
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTATION OF THE OPPM - 
 
 

CAN THE MODEL IMPROVE THE DOCUMENTATION OF 

OCCUPATIONAL THERAPY? 

 
 
 
RESUME 
I denne opgave vælger vi at beskæftige os med ergoterapeutisk dokumentation, da dette er et aktuelt emne 
indenfor ergoterapi. Vi mener, at det er relevant at inddrage det canadiske materiale, da det tager højde for, at 
ergoterapi skal dokumenteres.  
Vi undersøger, hvorledes en implementering af OPPM kan forandre det ergoterapeutiske 
dokumentationsarbejde i en somatisk ergoterapi på et akuthospital. 
Af teori anvender vi det canadiske materiale, hvor vi særligt lægger vægt på OPPM, for at give en forståelse af 
denne model i forhold til dokumentation. Vi inddrager Bertha Reynolds model for læring, for at give en 
forståelse af ergoterapeuternes omstillingsproces i forbindelse med implementeringen af OPPM. Endvidere 
inddrages Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet for at sætte OPPM ind i et større 
samfundsmæssigt perspektiv. 



Med baggrund i vores problemformulering vælger vi den forstående forskningstype. Vi vil anvende en kvalitativ 
tilgang til undersøgelsen, da vi ser på en forandringsproces ud fra den interviewedes synsvinkel. For at belyse 
vores problemformulering har vi valgt case-studie som design hvor informationskilderne er 
dokumentarmateriale og kvalitative forskningsinterviews. 
Undersøgelsen viser at dokumentationsarbejdet har forandret sig efter  implementeringen af OPPM. 
Ergoterapeuterne er blevet mere bevidste om deres dokumentationsarbejde og vigtigheden af det. Endvidere 
er dokumentationen blevet mere målrettet og struktureret. Dokumentationsarbejdet har medført, at 
ergoterapeuterne er blevet mere synlige overfor det tværfaglige team og på hospitalet generelt. Den 
ergoterapeutiske behandling er efter implementeringen blevet mere klientcentreret og aktivitetsorienteret.  
Det at implementere OPPM, har været en svær men nødvendig omstillingsproces for ergoterapeuterne og har 
i perioder ført til usikkerhed og stress. Implementeringen af OPPM giver et godt udgangspunkt for på 
praksisniveau at leve op til Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet. Fælles for disse to modeller er 
at de begge lægger vægt på kvalitetsforbedring og patientinddragelse. 
Vi håber, at vores opgave vil få flere ergoterapeuter til at overveje i større omfang at dokumentere deres 
praksis. 
 
 
ABSTRACT 
We will in this study look into the theme concerning documentation of occupational therapy, because it is of 
current interest of the profession. 
In addition it will be relevant to involve the Canadian Material because it emphasises the importance of 
documentation. 
We look into how an implementation of the Occupational Performance Process Model (OPPM) can change the 
documentation of occupational therapy at a hospital. 
The theoretical approach will as mentioned  be the Canadian Material where the OPPM will be accentuated to 
give a comprehension of this model in connection to documentation. 
Furthermore we will through Bertha Reynolds Model of Learning try to explain the reactions of the 
occupational therapists (OT’s) during the implementation process. To see the OPPM in a societal perspective 
we will try to make a comparison between the OPPM an A Danish Model of Quality in the Health Service. 
In this study we will use a qualitative approach because we wish to look into a process of change seen from 
the OT’s point of view. To look at all sides of the problem we will use the Case Study Design. The datasources 
will be documentary material and qualitative research interviews.  



The results of this study show that the documentation has changed after the implementation of the OPPM. The 
OT’s have become more conscious about documentation as well  as the importance of it. Furthermore the 
documentation has become more focused and structured. The OT’s visibility towards the interdisciplinary team 
has increased after they started documenting according to the OPPM’s guidelines of documentation. By 
implementing the OPPM the OT’s treatment changed in the way that it has become more clientcentred and 
focused on activities. 
The implementation process has been a difficult, but necessary period of time for the OT’s. From time to time it 
has lead to uncertainty and stress. 
The implementation of the OPPM gives a good starting point in the matter of fulfilling the Danish Model of 
Quality in the Health Service. These two models have improvement of quality and involvement of patients in 
common. 
We hope that this study will encourage OT’s to improve the documentation of the profession. 
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PROBLEMBAGGRUND 
For at sikre ergoterapeuters plads i sundhedsvæsenet fremover er det meget vigtigt at dokumentere den 
ergoterapeutiske indsats. Ved at dokumentere sættes der ord på den tavse viden, og dermed tvinges 
ergoterapeuterne til i højere grad at reflektere over egen praksis. (Krogh; 2001; s. 13) Herigennem mener vi, at 
vores fagidentitet styrkes og vi vil derved blive bedre til at formidle den ergoterapeutiske indsats overfor andre.  
 

