
Sagsbehandlende ergoterapi er et 

komplekst arbejdsområde 
 

 
Sagsbehandlende ergoterapeuter befinder sig i en dobbeltrolle. De skal tilgodese lovens krav 

og kommunernes bevillingskriterier, og samtidig øge borgernes aktivitetsniveau og inddrage 

dem aktivt i den ergoterapeutiske intervention. Et nyt bachelorprojekt indikerer, at det er 

svært at udføre arbejdet på en fagligt tilfredsstillende måde. 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelorprojektet giver et struktureret 

overblik over, de forhold, sagsbehandlende 

ergoterapeuter oplever, der gør, at 

arbejdsområdet bliver komplekst. Denne 

kompleksitet gør, at ergoterapeuterne står i en 

dobbeltrolle. Dobbeltrollen viser sig, når de 

oplever begrænsninger i at højne borgernes 

aktivitetsniveau og inddrage dem i den 

ergoterapeutiske intervention. 

 

Undersøgelsen viser, at dobbeltrollenopstår på 

grund af følgende forhold på arbejdspladsen: 

- Tidsmangel 

Bachelorprojektet bygger på 

interviews med otte sagsbehandlende 

ergoterapeuter, som bevilliger 

hjælpemidler og boligændringer i 

kommuner og amter. 

Artiklen tager udgangspunkt i et 

bachelorprojekt med titlen: 

Sagsbehandlende ergoterapeuters 

oplevelse af faglige problematikker – 

en kvalitativ fænomenologisk 

undersøgelse af praksis.  

 

Faglige problematikker opstår når 

sagsbehandlende ergoterapeuter 

arbejder ud fra 

aktivitetsperspektivet og 

klientcentreret praksis, hvor 

udgangspunktet er at øge borgernes 

aktivitetsniveau og inddrage dem 

aktivt i den ergoterapeutiske 

intervention.   



- Organisatoriske påvirkninger 

- Sager vedrørende boligændringer 

- Pårørende 

- Kulturforskelle 

 

En travl hverdag 
Tidsmangel gør, at de sagsbehandlende 

ergoterapeuter har en meget travl hverdag. 

Det påvirker muligheden for at vurdere og 

afdække borgernes aktivitetsniveau på en 

tilfredsstillende måde.  

”Det gør, vi måske ikke er gode nok til at lave 

vurderingerne grundigt nok - at det går lidt 

for stærkt.” 

 

Tidsmangel gør også, at ergoterapeuterne ikke 

dokumenterer intervention fyldestgørende. 

Det betyder blandt andet, at når en anden 

ergoterapeut skal overtage sagen, så har hun 

svært ved at få ordentlig indsigt. 

”Vores tid er ikke til god dokumentation. Og 

det giver nogle gange dilemmaer, fordi så har 

vi glemt at skrive et eller andet, og hvis en 

kollega så skal ind og overtage, så ved de ikke 

(alle detaljerne).” 

 

Forringelse af livskvaliteten 
Organisatoriske påvirkninger gør, at der 

opstår en begrænsninge, fordi loven og 

kommunernes bevillingskriterier sætter 

rammer for, hvad de sagsbehandlende 

ergoterapeuter kan bevillige. Rammerne 

harmonerer ikke altid med ergoterapeuternes 

erfaring om, hvad der er det bedste for 

borgeren. Det kommer blandt andet til udtryk 

i forhold til væsentlighedsprincippet, hvor 

mange kommuner har opstillet 

bevillingskriteriet: El-kørestole kan ikke 

bevilliges til ture ”ud i det blå”.  

”Sådan en mand har vi meget svært ved at 

give et el-køretøj. Det har jeg det dårligt med, 

fordi det er en begrænsning  efter mine 

begreber i hans aktivitetsniveau – meget stor 

(begrænsning) for resten” 

Men set ud fra ergoterapeuternes perspektiv er 

det måske netop ture ”ud i det blå”, der øger 

borgernes livskvalitet. 

 

Forskellige holdninger 
Organisatoriske påvirkninger viser sig også, 

når lederens holdninger og prioriteringer i 

nogle situationer er anderledes end 

ergoterapeuternes. I nogle tilfælde er 

ergoterapeuterne nødt til at overveje nøje, 

hvordan de kan yde den sagsbehandling, der 

er bedst for borgeren og samtidig 

imødekomme kommunens krav.  

Ergoterapeuterne tager udgangspunkt i 

borgernes samlede situation. Ledelsens 

holdning kan gøre det svært for 

ergoterapeuterne at tage dette udgangspunkt. 

