side samt de mål, den enkelte bruger har formuleret i sin handleplan. Fra 

ergoterapeuternes side er der en forventning til brugerne om at tage ansvar for og involvere sig i 

aktiviteten og i de aftaler, der er indgået. Desuden er der konkret samarbejde om opgaverne i 

aktivitetssituationen, hvor en af ergoterapeuterne giver udtryk for hendes ønsker til samarbejde: 

"Jeg vil gerne have hende med sådan, at hun oplever, at hun ikke bare er en 
medarbejder, der bare ordner ting, og så skal jeg lave retten. Jeg vil gerne, hun får en 
fornemmelse af, at hun også står for gryden og ligesom har det ansvar og kan magte 
det " (I 4)  
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Det fører videre i til emnet om ergoterapeutens forskellige roller og funktioner i 

aktivitetssituationerne. Flere af informanterne gør opmærksom på, at de ikke foretager behandling. 

De roller, som ergoterapeuterne derimod nævner i forhold til brugerne er følgende: Vejleder, 

instruktør, lærer, samarbejdspartner, arbejdsfordeler, arbejdsleder, arbejdsgiver, tovholder, støtte, 

hjælper, kollegakontakt og kontaktperson. Det giver sig udtryk på flere måder, bl.a.: 

" Min rolle er tit at prøve at sørge for, at alle får sagt noget på et tidspunkt, og at der 
ikke er en, der sidder og putter sig og ikke føler sig som en del af gruppen. Tit så 
tænker jeg meget over, at min rolle, fordi vi er et arbejdsrelateret sted, at den kan 
være lidt arbejdsgiveragtig" (I 6). 

 

Det går igen, at ergoterapeuterne fortæller, de har deres opmærksomhed på alle brugerne i en 

gruppe, og de ser det som en af deres funktioner: 

" Hvis man ikke sådan lige har formået at give den der opmærksomhed og kontakt, 
som man gerne vil i gruppen p.g.a. at der er andre, der måske kræver lidt mere, så er 
det et godt sted at gøre det der i pausen” (I 1). 

 

Mange gange betyder det, at ergoterapeuten står i et konstant valg i aktivitetssituationerne, hvor det 

kan være svært at vurdere i selve situationen, hvordan der skal handles. Der er mange funktioner, de 

skal varetage, og som kræver nogle kompromiser. Nogle giver udtryk for at opleve sig som en 

"blæksprutte": 

" Der er i hvert fald nogle kompromiser, som man nogle gange bliver nødt til at indgå, 
som ikke altid er ønskværdige, det er helt sikkert. Man kan godt føle sig sådan revet 
midt over, når man ved, at der sådan er to, som har lige meget brug for ens 
opmærksomhed og også på to-mands hånd" (I 2). 

 
Selve aktivitetssituationen, oplever ergoterapeuterne, stiller mange krav. Der fortælles om at kunne 

træffe et valg i situationen og handle derefter, at vurdere hvilke behov brugerne har den enkelte dag, 

at kunne give konstruktiv respons, at være fleksibel og kunne omprioritere, da meget er 

uforudsigeligt og hele tiden være god til at kunne tilrettelægge i situationen samtidig med, at 

overblikket bevares, og er der kaos, så kunne genskabe en ro i situationen. De oplever det som 

vigtigt at kunne være i kontakt, hjælpe, støtte og kunne rumme folk, også når de har det skidt, og at 

kunne fordybe sig i den enkelte, når det er relevant, at kunne få en gruppe til at fungere og få 

fremhævet brugernes ressourcer. På den anden side er det også afgørende at kunne holde sig i 

baggrunden og overlade ansvaret til brugerne: 

"Det er egentlig det perfekte møde, hvor jeg kan holde mig i baggrunden og ikke 
behøver at gå ind " (I 6). 
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4.4. Ergoterapeuternes syn på det vigtige i deres praksis 

Afslutningsvist afrapporteres de resultater, der i fortællingerne fremstår som vigtige områder for 

informanterne, når de beretter om deres tanker før og efter en aktivitetssituation. Disse områder 

viser noget om de grundlæggende værdier, de arbejder ud fra. 

 

Den gode aktivitet beskrives som en aktivitet med mange muligheder og kan tilrettelægges, så den 

dækker forskellige behov hos brugerne, så behov og tilpasning for brugerne går op i en højere 

enhed. Aktiviteten skal være blevet til ud fra brugerens interesse, og der skal gerne komme et 

håndgribeligt resultat ud af det at deltage i aktiviteten: 

"I sådan en aktivitetssituation så synes jeg, det er vigtigt, at det ikke bare er noget til 
en selv, og det ikke er noget, man gør, bare fordi man skal gøre et eller andet, så det 
ikke er en eller anden formålsløs opgave, som man bare har sat folk til, for at egentlig 
de skal havde tiden til at gå her" (I 1).  

 

Der fremhæves også, at målformulering og struktur i aktiviteten er vigtige aspekter. 

 

Indflydelse, læring og ansvar er begreber, som nævnes. Det vigtige her er, at brugerne oplever en 

reel indflydelse på de beslutninger, der skal tages, og at der foregår en læring i dagligdagen på 

aktivitets- og værestedet. Et andet vigtigt aspekt er, at personalet er opmærksomt på den magt, som 

de kan have og den måde, hvorpå den udøves på stedet. Af en informant gives der udtryk for, at 

vedkommende har måttet gøre op med en vanetænkning, som informanten havde med sig fra 

hospitalspsykiatrien. Der gives udtryk for, at det er vigtigt at være både fysisk og psykisk tilstede i 

situationerne med brugerne, lytte og guide og være åben i forhold til at være personlig. Et andet 

vigtigt aspekt er troen på brugeren, samt det at fremme motivationen til at kunne magte en opgave 

og få brugerne til at tage mere ansvar:  

" Sådan en dag som i morgen, hvor de er alene, og hvor der ikke er nogen 
medarbejder og at det fungerer, så er jeg vældig stolt og tilfreds. Det flotteste i en 
ergoterapeutisk aktivitet, det er, hvis den kan klares uden pædagogisk hjælp. Det 
beviser også over for mig, at det fungerer (I 6). 

 

Det betyder en mindre afhængighed af professionelle, og der sker en læring i aktivitetssituationen.  

 

Det sociale rum lægger informanterne vægt på som et sted, hvor ergoterapeuten er med til at skabe 

ro og skabe samvær brugerne imellem uden for meget kaos. At der skabes en atmosfære med 

humor, hvor der snakkes, løses konflikter, gives konstruktiv tilbagemelding, etableres kontakter, 

opbygges kammeratskaber i en god stemning og at der udvikles et trygt miljø som grobund for 

dannelse af sociale relationer er vigtigt. Der lægges vægt på en tillidsvækkende, autentisk, tydelig 
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og personlig kontakt imellem ergoterapeut og brugerne. Et andet aspekt er, at brugerne kan gå hjem 

med en god oplevelse:  

"Et primært problem næsten for alle er jo ensomhed og isolation,…Jeg vægter meget 
højt hvis stedet her på en eller anden måde kan være behjælpelig med at skabe nogle 
sociale kontakter, som er bæredygtige andre steder end lige her. Så synes jeg, at man 
har opnået noget rigtig, rigtig godt" (I 1) 

 
Ergoterapeuterne fremhæver flere aspekter, hvor de mener, de kan bidrage med det 

ergoterapifaglige. Det omhandler aktivitet, relation til brugerne, det at se brugernes behov og 

komme med et brugbart teoretisk fundament. I forhold til aktivitet fremhæves tilrettelæggelse, 

vurdering, graduering og analyse af aktivitet:  

"Det arbejdsredskab, der er allerbedst, det er den der måde at kunne graduere 
aktiviteten på - den måde at tænke på - at kunne se den enkelte bruger og kunne se 
behov osv., og så få det til at passe sammen med de muligheder, der så ligger i 
aktiviteten” (I 4).  