Tendenser i sundhedsvæsenet 
Sundhedsstyrelsen har arbejdet med kvalitetsudvikling1 i sundhedsvæsenet ved, at der er udformet ”National 
strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet”. (Sundhedsstyrelsen; 2002)   
Strategien er inspireret af verdenssundhedsorganisationen WHO’s kvalitetsmål: 
 

• Høj professionel standard 

• Effektiv ressourceudnyttelse 

• Minimal patientrisiko 

• Høj patienttilfredshed 

• Helhed i patientforløbet 
 

                                                 
1 ”Kvalitetsudvikling er et overordnet begreb for de aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at fremme 
kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats for de eksisterende rammer af den etablerede viden.” (Kjærgaard et al; 2001; s.18) 



Den nationale strategi blev udgivet i 1993 og på baggrund af fortsat stigende forventninger til kvaliteten af 
sundhedsvæsenets ydelser, er der publiceret en revideret udgave i 2002. Disse forventninger indebærer et 
krav om øget information om sundhedsvæsenets ydelser og sammenlignelighed af kvaliteten sygehusene 
imellem. Der beskrives endvidere, at der er krav om større åbenhed, således at arbejdet med 
kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet bliver tilgængeligt for alle. (Sundhedsstyrelsen; 2002; s.3,6) 
I den nationale strategis regi er der iværksat en række projekter for at fremme kvalitetsudviklingen herunder 
Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), udarbejdelsen af en dansk model for kvalitetsvurdering2 samt udviklingen 
af den elektroniske patientjournal (EPJ). (Sundhedsstyrelsen; 2002; s.12, 14, 16) 
NIP er et projekt, hvor der udvikles generelle standarder og kvalitetsindikatorer3 i forhold til klinisk praksis med 
det formål, at kunne belyse i hvor høj grad stedets fastsatte kvalitetsmål opfyldes. (Kjærgaard et al; 2001; s. 39) 
Dokumentation, overvågning og forbedring af kvaliteten af de enkelte fags kerneydelser indenfor 
sundhedsvæsenet er således NIP’s fokusområder. (Mainz et al; 2001; s.6401) Ifølge Kjærgaard et al kan disse 
kvalitetsindikatorer ikke stå alene men skal anvendes som led i faglig analyse, vurdering og fortolkning. 
(Kjærgaard et al; 2001; s. 39) 

Der er i maj i 2003 udgivet ”Udkast til Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet” (kvalitetsmodellen), 
hvis formål er at understøtte en kvalitetsudvikling og sikre gode patientforløb. (www.sst.dk; 02-06-2003; s.3) 

EPJ er en  kombination af en traditionel patientjournal og en klinisk database4. Den giver mulighed for både 
systematisk registrering af patientoplysninger og beskrivelse af patientforløb. Herved kan man indhente 
oplysninger om patientgrupper samt det enkelte patientforløb. (Kjærgaard et al; 2001; s.132-133) Det er hensigten, 
at EPJ med tiden skal blive landsdækkende og ifølge den nationale strategi vil EPJ på længere sigt danne 
fundamentet for dokumentation i sundhedsvæsenet. (Sundhedsstyrelsen; 2002; s.13,16)  
På nuværende tidspunkt er der ikke tradition for systematisk registrering af sundhedsydelsernes kvalitet i det 
danske sundhedsvæsen. (Kjærgaard et al; 2001; s.131) Det der registreres er, hvilke ydelser den enkelte patient 
har modtaget i et behandlingsforløb med det formål at fordele ressourcerne på de enkelte sygehuse. Dette 
sker til Landspatientregisteret (LPR) via Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) (www.etf.dk; 25-04-

2003; s.3-4)  
Målet med den nationale strategi samt de dertilhørende projekter er, at alle landets sygehuse skal have 
påbegyndt en kvalitetsvurdering inden udgangen af 2006. (Sundhedsstyrelsen; 2002; s. 13,14)  
 

                                                 
2 Udarbejdelsen af en dansk model for kvalitetsvurdering er i maj 2003 udgivet som ”Udkast til Den Danske KvalitetsModel for 
Sundhedsvæsenet.” 
3 ”Kvalitetsindikatorer er udvalgte målepunkter, som kan benyttes til at sammenligne kvaliteten.” (Madsen; 2002; s.15) 
4 En klinisk database er et register der indeholder udvalgte kvantificerbare indikatorer, som kan belyse dele af eller den samlede 
kvalitet af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset patientgruppe med udgangspunkt i det enkelte patientforløb. 
(Kjærgaard et al; 2001; s.132) 