”Det ligger så dybt i os, men vi har så også 

fået på puklen fra ledelsen af, at det ikke er en 



gavebod. Hvis det er en rollator de søger, så 

er det en rollator de skal have og ikke andet.” 

 

Hjemmeplejens arbejdsmiljø 
Sager vedrørende boligændringer gør, at 

ergoterapeuterne står i en dobbeltrolle, når de 

skal sikre hjemmeplejens arbejdsmiljø. På den 

ene side skal de tage hensyn til 

hjemmeplejens arbejdsmiljø. På den anden 

side skal de tage hensyn til borgeren og 

ægtefællen.  

I nogle situationer ønsker borgeren eller 

ægtefællen ikke hjælpemidler i hjemmet. Det 

kan skyldes, at de er i krise, eller at de ikke 

har fået tid til at indstille sig på ændringerne.  

”At der til tider kan være en ægtefælle, som 

opponerer imod, at der kommer hjælpemidler 

inden for dørene. Det er typisk folk, der er i 

krise.” 

 

Ægtefællen påvirker 

sagsbehandlingen 
Pårørende kan påvirke interventionen således, 

at ergoterapeuterne befinder sig i en 

dobbeltrolle, når de skal varetage borgernes 

behov og samtidig tage hånd om de 

pårørende. I nogle sager, har borgeren og 

ægtefællen modsatrettede behov. 

”De har et fælles toilet, så det er et problem, 

fordi når han ikke har nogen funktion i sine 

arme, så kan han ikke stemme fra. Så skal 

hans toilet været hævet så meget, at han kan 

rejse sig fra det. Og det var virkeligt et 

problem, fordi konen kunne jo ikke sidde på 

noget, der var så højt.” 

 

I andre sager modsætter ægtefællen sig, at der 

laves boligændringer i hjemmet.  

”En kvinde, der har gigt, men hvor jeg ikke 

må sætte nogle greb op i hjemmet, fordi det 

vil manden ikke have. Det ser grimt ud, og ja, 

så kan han ikke sælge huset så godt, når det 

engang skal sælges.” 

 

I sådanne situationerne har ergoterapeuten 

svært ved at gennemføre interventionen. Det 

betyder, at borgerens aktivitetsudøvelse og 

selvstændighed bliver hæmmet. 

 

Kulturforskelle 
Kulturforskelle skaber også problematikker i 

ergoterapeutens arbejde. F.eks. når borgeren 

har svært ved at tale dansk, og 

ergoterapeuterne har svært ved at forstå dem, 

så er det vanskeligt for ergoterapeuterne at 

vurdere og afdække 

aktivitetsproblematikkerne. Det gør, at 

ergoterapeuterne bliver i tvivl om, det 

bevilligede opfylder borgernes behov. 

   Ergoterapeuterne har også erfaret, at det at 

have et handicap forbindes med skam hos 

nogle familier med anden etnisk baggrund. 

Derfor ønsker nogle familier ikke at modtage 

hjælpemidler. 



Samtidig har nogle af familierne et andet syn 

på, hvor vigtigt det er at stimulere 

handicappede børns udviklingen. 

”Vi har været ude og haft mange samtaler 

lige på grænsen til diskussioner, for vi vil, 

især i børnefamilierne, jo meget gerne have at 

børnene udvikler sig og kan være aktive” 

 

De kulturelle forskelle gør, at 

ergoterapeuterne har svært ved at finde 

familiernes motivation. Derved bliver 

borgernes aktivitetsniveau hæmmet. 

 

Et godt forum 
Undersøgelsen indikerer, at sagsbehandlende 

ergoterapi er et komplekst arbejdsområde, 

hvor ergoterapeuterne har mange forhold at 

tage hensyn til. Konsekvensen er, at de 

sagsbehandlende ergoterapeuter i nogle 

situationer går på kompromis med deres 

faglighed og kan befinde sig i en risikogruppe 

for at udvikle stress og udbrændthed. For at 

undgå dette er det vigtigt at diskutere de 

forhold, der skaber problematikkerne. På den 

måde kan der skabes en større faglig 

tilfredshed i hverdagen.   

Et godt sted at tage diskussionerne op er hos 

LFG-hjælpemidler og boligændringer. 

Gruppen kan kontaktes på www.etf.dk/lfg-hj-

bo/ 

 

Yderligere information 
Bachelorprojektet findes på  

www.etf.dk/ergoterapeuten/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af: 

Agata Kraska, Louise Lykke Pedersen, Anne 

Kim Hansen og Rikke Kjærsgaard Andersen   