 

Her kobles også til det at støtte, således at brugerne kan udvikle, forbedre og vedligeholde 

færdigheder, både fysiske, kognitive og sociale. Der arbejdes ud fra en antagelse om, at mennesket 

har brug for at være i aktivitet. Derudover lægges vægt på at medvirke til at forbedre livskvalitet og 

til, at brugerne kan blive boende hjemme. Samarbejdet og kontakten til brugerne nævnes som en 

styrke. Det at skabe en kontakt, hjælpe med at sætte mål og udarbejde handleplaner med brugerne, 

at kunne overskue en gruppe og være opmærksom på gruppedynamikken samt det at se og inddrage 

brugerne i aktivitet og sociale sammenhænge, mener informanterne, er nogle af deres styrker. 

 

" Meget det sociale ……Jeg ved, at vi som ergoterapeuter gør meget ud af 
gruppedynamikken , altså sådan noget med at overskue en hel gruppe og sørge for at 
alle går hjem med lidt" (I 7).  

 

I forhold til det teoretiske fundament fremhæves ergoterapiteori i sammenhæng med 

sygdomskendskab, trods det at der i socialpsykiatrien ikke er fokus på symptomer og behandling, 

men det opleves som et godt grundlag for en forståelse for brugernes reaktionsmønstre og hvilke 

aktivitetsproblematikker, som kan vise sig. 

"Det, jeg er rigtig glad for, det er, at vi har en del sygdomslære,………Vi har sådan en 
god ballast med, når man kommer ud, selv om man er nyuddannet, så når det er den 
første arbejdsplads, så ved man godt, hvad det handler om ……Det skal selvfølgelig 
ses i sammenhæng med den ergoterapi teori, som vi har sideløbende med psykiatri" 
(I 1). 
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5. Diskussion 

Interviewene med ergoterapeuterne afspejler en klientcentreret tankegang, hvor betydning, valg og 

tilpasning af aktiviteter primært styres af den enkelte brugers ønsker i situationen, ligesom det anses 

for vigtigt, at aktiviteten har et formål og en nytteværdi for brugeren og andre. Da udgangspunktet 

er, at mange brugere har isolation som et grundlæggende problem, og da mennesket antages at være 

et socialt væsen, tillægges det endvidere stor betydning, at aktiviteten kan være med til at skabe 

samvær og social kontakt. Der lægges stor vægt på, at brugerne deltager i beslutninger om egne 

aktiviteter for at fremme deres selvstændighed og ansvarlighed. Informanternes fortællinger 

afspejling dog ikke tydeligt, hvordan ergoterapeuter inden for socialpsykiatrien tænker ud fra et 

holistisk menneskesyn i anvendelsen af aktiviteter i forhold til brugernes liv og hverdag. Denne 

utydelighed kan tilskrives projektets metodevalg, jf. afsnit 5.1. 

 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den kvalitative forskningstilgang, og der er anvendt et løst 

struktureret, individuelt interview med inspiration fra den narrative form. Hensigten var, ud fra 

ergoterapeuternes fortælling, at opnå en dyberegående indholdsmæssig viden om deres hverdag i 

praksis, nemlig i en konkret aktivitetssituation med en bruger, individuelt eller i en gruppe, for 

derefter via fortolkning at søge en forståelse og se sammenhænge (Kvale 2001, Malterud 1998, 

Maunsbach 1996) mellem deres fortælling og kernefaglige begreber og antagelser i ”Paradigmet i 

støbeskeen” og begrebsmodellerne. Den kvalitative tilgang har medført, at det var informanternes 

fortællinger og tanker, som kom i fokus i interviewsituationen. Overordnet må det siges, at valget af 

metode har været relevant i forhold til at belyse projektets formål.  

 

5.1. Det holistiske menneskesyn i anvendelsen af aktiviteter 

I temaet ”variation i kontakten” fremkommer, at ergoterapeuternes kontakt og kendskab til brugeren 

opbygges over tid og i forskellige aktivitetssammenhænge, hvilket betyder, at man ser flere sider af 

brugeren, ligesom der sammen med brugeren formuleres handleplaner ca. en gang årligt. Det er ofte 

fremgangsmåden i den socialpsykiatriske praksis i forhold til at lære brugeren at kende og der skal, 

som en af ergoterapeuterne udtrykker det, være tid og plads til denne proces, således den kan foregå 

i brugerens tempo. Det kan betyde, at det kan tage lang tid at få kendskab til brugerens 

aktivitetsproblemer, aktivitetshistorie og de aktivitetsbehov, brugeren har i sin hverdag, Men det, at 

man sigter på at se, hvorledes mennesket fungerer i forskellige sammenhænge og over tid, kan 

tolkes som indikation på en holistisk tankegang. Hvorvidt ergoterapeuterne bevidst tænker i at se på 

integrationen af både krop, tanke/sind og ånd, som både CMOP (Townsend 2002) og 

OPM(Australia) (Chapparo og Ranka 1997) antager, er svært at afgøre ud fra denne undersøgelse. 
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Det holistiske menneskesyn i form af en helhedstænkning i forhold til, hvordan de anvendte 

aktiviteter mere konkret er tænkt ind i en større sammenhæng i forhold til den enkelte brugers liv og 

hverdag bliver ikke fremtrædende i temaerne, når ergoterapeuterne beretter om deres anvendelse af 

aktivitet i aktivitetssituationen. Under temaerne ”organisering” samt ”valg og analyse af 

aktiviteten”, berettes primært om, hvordan de her og nu i situationen søger at graduere aktiviteten, 

så den passer bedst muligt til brugerens aktuelle lyst og ønsker, men meget lidt om, hvordan 

aktiviteten ses i en større sammenhæng for brugeren og dennes liv, hverdag uden for værestedet. At 

det holistiske menneskesyn ikke træder tydeligere frem i undersøgelsen betyder ikke nødvendigvis, 

at det ikke spiller en rolle for ergoterapeuter i socialpsykiatrien. Metodevalget i denne undersøgelse 

betyder, at de interviewede ergoterapeuter er blevet bedt om at fokusere snævert på en konkret 

aktivitetssituation, som de udførte med en bruger i forbindelse med interviewet. Valget af den 

konkrete aktivitetssituation betyder, at der i det kvalitative interview sættes fokus på en enkelt 

situation ud af en helhed, hvilket kan have den svaghed, at ergoterapeuterne i deres fortælling blev 

meget fokuserede på selve aktivitetssituationen og konteksten på aktivitets- og værestedet og derved 

ikke gav udtryk for at tænke så helhedsorienteret i forhold til brugen, bl.a. vedrørende hensigten 

med aktiviteten for den enkelte bruger i dennes liv og hverdag. På det punkt kunne der have været 

spurgt mere uddybende for at få mere klarhed over ergoterapeuternes tankegang, f.eks. ved et 

opfølgende interview efter en uge, som at den metodiske tilgang var mere helhedsorienteret. 

 

Det er en svaghed ved undersøgelsen, at den dermed ikke tydeligere belyser dette begreb, som 

beskrives både i det nuværende paradigme (Kielhofner 2001) og i begrebsmodellerne.  