For den nationale strategi gælder, at samtlige faggrupper i sundhedsvæsenet skal deltage aktivt i 
kvalitetsudviklingen. De enkelte faggruppers aktiviteter omfatter diagnostik, behandling og pleje, forebyggende 
og sundhedsfremmende indsats samt genoptræning og rehabilitering. (2002; s. 6,7) Ergoterapeuter indgår i flere 
af disse sammenhænge, men primært indenfor genoptræning og rehabilitering.  
Ergoterapeuter deltager i denne kvalitetsudvikling ved at bidrage til projekter som f.eks. NIP. Under NIP er der 
nedsat en ergoterapeutisk arbejdsgruppe, der har til formål at udvikle generelle kvalitetsindikatorer for 
ergoterapi således, at ergoterapeuters arbejde med kvalitetssikring og dokumentation styrkes. Derudover er 
der ergoterapeutisk deltagelse i tværfaglige indikatorgrupper indenfor diagnosegrupperne apoplexi, hoftenære 
frakturer og skizofreni. (Madsen; 2002; s. 14-15) 
Endvidere får ergoterapeuter indberetningspligt til LPR fra 2004, hvilket de ikke har haft tidligere. 
Ergoterapeutforeningen har i længere tid arbejdet på at få indberetningspligt. Formålet med dette er at 
synliggøre ergoterapifaget og at sikre det økonomiske grundlag for de ergoterapeutiske ydelser fremover. 
(Ergoterapeutforeningen; 2002; s.12) (Rørbæk; 2003; s. 5-7) 
 
I Norge skal alt sundhedsarbejde dokumenteres ifølge lovgivning, herunder ergoterapi. (www.lovdata.no ; 21.04.03) 
Vi formoder, at den nationale strategi og dertilhørende projekter kan medvirke til, at der på sigt vil blive lovgivet 
i Danmark omkring dokumentation af de sundhedsfaglige ydelser.  
 

Tendenser i ergoterapifaget 
Vi har erfaret, at der igennem længere tid har været en debat i ergoterapeuternes fagblad samt blandt 
ergoterapeuter omkring dokumentation og synliggørelse af faget. Der stilles generelt spørgsmål til, hvorfor 
ergoterapeuter ikke er startet på at dokumentere på et tidligere tidspunkt, da der er bred enighed om, at der 
længe har været et behov for mere dokumentation. Endvidere omhandler debatten en diskussion omkring, 
hvad der er nødvendigt for at implementere gode dokumentationsmetoder, således at den bedst mulige 
dokumentation sikres.  
Følgende citater giver et billede af denne debat:  
 

• ”Hvis ikke der ligger dokumentation for at ergoterapeuternes arbejde nytter, hvorfor så bruge 

ergoterapeuter?” (Krogh; 2001; s.11) 

• ”Personligt synes jeg, at det er mest problematisk, at vi ikke dokumenterer effekten, men det skyldes 

dels mangel på tid, dels at vi ikke ved hvilken form for registrering, der bør være tale om. Hvordan 

sætter vi så en indsats i gang?” (Petersen; 2001; s. 16) 



• ”Det er skidt, hvis vi ikke kan holde den faglige fane højt og dermed dokumentere, at vi er gode til det, 

vi gør” (Krogh; 2001; s. 18) 
 
Dokumentation er også et emne, der optager ergoterapeutstuderende. Der er i denne forbindelse skrevet en 
række hoved- og bacheloropgaver, der beskæftiger sig med dokumentation med forskellige indgangsvinkler. 
(Andersen et al ; 2000) (Husum et al ; 2002) 
 
Nyere litteratur indenfor ergoterapi lægger vægt på betydningen af dokumentation og synliggørelse af faget. 
Der er for nyligt udgivet en dansk basisbog i ergoterapi, som fremhæver kvalitetsudvikling og dokumentation 
som væsentlige elementer i ergoterapi. Denne bog afspejler i hvilken retning ergoterapifaget i Danmark 
bevæger sig. (Borg et al; 2003)  
Ifølge Kielhofner er det vigtigt, at få defineret hvad ergoterapeuter gør, hvorfor og hvilken effekt der er af det 
ergoterapeutiske arbejde. Sker dette ikke, kan ergoterapeuter risikere at blive usynlige i forhold til andre 
faggrupper. Der vil derved være fare for, at andre faggrupper overtager arbejdsopgaver, der tidligere var 
specifikt ergoterapeutiske, da nogle arbejdsområder kan overlappe ergoterapeutens. (Kielhofner; 2001; s. 364-65)  
 
For at fremme synliggørelsen af ergoterapi, mener vi, at det er vigtigt, at ergoterapeuter er i stand til at 
formidle deres dokumentation til relevante målgrupper. Det er nødvendigt, at denne formidling sker til flere 
niveauer.  
Det er vigtigt, at formidle effekten af den ergoterapeutiske indsats overfor politikere på kommunalt eller 
amtsligt niveau, da de står for prioriteringen af de økonomiske ressourcer.  
Formidling på det mono- og tværfaglige niveau er relevant, for at alle fagpersoner får de samme informationer. 
Herved skabes forudsætninger for, at patienten får den bedst mulige behandling. Det tværfaglige samarbejde 
vil samtidig blive mere effektivt ved at dele viden og undersøgelsesresultater. (Krogh; 2001; s. 11,13)  
På patientniveau mener vi, at patienten skal betragtes som en samarbejdspartner i behandlingsforløbet. Det er 
vigtigt, at ergoterapeuten formidler til patienten hvad behandlingens formål er samt effekten af den. Samtidig 
har patienterne stigende forventninger til de ydelser, de modtager i sundhedsvæsenet. (Kjærgaard et al; 2001; 

s.177)    
 
I løbet af 80’erne og 90’erne oplevede ergoterapeuter i Canada et stigende behov for at formulere de centrale 
begreber i ergoterapi samt en måde til at dokumentere praksis. De udviklede derfor den Canadiske Model af 
Aktivitetsudøvelse (CMOP), der formulerer en forståelsesramme for ergoterapi. (Townsend et al; 2002; s. 6-7) (Hove 

et al; 2000; s.14) 



Det canadiske materiale indeholder en model for ergoterapeutisk indsats (OPPM). OPPM er en praksismodel, 
der beskriver den klientcentrerede arbejdsproces i syv trin. (2002; s. 65) Modellen giver desuden retningslinier 
for, hvordan man på alle syv trin kan dokumentere resultaterne af indsatsen og dermed sikre kvaliteten af den 
ergoterapeutiske praksis. (2002; s. 84-86)  

Det canadiske materiale indeholder endvidere et undersøgelsesredskab, The Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM), der registrerer klientens oplevelse af ændringer i sin aktivitetsudførelse over 
tid. COPM er et validt, reliabelt og standardiseret undersøgelsesredskab og er derfor et troværdigt 
dokumentationsredskab. (2000; s.22-36) 

I Sverige er der udarbejdet en undersøgelse omkring COPM’s anvendelighed i forhold til at måle ændringer i 
apopleksipatienters aktivitetsudførelse over tid. Baggrunden for dette har været, at validere den svenske 
oversættelse af COPM. Grunden til oversættelsen var at svenske ergoterapeuter manglede et redskab til at 
gøre behandlingen mere klientcentreret. Undersøgelsen viser, at brugen af COPM kan måle selv små 
ændringer i aktivitetsudførelsen over tid og kan derfor bruges som resultatmålingsredskab. (Wressle; 1999; s.84-

89) 

Hermed kan COPM bidrage til den ergoterapeutiske dokumentation. 
 

Det canadiske materiale er blevet oversat til dansk, da danske ergoterapeuter viser stor interesse for dette. 
(Townsend; 2002) (Law et al 2000) 

Et praksissted, der har implementeret det canadiske materiale, er den somatiske ergoterapi på Hvidovre 
Hospital. I forbindelse med et udviklingsprojekt valgte ergoterapeuterne at arbejde med det canadiske 
materiale, da de havde behov for at sætte fokus på deres kerneydelser ud fra de nyeste ergoterapeutiske 
teorier. Derudover havde de et ønske at gøre behandlingen mere klientcentreret og strukturere den 
ergoterapeutiske arbejdsproces. Endvidere var målene med projektet kompetenceudvikling, synliggørelse, 
kvalitetsudvikling og dokumentation af den ergoterapeutiske indsats. 
De foreløbige resultater af projektet er, en styrkelse af den faglige identitet og ergoterapeuterne er blevet 
meget mere synlige på hospitalet. (Jensen; 2002; s. 8-12) 

 
Vi har valgt, at beskæftige os med dokumentation af den ergoterapeutiske indsats, da vi ud fra ovenstående 
ser det som et aktuelt og debatteret emne. Vi har desuden i vores praktikperioder erfaret, at den 
ergoterapeutiske indsats kun dokumenteres få steder og ofte kun i begrænset omfang.  Vi har en fornemmelse 
af, at det er et område, hvor der er behov for og et ønske om udvikling.  



Endvidere vil vi inddrage det canadiske materiale, da det giver en god forståelsesramme for ergoterapi og 
lægger vægt på klientcentreret praksis. Materialet tager højde for, at ergoterapi skal dokumenteres og derfor 
mener vi, at det i denne forbindelse vil være interessant at arbejde med. 
 