Det holistiske menneskesyn fremhæves af flere forfattere som et centralt grundsyn for ergoterapi 

(Chapparo et.al 1997, Finlay 2001, Townsend 2002). Finlay (2001) definerer holisme ud fra 

filosofisk vinkel og henviser til Hippocrates, der beskriver holisme som ”The interdependence of 

mind, body and spirit and the need for harmony between people and their natural and social 

environment” (s. 268). Finlay (2001) overfører denne tankegang til ergoterapi og argumenter for, at 

ergoterapeuter skal have fokus på menneskets aktivitetsudøvelse i dettes liv, hvilket ikke kun drejer 

sig om det kognitive, fysiske eller det psykologiske, men om en helhedsbetragtning af 

aktivitetsudførelsen, hvor der ikke kun ses på isolerede enkelte dele af personen og dennes 

omgivelser. Townsend (2002) definerer i CMOP på lignende måde holisme som ”Et syn på 

mennesker som hele væsener, hvor tanke, krop og ånd udgør et integreret hele” (Townsend 2002 

pp: 186). Det er vigtigt at gøre klart, at det ikke betyder, at man skal vide alt og have en forståelse 

for hele mennesket, hvilket er en umulighed. Holisme skal ses og forstås som en tænkning, hvor der 

ses på helheder i forhold til det, der er vigtigt at have fokus på i den givne praksis, frem for kun at 

betragte enkelte elementer eller situationer. Ved helhed tænkes på, at mennesket indgår i en 
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omfattende kontekst her og nu, ligesom der også tænkes på betydningen af menneskets fortid og 

fremtid. I den sammenhæng er de medtagede begrebsmodeller netop tænkt som analytiske 

tænkeredskaber (Bendixen m.fl. 2003), der kan anvendes til at skabe struktur for en sådan 

helhedstænkning. 

 

Den ergoterapeutiske arbejdsproces i modellen OPPM (Stanton 2002) har som første trin en 

informationsdel, hvor klientens aktivitetsproblemer vurderes og identificeres. Stanton beskriver, at 

identificeres der ikke aktivitetsproblemer, stopper den ergoterapeutiske indsats. Denne vurdering af 

brugernes aktivitetsproblemer vil i den socialpsykiatriske kontekst ikke kun foregå ved de 

indledende møder med brugeren (Madsen, 2002), men vil ske over lang tid og kan variere meget, 

afhængigt af hvad brugeren ønsker at fortælle, og er derved en fortløbende proces. Det betyder, at 

ergoterapeutens indsats i nogle tilfælde nødvendigvis må starte, inden brugerens 

aktivitetsproblemer, stærke sider og ressourcer er identificeret, ligesom der kan mangle kendskab 

til, hvilken betydning aktivitetsvalget har for brugerens hverdag.  

 

Det er måske netop indenfor socialpsykiatrien væsentligt at opnå en større forståelse for, om og 

hvordan det holistiske menneskesyn har betydning, da det at støtte brugerne i at kunne håndtere 

hverdagslivet er et af formålene for socialpsykiatrien. En undersøgelse foretaget i en 

socialpsykiatrisk praksis af Madsen (2002) belyste, at personalet i denne socialpsykiatriske praksis 

primært var optaget af brugernes aktivitetsbehov her og nu og oftest ikke søgte dyb indsigt i 

brugernes aktivitetshistorie og aktivitetsprofil. Ovenstående indikerer, at der er brug for yderligere 

undersøgelser på dette område. 

 

5.2. Aktivitetens betydning for brugerne i anvendelsen af aktiviteten 

I temaerne, som omhandler både ”valg af og mål med anvendelsen af aktiviteten” viser det sig, at 

der lægges vægt på brugerens mål, interesser, ønsker og lyst samt på det, at deltagelse i aktiviteten 

har et formål for brugeren. Det betragtes som fremmende og motiverende elementer for brugeren 

sammen med det, at det lærte kan anvendes og har betydning andre steder i brugerens hverdag, og 

at det tillige har en nytteværdi for andre mennesker. Det kan også tolkes som en helhedsorienteret 

tænkning, men som anført i forrige afsnit 5.1, er der ikke data, som kan sige noget mere konkret, 

om betydningen i hverdagen udenfor aktivitets- og værestedet. Vægtning af aktivitetens betydning 

for brugerne, hænger desuden tæt sammen med den klientcentrede praksis (se afsnit 5.4). 

 

Metodevalget, hvor interviewene tog udgangspunkt i en konkret aktivitetssituation, som 

ergoterapeuterne udførte med brugeren i forbindelse med interviewet, har her haft en fordel. 
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Fordelen er, at det øgede pålideligheden i forhold til, at deres fortællinger og tanker var meget tæt 

på deres praksisvirkelighed. De skulle her og nu planlægge, udføre og efterfølgende reflektere over 

aktiviteten. Pålideligheden af data blev yderligere øget ved, at der blev stillet afklarende spørgsmål 

for at kontrollere forståelsen af det sagte. Informanterne blev til sidst i interviewet spurgt, om 

interviewet havde haft nogen indflydelse på deres overvejelser, og i givet fald hvordan og på hvilke 

områder. Generelt gav de udtryk for, at aktivitetssituationerne afspejlede den praksis, som var til 

hverdag. Interviewet havde ikke betydet en ændring i deres praksis. Dog med nogle modifikationer 

som, f.eks. at det var atypisk på forhånd at vide, hvad der skulle laves i gruppen, da det ellers blev 

fordelt i gruppen. Ligeledes betød det at have fokus på en bruger, at en anden blev overset samt at 

det blev tydeligere, hvordan ergoterapeutens rolle og fremtoning i aktiviteten var i forhold til en af 

brugerne. Nogle oplevede, at de tænkte mere over, hvad der skete i aktivitetssituationen samt, at det 

var svært at sætte ord på ergoterapi og derfor rart, spændende og udfordrende at sætte ord på tanker 

og overvejelser og reflektere over ergoterapi, som derved kom mere på et bevidst plan. Ovenstående 

indikerer, at empirien i det store hele belyser informanternes tankegang omkring betydningen og 

brugen af aktiviteter i praksis.  

 

Med udgangspunkt i opdeling af aktiviteters værdi for mennesket i ValMO (Persson et al 2001) i 

det konkrete, det symbolske og egen belønning har Eklund et al (2003) foretaget en 

sammenlignende undersøgelse af aktiviteters værdier for mennesker med og uden en psykisk 

lidelse. Konklusionen på undersøgelsen er, at mennesker med en psykisk lidelse generelt oplever 

lige så stor værdi i deres daglige aktiviteter som personer uden en psykisk lidelse. Undersøgelser af 

brugere i socialpsykiatrien, med udgangspunkt i OPM(Australia), (Madsen 2002) og i 

hospitalspsykiatrien (Rebeiro 2000) belyser, at brugeren oplever det vigtigt at blive inddraget i valg, 

og at der gives muligheder for deltagelse i aktiviteter, som har betydning for brugeren personligt. 

Sidstnævnte anfører endvidere, at det er en udfordring at støtte brugeren i at identificere 

aktivitetsbehov med udgangspunkt i eget perspektiv.  

 

At det viser sig at ergoterapeuterne tager udgangspunkt i brugernes ønsker og interesser ud fra et 

ønske om, at aktiviteten, som brugeren deltager i, har betydning og bliver meningsfuld for 

mennesket i hverdagen, svarer god overens med antagelser i både det nuværende paradigme og 

OPM(Australia), CMOP og ValMO. Aktiviteten får værdi for mennesket gennem de kulturelle og 

personligt vigtige mål og er med til at udtrykke identitet, hvilket ifølge CMOP er en del af 

beskrivelsen i det åndelige (spirituality). I OPM(Australia) fremhæves værdien i ens væren (being) 

og ånd (spirit) i aktivitetsrollerne (Chapparo et al 1997, Madsen 2002), hvilket er med til at danne 

opfattelsen af ens identitet i hverdagen og i livet. Betydningen af og det meningsfulde i anvendelse 
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og brug af aktivitet betegnes af Kielhofner (2001) som et vigtigt område i kernebegreberne i det 

nuværende paradigme. 