 
FORMÅL 
Formålet med dette projekt er, at afdække hvordan implementeringen af OPPM kan bidrage til forandring af 
det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde i en konkret somatisk ergoterapi. Vi vil forsøge, at give et kritisk 
billede af anvendeligheden af OPPM i dokumentationssammenhænge.  
Vi har en forventning om, at denne viden vil kunne give inspiration til andre praksissteder, der ønsker at 
forbedre deres dokumentation og i den forbindelse overvejer eller er i gang med at implementere OPPM. 
 

 
PROBLEMFORMULERING 
 
Hvordan har det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde forandret sig efter implementeringen af 
OPPM i en somatisk ergoterapi på et større sygehus? 
 

Problemstillinger 
• Hvilke fordele og ulemper er der ved brugen af OPPM i det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde? 

• Er der sket en forandring i forhold til de målgrupper ergoterapeuterne dokumenterer overfor? 

• Er der behov for yderligere forandringer af det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde? 

• Hvordan kan implementeringen af OPPM bidrage til opfyldelse af ”Udkast til Den Danske 
KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet”? 

 

Definitioner 
Vi vil kort definere de grundlæggende begreber i vores problemformulering og problemstillinger. 
 
Det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde:  
Det arbejde ergoterapeuter udfører i forbindelse med dokumentation af deres indsats. Med dokumentation 
menes en nedskrivning af den ergoterapeutiske indsats og af behandlingens proces- og resultatevaluering. 
(Egen definition lavet ud fra det canadiske materiale) 
 



Implementering:  
Iværksættelse af teori. (Brüel et al, 2001, s. 259) 

 

OPPM:  
Occupational Performance Process Model – ”Canadisk model for ergoterapeutisk indsats. En proces i syv trin, 
som i forbindelse med enkeltpersoner, organisationer og andre klienter fokuserer på aktivitetsudøvelse.” 
(Townsend et al; 2002; s. 185) 

 
Målgrupper:  
De personer eller instanser som den ergoterapeutiske dokumentation er rettet imod, herunder patienten, 
pårørende, mono- og tværfagligt personale, ledelse, politikere/sundhedsstyrelsen og andre sektorer. (Egen 

definition) 
 
”Udkast til Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet”:  
”Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet (kvalitetsmodellen) er et fælles dansk system, der skal 
understøtte en kontinuerlig kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen.”(www.sst.dk; 02-06-2003; s.3) 

 
 
DET TEORETISKE RUM 
I dette afsnit beskrives den teori og de modeller vi anvender i opgaven. Det drejer sig om; det canadiske 
materiale, Bertha Reynolds model for læring og kvalitetsmodellen. Afslutningsvis vil vi redegøre for valget af 
forskningstype. 
 

Det canadiske materiale 
Vi beskriver begrebsrammen for det canadiske materiale som er CMOP, da denne danner grundlaget for 
OPPM. Herefter beskriver vi OPPM, for at give en forståelse af de begreber den indeholder og 
undersøgelsesstedets anvendelse af den i forbindelse med den ergoterapeutiske behandling og 
dokumentation. COPM beskrives, da den kan bruges i OPPM på trin et og syv. 
 

CMOP – Canadian Model of Occupational Performance 
CMOP er en dynamisk model, der beskriver et ergoterapeutisk syn på samspillet mellem menneske, aktivitet 
og omgivelser, der resulterer i aktivitetsudøvelse. Modellen er en almengyldig referenceramme for fremme af 
menneskelig aktivitet og har et klientcentreret perspektiv (Townsend; 2002; s. 34-35, 185).  



CMOP præsenterer centrale værdier, antagelser og begreber indenfor ergoterapi og danner dermed 
grundlaget for materialets øvrige modeller samt undersøgelsesredskab. 
I det følgende vil vi beskrive OPPM og COPM relateret til dokumentation.  
 

OPPM – Occupational Perfomance Process Model 
OPPM beskriver den ergoterapeutiske indsats i syv trin. (bilag 1) Den viser hvorledes begreberne i CMOP 
anvendes i praksis. Modellen adskiller sig fra andre procesmodeller ved at klienten inddrages på alle syv trin. 
Endvidere adskiller den sig ved, at man vælger et teoretisk grundlag for hvert enkelt behandlingsforløb, hvilket 
muliggør en evidensbaseret praksis. 
 
Præsentation af de syv trin i OPPM: 
Trin 1: Formulere, vurdere og prioritere aktivitetsproblematikker. 
Klienten identificerer aktivitetsproblematikker sammen med ergoterapeuten og der laves en fælles prioritering 
af disse. 
 
Trin 2: Vælge teoretisk grundlag. 
Ergoterapeuten vælger en teoretisk tilgang til behandlingen på baggrund af de identificerede 
aktivitetsproblematikker og informerer klienten om valget. 
 
Trin 3: Identificere komponenter i aktivitetsudøvelse og i omgivelserne. 
Ergoterapeuten og klienten identificerer hvad der påvirker de udvalgte aktivitetsproblematikker. 
 
Trin 4: Identificere stærke sider og ressourcer. 
Ud fra de forudgående tre trin identificerer ergoterapeuten klientens og egne stærke sider og ressourcer. 
 
Trin 5: Forhandle mål for indsats og udvikle handlingsplan. 
Der opsættes mål for behandlingen, der er tilknyttet klientens prioriterede aktivitetsproblemer. Så vidt muligt 
lægger ergoterapeuten handlingsplan sammen med klienten. Dette har afgørende betydning for en vellykket 
behandling. 
 
Trin 6: Implementere handlingsplan ved hjælp af aktivitet. 



Udførelse af handlingsplan. Der sker en løbende vurdering af proces og resultater med klienten og 
ergoterapeuten graduerer behandlingen i henhold til dette. 
 
Trin 7: Evaluere resultater og aktivitetsudøvelse.  
Evaluering af om aktivitetsmålene er nået og hvad der er sket igennem forløbet. (2002, s.62-82) 
 
Det er hensigten, at der skal dokumenteres på hvert trin: 
Efter trin fire laves der en aktivitetsprofil, indeholdende en sammenfatning af resultaterne i de fire første trin. 
Klienten skal om muligt være med til at udforme denne og ellers gennemlæse og godkende den.  
Derefter opstilles der i trin fem og seks mål for behandlingens forløb og der udarbejdes en handlingsplan. For 
at sikre den klientcentrerede praksis er det vigtigt, at klienten underskriver målene for behandlingen samt 
handlingsplanen for indsatsen. Hvis der ændres i planen, skal dette ske i samarbejde med klienten. Ved at 
dokumentere mål og handlingsplan beviser man, at der er et formål med den ergoterapeutiske indsats. 
I trin syv nedskrives vigtige aspekter af den ergoterapeutiske indsats samt vilkårene for arbejdet med henblik 
på en evaluering af processen. Endvidere dokumenteres klientens aktivitetsresultater og der lægges planer for 
fremtiden. (2002, s.84-86) 
 

COPM 
COPM er et undersøgelsesredskab, hvor klienten selv prioriterer sine aktivitetsproblematikker og vurderer dem 
i forhold til udførelse og tilfredshed. COPM gør det muligt at registrere ændringer i klientens opfattelse af egen 
aktivitetsudførelse over tid. Dette kan gøres ved at udføre undersøgelsen med passende intervaller og som 
afslutning på behandlingsforløbet. Resultatmålingen kan derved anvendes som dokumentation af den 
ergoterapeutiske indsats. 
COPM er et validt, reliabelt og standardiseret undersøgelsesredskab og er derfor et troværdigt 
dokumentationsredskab. (Law et al;2000; s.5,22-36)  

I forhold til OPPM kan COPM anvendes i trin et til identificering af aktivitetsproblematikker og i trin syv til 
evaluering af den ergoterapeutiske indsats. 
 

Bertha Reynolds model for læring 
Vi vil anvende Reynolds læringsmodel i analysen i forhold til at belyse ergoterapeuternes omstillingsproces 
ved implementeringen af OPPM. Vi har fået kendskab til denne model igennem en af informanterne.  

 



Modellen er en læringsmodel, der er udarbejdet specifikt i forbindelse med læringsprocessen i 

socialt arbejde. Den beskriver fem læringsfaser.  
 

1. fase: selvcentrerethedsfasen (The stage of acute consciousness of self) 
2. fase: Briste-eller-bære-fasen (The stage of sink-or-swim-adaptation) 
3. fase: Forståelse af situationen uden evne til at handle ud fra forståelsen (The stage of understanding 

the situation without power to control one’s activity in it). 
4. fase: Evne til både at forstå og til at handle ud fra forståelsen (The stage of relative mastery in which 

one can both understand and control one`s own activity). 
5. fase: Evne til at formidle sit eget fag (The stage of learning to teach what one has mastered). 

 
Modellen gør sig gældende for alle, der skal igennem eller er i gang med en læringsproces. Det gælder derfor 
både i forhold til studerende, nyuddannede og uddannede med længere praksiserfaring.  
 