 

Som i det nuværende paradigme og i begrebsmodellerne ValMO, CMOP og OPM(Australia) sker 

der en kategorisering af aktiviteterne. I temaerne ”valg og analyse af samt mål med aktiviteter” 

belyses det, at informanterne har specielt fokus på brugen af aktiviteter, der fremmer 

arbejdsrelaterede færdigheder og på aktiviteter, som støtter og styrker de sociale færdigheder 

(sidstnævnte behandles i næste afsnit). Der er meget fokus på de arbejdslignende aktiviteter, hvilket 

kan skyldes, at den type af aktivitet kan tilgodese mange af formålene med et socialpsykiatrisk 

aktivitetssted (afprøvning af og motivation for arbejde, social kontakt, mm). Det vigtige i at 

inddrage arbejdslignende aktiviteter understreges også af Moll et al. (2003), der ud fra et 

omfattende litteraturstudie konkluderer, at personer med psykiske sygdomme ønsker at arbejde, og 

at man derfor skal finde aktiviteter, som kan fremme brugernes kvalifikationer til at arbejde. 

 

Ergoterapeuterne benævner i interviewene de arbejdslignende aktiviteter som arbejde, og de 

tillægger aktiviteterne stor værdi, da et af formålene er at forberede brugerne til arbejdsmarkedet, 

men også fordi aktiviteterne i sig selv er identitetsskabende, som det belyses under temaet ”formålet 

med anvendelse af aktivitet ”, og fordi rammen omkring aktiviteterne er medvirkende til at skabe 

struktur, hvilket ergoterapeuterne opfatter som vigtigt, som det benævnes både i ”organiseringen - 

det forudsigelige og ergoterapeuternes rolle og funktioner i aktivitetssituationen”. Om brugerne selv 

vil kategorisere aktiviteterne som arbejde, kan der ikke siges noget om, da det kræver interview af 

brugerne. Bl.a OPM(Australia) lægger vægt på, at det er mennesket selv, der kan kategorisere 

betydningen af sine aktiviteter (Chapparo og Ranka 1997, Madsen 2002). Denne del undersøges af 

Madsen (2002, p 84), der i en af case historierne viser, at den pågældende bruger på et aktivitetssted 

selv betragter det at komme på stedet som et arbejde, da hun har bestemte aftaler og skal komme på 

bestemte tidspunkter. Tilsyneladende søger nogle af interviewede ergoterapeuter at bruge den type 

af aktiviteter for at skabe en form for arbejdsidentitet for brugeren ud fra et ønske om, at aktiviteten 

på den måde får betydning og værdi for brugeren.  

 

5.3. Menneskets interaktion med omgivelser og aktivitet 

Ergoterapeuternes fortællinger afspejler i flere af temaerne en tankegang, hvor der i 

aktivitetssituationerne sker handlinger, som bygger på en grundlæggende forståelse og opfattelse af 

interaktion mellem person, omgivelser og aktivitet svarende til opfattelsen i det nuværende 

paradigme og begrebsmodellerne (Chapparo 1997, Kielhofner 2001, Law et al.. 2002). Det 

fremkommer bl.a. i temaet vedrørende ”relationen brugerne imellem” ved, at den valgte aktivitet i 
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gruppeaktiviteterne kan danne grobund for kontakt samt socialt samvær og tilhørsforhold brugerne 

imellem, ligesom der i gruppen kan ske en gensidig påvirkning af hinanden i forhold til f.eks. roller 

i gruppen, at formidle til hinanden, tage ansvar for forskellige arbejdsopgaver, mv. Temaet 

vedrørende ”ergoterapeuternes roller og funktioner” belyser, at de opfatter deres opgave som at 

bidrage til udvikling og etablering af brugernes relation til hinanden. Som antaget både i 

OPM(Australia) og CMOP afspejles der en holdning til, at mennesker betragtes som sociale 

væsener (Chapparo 1997, Law et al. 2002.), og at mennesket har et grundlæggende behov for 

kontakt til andre personer. Det stemmer godt overens med værdigrundlaget i socialpsykiatrien, der 

også antager, at mennesket er socialt og ønsker at indgå i meningsfulde relationer til andre 

mennesker(Adolph 2000, Hvalsøe et al. 2003). Nogle af de problematikker, som danner baggrund 

for, at brugerne kommer på aktivitetsstedet, og som er baggrund for brugernes aktivitetsproblemer, 

er netop ensomhed, isolation, sociale problemer og lavt selvværd, hvilket beskrives under temaet 

mål for anvendelse af aktivitet. En undersøgelse (Lyons et al. 2002) af 23 personer med en 

livstruende sygdom belyser og bekræfter, at følelsen af selvværd forøges ved at have mulighed for 

at udforske sig selv gennem engagement i aktivitet i en social relation. En forudsætning herfor er, at 

brugerne oplever engagement i aktiviteten, og at relationerne for dem er meningsfulde. 

 

Ergoterapeuterne er i denne undersøgelse på forhånd bedt om at tage udgangspunkt i en af brugerne 

i deres fortælling, hvorved de mere har haft fokus på individet i gruppen i deres fortælling. 

Informanterne er derved indirekte blevet påvirket til den form for tænkning, hvilket kan være en 

svaghed. Man kan diskutere betydningen af ergoterapeutens udgangspunkt og tænkning for 

relationen mellem aktivitet, bruger og omgivelser. Er udgangspunktet Ecology of Human 

Performance (EHP) (Dunn et al. 1994) lægges der ud fra denne models tankegang stor vægt på 

brugernes indbyrdes forhold og afhængighed samt på brugernes egen tolkning af relationen dem 

imellem. Man vil kun kunne forstå brugeren via konteksten i gruppen og deres indbyrdes roller samt 

den kontekst, som personen i sin hverdag er omgivet af. Ud fra Kielhofners (2001) beskrivelse vil 

man betragte individet i gruppen og gruppens betydning for individet og dennes aktivitetsudførelse. 

Skulle en mere dybtgående analyse og tolkning foretages i forhold til tænkningen vedrørende 

relationen mellem aktivitet, bruger og omgivelser, kunne der være anvendt teoritriangulering 

(Launsø 2000, Holstein 1996), således at resultaterne var analyseret ud fra hver af de beskrevne 

begrebsmodeller og ud fra Kielhofners (2001) paradigme, hvorved forskellene i de forskellige 

modellers perspektiver og forståelse ville afspejles i ergoterapeuternes fortælling. Det er et meget 

omfattende analysearbejde, men fordelen ville være at forskelle og ligheder i modellernes 

tankegang og begrebsdefinitioner kunne tydeliggøres. I forhold til omfanget ville det kræve, at et 

enkelt af de centrale kernebegreber eller antagelser blev undersøgt i dybden, frem for som i denne 
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undersøgelse mere overordnet at se på flere kernefaglige begreber og antagelser fra det nuværende 

paradigme og begrebsmodellerne.  

 

Andre eksempler, som afspejler menneskets interaktion med aktivitet og omgivelser, er det der 

fremkommer under temaerne ”kulturen og traditionerne på stedet og de fysiske forhold”. 

Traditioner, personalerelationer, brugernes fremmøde og psykiske velvære samt fysiske forhold har 

betydning for aktivitetssituationen og deres egne handlinger i aktivitetssituationen. 