De første fire faser er de mest afgørende for læringen og de fleste udfordringer befinder sig der. Fase fem 
beskrives derfor ikke nærmere i det følgende. 
Første fase er præget af selvcentrerethed, utilstrækkelighedsfølelse og usikkerhed. Man er mere tilbøjelig til at 
være opgavecentreret i stedet for klientcentreret. Det er individuelt, hvor belastende fasen er og hvor hurtigt 
man kommer igennem den. Dette afhænger af, hvilke forventninger man har til sig selv og hvilke forventninger 
omgivelserne har til en. For at komme godt gennem fasen er det vigtigt at tillade sig selv at være usikker og 
føle sig ny på et område, ellers kan læreprocessen gå i stå og man falder tilbage til tidligere rutiner. 
I anden fase har man mere overskud til at rette sin opmærksomhed mod klienten i stedet for sig selv. 
Usikkerheden er der stadig men er dog mindre hæmmende. 
I tredje fase bliver læresituationen mere rolig og produktiv. Man begynder desuden at kunne genkende de 
teoretiske begreber i praksis, selvom de endnu ikke er helt integrerede. 
Fjerde fase er karakteriseret ved faglig og personlig vækst og man er i stand til i højere grad at reflektere over 
egen praksis.     
 
Man kan bevæge sig frem og tilbage imellem de forskellige faser og man kan ligeledes befinde sig i flere faser 
samtidig. Hvis man møder udfordringer der er for store, kan man regrediere til en tidligere fase. Begynder man 
på noget helt nyt, starter man som oftest i første fase, fx hvis man som erfaren praktiker får nyt arbejde, ny 
rolle eller funktion. Selvom faserne beskrives hver for sig kan de alligevel overlappe hinanden. (Reynolds; 1942) 



 

Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet 
Kvalitetsmodellen er et fælles dansk system, som på længere sigt skal omfatte hele sundhedsvæsenet. 
Formålet er at understøtte en kontinuerlig kvalitetsudvikling og sikre gode patientforløb, således at patienterne 
oplever en kvalitetsforbedring. 
Samtidig skal  kvalitetsmodellen sikre en fortsat faglig og organisatorisk forbedring af patientforløbene.  
Kvalitetsmodellen er opdelt i tre grundelementer: 
 

• Fælles evalueringsgrundlag i form af standarder med tilhørende indikatorer. 

• Fælles evalueringsmetoder i form af selvevaluering og ekstern evaluering. 
• Samlet rapportering i form af tilbagemelding, akkreditering og offentliggørelse. (www.sst.dk; 02-06-2003; 

s.3) 
 

Vi vil i det følgende fremhæve det i kvalitetsmodellen, som er væsentlig for vores problemformulering. 

 
Standarder og indikatorer 
Standarderne er et sæt af foruddefinerede krav, der inddeles i generelle og specifikke forløbsstandarder samt 
organisatoriske standarder. Standarderne omhandler aktiviteter og sundhedsydelser. I standarderne skal der 
inddrages processer og funktioner, der fremmer synliggørelse og kvalitetsforbedring. Standarderne kan ikke 
stå alene, derfor skal der være nogle redskaber til at måle kvaliteten, disse kaldes indikatorer. Indikatorerne er 
udtryk for enten faglig  eller patientoplevet kvalitet. Tilsammen udgør standarder og indikatorer grundlaget for 
vurdering af kvalitet og kvalitetsforbedring. 
Gennemgående aspekter i standarderne og som er væsentlige for kvaliteten, er: 
 

• Patientinddragelse 

• Kontinuitet 

• Kvalitetsstyring  
 

Patientinddragelse er væsentlig, da formålet med kvalitetsmodellen er at sikre gode patientforløb. Nogle af de 
funktioner der skal sikre dette er fokusering på direkte patientinddragelse i forløbene og brug af 
patientvurderinger af kvaliteten. 



At sikre kontinuitet i patientforløbene er centralt for kvalitetsmodellen både imellem institutioner og indenfor 
institutionens egne enheder. Dette skal bl.a. ske ved at lave forløbsstandarder for henvisning, modtagelse og 
overførsel samt for patientinddragelse og patientinformation.  
Samtlige forløbsstandarder skal sikre synliggørelse af kvaliteten og fremme kontinuerlig kvalitetsforbedring. 
Herved understøttes institutionens kvalitetsstyring. (www.sst.dk; 02-06-2003; s.6-15) 

 

Evaluering 
Evalueringsdelen i kvalitetsmodellen baseres på en løbende selvevaluering og suppleres med en ekstern 
evaluering. Det centrale er synliggørelse, kvalitetsforbedringsprocesser og kvalitetsudvikling. 
Selvevaluering er en systematisk og struktureret evaluering af eget arbejde. Den omhandler både en vurdering 
af resultater af aktiviteter og en analyse af bagvedliggende processer og strukturer. Selvevalueringen baseres 
på tværfaglige evalueringsgrupper, der nedsættes af institutionerne selv.  
Den eksterne evaluering tager udgangspunkt i resultatet af institutionernes selvevaluering og er en dialog 
omkring kvalitetsforbedring og om hvorvidt standarderne opfyldes. (www.sst.dk; 02-06-2003; s.16-19) 