Aktivitetssituationerne er fra dag til dag meget varierede og kan opleves som uforudsigelige og 

kaotiske, hvor ergoterapeuterne beskriver deres opgave som det at være med til at organisere, 

strukturere, skabe orden samt tilpasse aktivitetens opgaver og fremgangsmåde i forhold til brugerne, 

både i gruppen og for den enkelte bruger, hvilket ses både under ”organiseringen – det for 

uforudsigelige i det forudsigelige” og i forhold til ”ergoterapeuternes roller og funktioner”. Det kan 

ud fra det nuværende paradigmes central synspunkt (Kielhofner 2001) tolkes som en 

systemteoretisk tankegang, men er også udtryk for en meget kompleks situation, som stiller krav til 

handling og overblik fra ergoterapeuterne. Både Kielhofner (2001) og Yerxa (1998) som er en 

anden ergoterapeut og forfatter fra USA mener, at den systemteoretiske tankegang er medvirkende 

til at analysere kompleksiteten hos mennesket og dets relationer. Yerxa (1998) mener endvidere, at 

spørges der til personers mål, er det med til at genskabe en organisering for personen, ligesom de 

rette udfordringer i miljøet, hvor aktiviteten foregår, fremmer en organiseringen for personen. Det 

understøtter vigtigheden af tydelighed i aktivitetssituationen, samt at der i samarbejde med brugeren 

formuleres klare og meningsfulde mål for den enkelte. 

                                                                                                                                                                                   

5.4. Klientcentreret tankegang i relationen mellem ergoterapeut og brugere 

I relationen mellem bruger og ergoterapeut i aktivitetssituationen sker der en tilpasning og 

organisering af aktiviteten og opgaven den enkelte dag, hvor udgangspunktet og styringen er 

brugerens psykiske tilstand den enkelte dag og derved brugerens aktivitetsformåen her og nu i 

situationen, hvilket nævnes i temaerne ”variationen i kontakten og ergoterapeutens roller og 

funktioner”. Ergoterapeuterne fortæller, at en af grundene til, at det er svært at planlægge på 

forhånd, er variationen i kontakten og gruppens sammensætning den enkelte dag. Samarbejdet 

mellem ergoterapeut og bruger i aktivitetssituationen bygger på en forudgående langvarig kontakt 

og udarbejdede handleplaner for den enkelte bruger. Den samarbejdsorienterede fremgangsmåde, 

som antaget i CMOP, afspejler en klientcentreret praksis, hvor brugerne inddrages i de 

demokratiske beslutningsprocesser (Law 2002 et.al) vedrørende opgaver og handlingerne i 

aktivitetssituationen. Den klientcentrede praksis bygger på en filosofi omkring respekt for og 

partnerskab med brugerne (Falardeau et al. 2002, Law 2002 ,Townsend 2003, Wilkens 2001 og 
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Kielhofner 2001). I forhold til forståelse af respekt, refererer Falardeau et al.(2002), som er 

ergoterapeut fra Canada, i sin artikel til Law, Mills og Baptiste (1995), der fremhæver, at man som 

ergoterapeut skal have stor opmærksomhed på personens selvstændighed, værdier og kultur, men 

Falardeau et al. (2002) mener dog også, at respekten for klienten har en grænse. Et eksempel fra 

interviewene er fra temaet relationen brugerne imellem, hvor ergoterapeuten fortæller om, hvordan 

en brugers adfærd kan have konsekvenser for andre brugere og personale, hvor det så kan være 

nødvendigt som ergoterapeut at handle, som kan være imod en brugers ønske i situationen. 

 

Det kan diskuteres, hvor fokus i samarbejdet og dialogen mellem ergoterapeuterne og brugerne er, 

når der foretages ændringer i aktivitetssituationen på baggrund af brugernes psykiske tilstand i de 

konkrete situationer. Er det primært det sygdomsmæssige, som danner baggrund for ændringerne, 

som derved kan siges at udtrykke en mere reduktionistisk tankegang (Kielhofner 2001), som var 

kendetegnende for det mekaniske paradigme, eller er der også samtidig fokus på 

aktivitetsperspektivet? I forhold til inddragelse af aktivitetsperspektivet, i henhold til det nuværende 

paradigme og begrebsmodellerne, må dialogen mellem ergoterapeut og bruger inddrage 

betydningen af det at deltage i aktiviteten samt den værdi og mening, som aktiviteten har i 

brugerens hverdagsliv og endvidere hvilke konsekvenser, det har for brugeren med de ændringer og 

tilpasninger, der sker i aktivitetssituationen. Det henfører til ovennævnte diskussion vedrørende 

helhedssyn, men også til antagelsen om, at deltagelse i meningsfuld aktivitet er vigtigt for ens 

sundhed samt fremmer velvære og tilfredshed, som f.eks. antages både i OPM(Australia) og 

CMOP.  

 

Et andet aspekt er også, at klientcentreret praksis i sig selv ikke er forbeholdt ergoterapeutisk 

faglighed, hvilket kræver, at den klientcentrerede tankegang kobles med, at der sættes fokus på 

brugerens aktivitets behov i hverdagen og i hans/hendes livsforløb (Chapparo et al.1997, Law et al. 

2002,Townsend et al. 2002). Wilkens (2001) beskriver på baggrund af en undersøgelse foretaget 

indenfor psykiatriområdet, at primær fokus på sygdommen frem for individet giver nogle 

begrænsninger i forhold til partnerskabet mellem ergoterapeut og klient og mindsker klientens egen 

beslutningsproces. Dette projekts resultater belyser ikke entydigt ergoterapeuternes primære fokus 

udover, at de omtaler brugerens psykiske tilstand i forhold til de ændringer, der sker i 

aktivitetssituationen. For at få belyst det tydeligere, er det nødvendigt at undersøge og analysere 

selve dialogen med brugerne i de situationer, hvor der sker ændringer i aktivitetssituationen. Det 

kunne gøres ved at observere ergoterapeuternes og brugernes dialog med hinanden samt foretage 

interviewe med brugerne, for derved også at få deres opfattelse af baggrund for ændringer i 

aktivitetssituationen og deres opfattelse af samarbejdet med ergoterapeuten. 
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Flere temaer som ”variation i kontakten og organiseringen” beretter om at ergoterapeuterne  

arbejder i en praksis, som er meget omskiftelig, og hvor der er mange forandringer i 

aktivitetssituationer. Det stiller krav til dem om stor fleksibilitet og evne til at kunne handle her og 

nu i situationen samt om stor indlevelsesevne i forhold til brugerne i aktivitetssituationen. I temaet 

”ergoterapeuternes forskellige roller og funktioner” beskrives, at de oplever, de har mange 

forskellige roller i forhold til brugerne, men tager afstand fra, at de har en behandlerrolle. Det 

nuværende paradigme og begrebsmodellerne beskriver ikke noget om bestemte roller for 

ergoterapeuten i interventionen, men belyser de værdier og holdninger, som ligger til grund for den 

ergoterapeutiske praksis, og dermed fokus på indholdet i og relationen mellem bruger og 

ergoterapeut. Aktivitetsperspektivet og den klientcentrerede praksis samt vejledende principper for 

denne (Law 2002) er handlingsgrundlaget og centrale elementer fra det nuværende paradigme og 

begrebsmodellerne. OPM(Australia) beskriver aktivitetsroller, som kan danne grundlag for en 

analyse af ergoterapeuternes roller i interventionen. Det er dog værd at diskutere og stille 

spørgsmålstegn ved, hvilken betydning det har for den ergoterapeutiske identitet, at der tages 

afstand til behandlerrollen. Et bud kan være, at behandlerrollen er identisk med en mere medicinske 

og reduktionistiske tankegang, og at ergoterapeuterne ønsker en afstand dertil. Det kan dog ikke 

belyses nærmere ud fra denne undersøgelses resultater. 

 

Et af aspekterne i den klientcentrerede praksis er magtforholdet mellem ergoterapeut og bruger. 

Falardeau et al (2002) ser på to aspekter i forhold til den klientcentrerede praksis, nemlig om 

forholdet er ledet af klienten eller af interaktion mellem ergoterapeut og klient. Falardeau et al 

(2002) mener, at den ergoterapeutiske praksis er præget af den klientcentrerede praksis ledet af 

interaktion mellem ergoterapeut og klient, som benævnes delt magtforhold, hvor ergoterapeut og 

klient gensidigt har indflydelse på interventionen. Det benævnes en forhandlingscentreret praksis 

frem for en klientcentreret praksis (Falardeau et al 2002). Informanternes fortællinger afspejler 

begge typer. Nogle gange tilpasses aktiviteter helt efter brugerens ønsker og lyst, som er ledet af 

klienten, men ergoterapeuterne fortæller også om, hvordan de i kommunikationen og samarbejdet 

med brugerne i forholdt til aftaler og ændringer i aktivitetssituationen lægger vægt interaktionen 

mellem ergoterapeut og bruger, hvilket af Falardeau (2002) betegnes som forhandlingscentreret 

praksis. Ergoterapeuterne har i deres kommunikation med brugerne et ønske om at fremme 

voksenkontakt, ærlighed, tydelig kontakt, hvilket beskrives under temaet variation i kontakten. 

 

5.5. Informanternes opfattelse af vigtige ergoterapifaglige værdier i en aktivitetssituation 

Det, som informanterne anser for det vigtige i aktivitetssituationer, og hvad de fagligt mener, de kan 

bidrage med til socialpsykiatrien, er en afspejling af, hvad de tillægger faglig værdi og derved 
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betragter som værende vigtigt og ”passende” i deres praksis. Det er den del, Kielhofner (2001) 

benævner som de integrerende værdier.  I temaet, ”den gode aktivitet”, tegner der sig nogle 

kriterier, som omfatter, at aktiviteten indeholder mange muligheder og kan dække mange 

forskellige behov hos brugerne, at brugernes interesse tilgodeses samt at brugeren opnår et resultat, 

og at der er et mål for brugeren med at deltage i aktiviteten. Hvad der forstås ved forskellige behov, 

fremtræder dog ikke tydeligt i empirien.  

 

Ergoterapeuternes fortællinger om aktivitet afspejler de tre typer af aktivitetsværdier, som ud fra 

ValMo (Persson et al. 2001) beskrives som en forudsætning for mening. De fremhæver ofte den 

konkrete værdi, som kendetegnes ved et synligt resultat, der kan være et personligt eller et materielt 

produkt, som giver tilfredshed, f.eks. som anført i ”valg og analyse af aktivitet” at produktet har en 

nytteværdi for brugeren eller brugergruppen. Den symbolske værdi, som er mindre synlig, henfører 

de til aktivitetens betydning for personen, f.eks. som anført i flere temaer at brugeren har en 

interesse for aktiviteten. Egen-belønning, der henfører til oplevelsen og fornøjelsen af det at deltage 

i aktiviteten, nævner ergoterapeuterne ikke direkte som noget vigtigt, men denne værdi afspejler sig 

i beskrivelsen af, hvad de fagligt kan bidrage med i socialpsykiatrien, nemlig under temaet, ”det 

sociale rum”, nemlig det at skabe et rum, hvor brugerne får en oplevelse af kontakt og socialt 

samvær med andre personer samt at brugerne kan gå hjem med en god oplevelse fra dagen. Det at 

skabe et socialt rum er et vigtigt aspekt i den socialpsykiatriske praksis. Som tidligere diskuteret 

afspejler det en opfattelse af, at mennesket betragtes som et socialt væsen og er derved også et 

udtryk for en humanistisk tankegang, som bl.a. Finlay (2000) beskriver som et af elementerne i 

filosofien bag ergoterapi i dag sammen med den klientcentrerede praksis og det holistiske 

menneskesyn, hvilket er i overensstemmelse med det nuværende paradigme og begrebsmodellernes 

antagelser. 

 

Et andet aspekt, som fremhæves som vigtigt og som viser sig i temaet ”indflydelse, læring og 

ansvar”, er brugernes egen indflydelse på beslutninger i aktivitetssituationen med henblik på at øge 

brugernes selvstændighed, fremme deres tro på ansvarlighed og mindske deres afhængighed i 

forhold til professionelle. Der tales her om, at det kræver en åbenhed i form af at kunne være til 

stede sammen med brugeren. Der gives udtryk for en oplevelse af, at man som ergoterapeut må gøre 

op med vanetænkning i forhold til relationen mellem ergoterapeut og klienten. Dette afspejler en 

opmærksomhed på den klientcentrerede praksis, men også at denne praksis stiller krav til 

ergoterapeuten om at være bevidst og opmærksom på bl.a. magtforholdet mellem bruger og 

ergoterapeut (Falardeau et al 2002, Law et al. 2002). Den traditionelle medicinske tankegang er 

mere præget af at et andet forhold, nemlig ergoterapeuten som eksperten og brugeren som en mere 
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passiv part i relationen (Falardeau et al 2002), hvilket var tankegangen i det mekaniske paradigme, 

og det gør aflæring nødvendig for både brugere og ergoterapeuter, hvor denne tankegang er 

gældende. Townsend et al. (2003) er inde på de problemstillinger og spændinger, der indenfor det 

psykiatriske arbejdsområde kan være i forhold til at arbejde klientcentreret, idet ergoterapeuter her 

ofte vil være underordnet et medicinsk og ledelsesmæssigt hierarkisk sundhedssystem. I Danmark 

er et af argumenterne for, at socialpsykiatrien ønsker at formulere sit eget værdigrundlag netop, at 

den har det sociale sigte og ønsker at synliggøre en anderledes tænkning frem for den medicinsk 

orienterede tænkning. 

 

Ergoterapeuternes anser deres faglige bidrag til socialpsykiatrien som det at tænke på menneskets 

brug for aktivitet, at kunne tilrettelægge, vurdere, graduere og analysere en aktivitet, at skabe 

kontakter, at formulere mål samt at have et fundament, som ud over den ergoterapeutiske teori også 

indeholder en sygdomsforståelse. Trods det, at der ikke i socialpsykiatrien sættes fokus på 

symptomer og behandling, kan den sygdomsmæssige forståelse danne baggrund for en bedre 

forståelse for brugernes adfærd og aktivitetsproblemer. Denne beskrivelse stemmer godt overens 

med det, Gray (1997) formulerer som ergoterapeutisk ekspertise, nemlig: 

 

” We know how to assess functional performance, how to communicate with clients to 
determine their interests and goals, and how to analyze activities and patterns of 
activity for problems and adaptive benefits. All these skills indicate occupational 
therapy`s expertise in human engagement in purposeful and meaningful activity” 
(Gray 1997, p 363). 

 

5.6. Undersøgelsens anvendelighed og videre udviklingsmuligheder 

Selve udvælgelsen af aktivitets- og væresteder samt informanter gav i sidste ende et godt resultat, 

idet alle var motiverede for at deltage og tillige havde forskellige erfaringer og overvejelser at 

bidrage med. Maunsbach (1998) beskriver, at dataindsamlingen må stoppe, når der er opnået en vis 

mætning, og når der begynder at optræde gentagelser. Det er svært at afgøre i forhold til et så 

komplekst område, om der kunne være kommet flere nuancer ved at have flere informanter.  

Alt i alt har de forskellige metodevalg fungeret tilfredsstillende, med de svagheder og styrker som 

tidligere er diskuteret. Det ikke at have forhåndskendskab til aktivitets- og værestedet eller 

informanterne oplevedes som en fordel, da der derved ikke var en forforståelse om stedet og 

informanten, der skulle tages højde for i selv interviewet. Der var ikke på forhånd forventninger til 

hinanden på det personlige og det faglige plan. Det opleves som en god beslutning, hvilket også 

betød, at de ”blinde pletter” (Malterud 1998) i forhold til relationen, som skulle identificeres og 

være opmærksom på var minimeret.  
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At synliggøre og se sammenhænge mellem praksis og abstrakte teoretiske begreber og antagelser, 

som er indeholdt i det nuværende paradigme og i begrebsmodellerne, er komplekst og 

uudtømmeligt. ”Paradigmet i støbeskeen” og begrebsmodellerne har været en hjælp i forhold til at 

sætte fokus på nogle kernefaglige begreber og antagelser og derved få tydeliggjort nogle værdier og 

idealer, der er for fagets udøvelse inden for socialpsykiatrien. Den tolkning, der er fortaget af, hvor i 

ergoterapeuternes fortælling disse værdier og idealer afspejler sig, er udelukkende forfatters og ikke 

komplet på grund af kompleksiteten. Fokus har været på nogle fælles kernefaglige begreber og 

antagelser fra både det nuværende paradigme og begrebsmodellerne. I forhold til tolkningen kunne 

den med fordel være foretaget af flere personer med forskellige synsvinkler, hvilket kunne 

medvirke til flere perspektiver. Det viste sig værdifuldt og afgrænsende at tage udgangspunkt i de 

områder, som var fælles berøringsflader for både begrebsmodellerne og Kielhofners beskrivelse af 

paradigmet (se afsnit 1.2.3). Undersøgelsen viser, at det kan lade sig gøre at foretage analyser 

mellem praksis og kernefaglige begreber og antagelser fra ergoterapeutisk teori og derved bidrage 

til at synliggøre og konkretisere den ergoterapeutiske faglighed i socialpsykiatrien. Både paradigmet 

og begrebsmodellerne har med fordel vist sig at være gode redskaber i denne sammenhæng mellem 

teori og praksis.  

 

Den pragmatiske validitet (Kvale 2001, Malterud 1998), som omhandler anvendeligheden, er 

derimod på nuværende tidspunkt svær at vurdere, da der ikke er kendskab til modtagelsen af 

resultatet. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der ikke er lavet tilsvarende undersøgelser i 

Danmark, hvilket er med til at bidrage til at opfylde kravet om orginalitet (Malterud 1998). Der 

afholdes i Danmark på nuværende tidspunkt møder, hvor der sættes fokus på ergoterapeutisk 

faglighed indenfor socialpsykiatrien. Undersøgelsen kan bidrage med at konkretisere og sætte ord 

på ergoterapeutisk faglighed i socialpsykiatrien i denne debat, men også til debatten om fagets 

værdisyn i det tværfaglige samarbejde og i forhold til socialpsykiatriens værdigrundlag. 

Undersøgelsen viser, at der ikke umiddelbart er nogen uoverensstemmelse mellem 

socialpsykiatriens værdigrundlag og de kernefaglige begreber og antagelser fra det ergoterapeutiske 

paradigme og begrebsmodellerne. Socialpsykiatrien er med sit formål f.eks om, at brugerne skal 

støttes i at håndtere hverdagen og i at få etableret kontakter og modvirke isolation, formuleret mere 

bred, hvor ergoterapien har fokus på aktivitetsperspektivet og dettes betydning i brugernes 

hverdagsliv og sociale sammenhæng. Et andet bud på undersøgelsens anvendelighed og implikation 

for praksis er, at ergoterapeuter i den socialpsykiatriske praksis - ud fra undersøgelsens diskussion 

og derved også ud fra brugen af kernefaglige begreber og antagelser fra paradigme og 

begrebsmodeller - kan stille mere præcise spørgsmål til sig selv i forhold til egen faglighed og 

udøvelsen af ergoterapi i den tværfaglige sammenhæng som f.eks: Hvordan ses brugeren i sin 
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helhed i forhold til aktiviteter i dennes hverdag og liv? Hvordan sikres, at brugen af aktiviteterne er 

meningsfulde for brugerne? Hvordan udøves den klientcentrerede praksis og med hvilket fokus? 

Debatten og spørgsmålene, som kan stilles med udgangspunkt i resultaterne, er ikke kun forbeholdt 

informanterne i undersøgelsen, men indeholder en overførbarhed (Launsø 2000) til andre aktivitets- 

og væresteder indenfor socialpsykiatrien. 

 

Som tidligere nævnt giver resultatet også implikationer for yderligere forskning. Her tænkes 

specielt på at få mere kendskab til, om og hvordan ergoterapeuter tænker og arbejder 

helhedsorienteret i forhold til aktivitetsperspektivet og personers aktivitetshistorier. Det kan være 

baggrund for, at der udvikles arbejdsprocesser, metoder og redskaber, som passer til 

socialpsykiatriens værdigrundlag, fremgangsmåder og kontekst, og som i samarbejde med brugeren 

kan afdække han/hendes aktivitetsbehov samt sikre, at de anvendte aktiviteter er meningsfulde for 

personen i han/hendes liv og hverdag. Det kunne være spændende at gennemføre supplerende 

undersøgelser, hvor der var direkte fokus på ergoterapeuters menneskesyn for at afdække, om og 

hvordan en holistisk tankegang har betydning i deres udøvelse af ergoterapi. En sådan undersøgelse 

kunne ligeledes udforske deres holdning til behandlerrollen. Som nævnt kunne det ligeledes være 

interessant at undersøge nærmere, hvordan den klientcentrerede tankegang mere konkret udfolder 

sig inden for socialpsykiatrien. Observationsstudier samt analyser af dialoger mellem ergoterapeuter 

og brugere kunne i den sammenhæng være relevante metoder, der kunne overvejes.  

 

6. Konklusion 

De kernefaglige begreber og antagelser fra det nuværende paradigme og begrebsmodeller inden for 

ergoterapi, som har været behandlet i projektet, er i udgangspunktet i stor overensstemmelse med 

såvel formål med som værdigrundlag for socialpsykiatrien. 

 

I projektet afspejles en stor vægtning af, at anvendelsen af aktiviteter har betydning for brugerne 

(interesser, ønsker og lyst) samt at deltagelse i aktivitet har et formål for brugerne på den måde, at 

det lærte fra aktivitetssituationen kan anvendes andre steder i brugerens hverdag samt har en 

nytteværdi for brugeren selv og for andre mennesker. Der er specielt fokus på arbejdslignende 

aktiviteter, hvor sociale færdigheder kan støttes og styrkes, hvilke hænger naturligt sammen med 

formål med og værdigrundlag for socialpsykiatrien samt med de problemstillinger, som brugerne 

har, f.eks. ensomhed, sociale problemer, lavt selvværd. Det kunne være interessant, om fremtidig 

forskning kunne uddybe netop brugen og betydningen af de forskellige typer af aktiviteter, idet 

netop den ergoterapeutiske profession her har et særkende, som kunne tydeliggøres mere inden for 

socialpsykiatrien. 
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Projektet afspejler endvidere tydeligt en klientcentreret praksis i aktivitetssituationen, som dels er 

”ledet af bruger” dels sker i ”interaktionen mellem ergoterapeut og bruger”, hvor der lægges vægt 

på brugernes deltagelse i beslutning om deltagelse i aktivitet. En mere dybtgående forståelse for den 

klientcentrerede praksis ville dog kræve en analyse, der også skulle omfatte observation og 

interviews med brugere, hvilket kunne være et spændende supplement til nærværende projekt. 

Ergoterapeuternes har meget fokus på interaktion mellem brugeren, omgivelserne og aktiviteten, 

herunder især gruppeaktiviteternes betydning som grobund for kontakt, socialt samvær og 

tilhørsforhold samt som relationsskaber brugerne imellem, hvilket understøtter socialpsykiatriens 

formål og værdigrundlag i form af at modvirke ensomhed og isolation hos brugerne. Omgivelserne 

på et værested kan være uforudsigelige og kaotiske, hvor ergoterapeuterne ser her deres opgave som 

det at skabe struktur og orden omkring rammerne for aktiviteter. For såvel teori som praksis ville 

uddybende analyser af sådanne interaktioner være værdifulde.  

 

Det ergoterapifaglige bidrag til socialpsykiatrien synes bl.a. at bygge på en sygdomsforståelse 

kombineret med tænkningen vedrørende menneskets brug af aktivitet, analysen af aktivitet, 

skabelse af kontakt og formulering af mål. Et af formålene med socialpsykiatrien er at støtte 

brugerne i at kunne håndtere hverdagslivet, og af den grund kunne det holistiske menneskesyn være 

et vigtigt udgangspunkt for personalet. Det kunne være interessant for fremtidig forskning at 

afdække, hvorvidt dette allerede er tilfældet samt hvorvidt et sådant menneskesyn kunne 

implementeres. Det er på baggrund af dette projekt ikke muligt at afgøre, i hvilket omfang det 

holistiske menneskesyn afspejler sig i forhold til anvendelsen af aktiviteter. 

 

For ergoterapeuterne, der arbejder i den socialpsykiatriske praksis, for det tværfaglige samarbejde 

og for professionen som helhed, ville det være ønskeligt, om ergoterapien særlige bidrag kunne 

tydeliggøres mere. Projektet her har givet sit beskedne input hertil, men har også peget på 

muligheder for at uddybe og tydeliggøre dette bidrag. 
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Bilag 1. 
fredag 12. december 2003 

 
 
Kære _______________ 
 
Som aftalt i telefonen sender jeg dig her et brev vedrørende oplysninger om interviewene i 
forbindelse med mit projekt. 
 
Jeg, Anette J. Madsen er ansat på CVSU-Fyn, Ergoterapeutuddannelsen i Odense og er for tiden i 
gang med en Masteruddannelse i Ergoterapi på Lunds Universitet.  
 
Jeg har valgt at undersøge hvilke tanker og overvejelser ergoterapeuter der arbejder på et 
aktivitets- og/eller værested indenfor socialpsykiatrien, gør sig før og efter en 
aktivitetssituation med en bruger. 
 
Undersøgelsen vil bestå af interviews før og efter en aktivitetssituation med en bruger. Brugeren 
deltager dog ikke i interviewet. Jeg vil lytte og spørge til tanker og overvejelser om 
aktivitetssituationen. Jeg deltager ikke selv i selve aktivitetssituationen. 
Brugeren som skal indgå i aktivitetssituationen skal bo hjemme (det kan også være på  støttecenter 
eller anden bolig indenfor socialpsykiatrien)  og komme mindst 1 gang om ugen på aktivitetsstedet, 
modtage pension samt have en psykiske lidelse. 
 
Jeg vil høre om du/I vil deltage i interviewet som vil vare ca. ½ time før aktivitetssituationen og ca. 
3/4 time efter. Jeg har afgrænset til at interviewe ergoterapeuter der har arbejdet indenfor 
socialpsykiatrien minimum ca. 2 år og været uddannet indenfor de sidste 10-15 år. 
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt og anonymiseres i det endelige projekt. 
 
Selve interviewet kræver ingen form for forberedelse, udover at jeg inden gerne vil havde 
oplysninger om brugeren, som omhandler følgende: hvor lang tid brugeren er kommet på stedet, 
hvad var grunden til at han/hun startede på stedet, hvor lang tid at du har haft kontakt til brugeren.  
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt og anonymiseres i det endelige projekt. 
 
Jeg vil optage interviewene på bånd, da det betyder jeg kan få det hele med fra samtalen. 
Interviewet vil jeg gerne foretage i januar 2004, håber det kan lade sig gøre. 
Jeg vil gerne have svar om du kan eller ikke kan deltage i interviewet inden d. 19 december, således 
jeg kan lave aftaler og lægge plan for interviewene inden jul. 
 
Jeg håber meget på et positive svar, jeg kan kontaktes på arbejde på tlf: 66156505 eller privat på tlf: 
66145891 eller på e-mail: ajm@cvsu.dk. 
 
Mange hilsner fra 
 
Anette J. Madsen 
Ergoterapilærer. 
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Bilag 2: 

Information inden interview 

I forbindelse med interviewet, vil jeg søge oplysninger om, hvem brugeren er, 

herunder henvisningsgrund samt hvilke problematikker han/hun har, hvor lang tid 

brugeren har været på stedet samt hvor lang tid kontakten, har fundet sted mellem 

terapeut og bruger. 

Desuden ønskes oplysning om terapeutens alder, uddannelses tidspunkt, 

efteruddannelse, ansættelses længde på institutionen og indenfor socialpsykiatrien, 

m.m. har jeg fået på forhånd. 

 

Interviewguide. 

Før aktivitetssituationen: 

Jeg vil gerne, hvis du vil fortælle om: 

• Hvilken aktivitet der skal foregå idag og hvad skal der ske idag? 

• Af hvem og hvordan er aktiviteten valgt? 

• Er det en gruppe eller individuel aktivitet? 

• Hvis gruppe, vil du da tænke på en af brugerne i gruppen som du tager 

udgangspunkt i? 

• Hvor og hvordan du er kommet i kontakt med brugeren?  

• Hvor lang tid har du kendt brugeren? 

• Hvad er vigtigt for dig at vide om brugeren før aktivitetssituationen? 

• Hvad lægger du vægt på i kontakten til brugeren?  

• Hvad er hensigten med valg af denne aktivitet i forhold til brugeren/gruppen ? 

• Hvor skal aktiviteten foregå? Hvad er grunden til det?  

• Hvordan er tilrettelæggelsen af aktivitetssituationen? (redskaber, metoder og 

referencer) 

• Hvem tilrettelægger aktiviteten?  

• Hvad ser du som din opgave/rolle i aktiviteten i dag? 
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• Hvilke forventninger er der til aktivitetssituationen fra dig og brugeren? Er de 

kendte?  

• Hvilke informationer har du fra tidligere, som du medtager i dine overvejelser i 

forhold til denne aktivitetssituation?  

 

Efter aktivitetssituationen: 

Jeg vil gerne, hvis du vil fortælle om: 

• Hvordan forløb aktivitetssituationen?  

• Var der afvigelser fra det som du havde tænkt skulle foregå? (tidsramme, 

fremgangsmåde, forventninger, formål)  

• Hvis ja, hvilke og hvad mener du, grunden er til det? 

• Hvis nej, hvad er så grunden til det? 

• Hvordan vil du beskrive kontakten imellem brugeren og dig i denne situation?  

• Hvis du kunne gøre situationen om, var der så noget du ville gøre anderledes? 

Hvis ja, hvad er det? Hvis nej, hvad er begrundelsen for det?  

• Er der noget, som du kunne ønske, du kunne have gjort i aktivitetssituationen, 

men som du ikke synes, der er mulighed for? Hvis ja, hvad er så forhindringen for, 

at der ikke er mulighed for det?  

• Hvilke overvejelser gør du dig til næste gang, du skal møde brugeren igen?  

• Hvad mener du var det vigtigste i denne situation og hvad var du mest optaget af i 

dag? 

• Hvad anser du for vigtigt og fremmende i aktivitetssituationer med brugerne?  

• De overvejelser du her har fortalt om, er det typiske overvejelser du gør dig i 

aktivitetssituationer? Hvis ikke på hvilken måde adskiller det fra andre 

situationer? 

• Har interviewet haft en nogen indflydelse på dine overvejelser? I givet fald 

hvordan og på hvilke områder?  

• Hvad mener du at du som ergoterapeut kan bidrage med i socialpsykiatrien og 

hvad er du optaget af? 
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Til 
formål
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Temaer

Dataanalysen
Hver interview for sig På tværs af interviewene

1. 2. 3. 4. +5
1. Interviews læses igennem
2. Der søges efter betydningsenheder, ud fra arbejdsemner som retter sig 

Imod formål
3. Ud fra betydningsenhederne på tværs af interviewene dannes temaer
4. Undersøger stiller spørgsmål til temaer i forhold til formål
5. Temaerne sammenholdes med teoretiske referencerammer og andre 

undersøgelser.
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