 

Rapportering 
I forbindelse med den eksterne evaluering foretages der en akkreditering, der er en anerkendelse af, hvor 
langt institutionen er nået med opfyldelsen af standarderne. (www.sst.dk; 02-06-2003; s.20-23) 

 

Forskningstype 
Når man skal belyse en problemformulering gøres det ofte ved hjælp af enten en kvalitativ eller en kvantitativ 
tilgang, dette valg afhænger af problemformuleringens udformning.  
Den kvalitative metode lægger op til at beskrive, forstå og forklare et fænomen ud fra den udforskedes 
synsvinkel. (Launsø et al; 2000; s.103) Dette er også kendetegnende ved den forstående forskningstype, der 
forsøger at afdække de udforskedes meninger, holdninger og vurderinger i deres indbyrdes sammenhæng og 
specifikke kontekst. (2000; s. 22)  Herved er det muligt at gå i dybden med et begrænset område. (Andersen; 1999; 

s. 41)   
Den kvantitative metode lægger op til at beskrive, kortlægge og registrere et fænomen i en talmæssig form. 
Dermed er det mere hyppigheden af fænomener forskeren er interesseret i, end det er den enkelte enhed 
f.eks. individet. (Launsø et al; 2000; s.103) Denne metode afdækker problemfeltet bredere, men er ikke så 
dybdegående. 



Vi mener, at vores problemformulering lægger op til den forstående forskningstype og hermed en kvalitativ 
tilgang, da vi gerne vil se på en forandringsproces. Endvidere vil vi søge viden samt indsamle erfaringer ud fra 
den udforskedes perspektiv. (2000; s. 103) 

Casestudiet er en empirisk undersøgelse, hvor få observationsenheder og mange variabler er kendetegnende. 
(Andersen; 1999; s. 163) Vi har valgt casestudiet som design, da det er egnet til at indfange udviklingsprocesser 
hos individer og i organisationer. Casestudiet er endvidere et fleksibelt design, da det er åbent for inddragelse 
af nye informationer, som man ikke havde overvejet ved forskningsprojektets start. (Launsø et al; 2000; s. 95-96)   

 
DESIGN 
I det følgende vil vi beskrive vores design. Vi har valgt at beskrive vores ideal- og realdesign samlet. 
I vores casestudie anvender vi dokumentarmateriale og kvalitative interviews. 
 

Dokumentarmateriale 
Vi har indsamlet følgende dokumentarmateriale til vores undersøgelse: 

• Afdelingsprofil for ergoterapiafdelingen – Giver et billede af ergoterapiens organisation, hvilke 
målsætninger der arbejdes ud fra samt strategi og indsatsområder. (bilag 2)  

• Syv trin i udviklingsprocessen i ergoterapien på X Hospital (Skrift omkring udviklingsprocessen i 

ergoterapien) – Omhandler hele udviklingsprocessen, delt op efter de syv trin i OPPM. Den giver 
supplerende materiale i forhold til udviklingsprocessen for personalet, forandringer i 
aktivitetsproblematikker og tanker om fremtidige målsætninger for ergoterapien. (bilag 3)       

• Organisationsdiagram – Giver overblik over sygehusets struktur. 

• Behandlingskort – Viser på hvilken måde ergoterapeuterne skal nedskrive og anvende OPPM i 
praksis. 

• Udkast til Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet – Viser hvilke overordnede 
retningslinier ergoterapien i fremtiden vil skulle leve op til. (www.sst.dk; 02-06-2003) 

 
Ovenstående materiale, med undtagelse af kvalitetsmodellen, blev indhentet via udviklingsergoterapeuten på 
undersøgelsesstedet. Materialet giver et billede af udviklingen i implementeringsprocessen og af rammerne 
omkring ergoterapien og hospitalet samt de overordnede retningslinier. Vi ville gerne have indhentet 
oplysninger omkring undersøgelsesstedets akkrediteringsproces og oplysninger om tanker bag  deres 
implementering af OPPM fx i form af mødereferater. Dette var ikke muligt at få udleveret. Endvidere kunne det 



være interessant at inddrage supplerende materiale i form af videnskabelige undersøgelser. Det har dog ikke 
været muligt, at finde nogle undersøgelser der er sammenlignelige med vores. 
 

Udvælgelse af undersøgelsessted 
Udvælgelsen af vores undersøgelsessted forløb hurtigt og uden større problemer. Vi kontaktede nogle større 
sygehuse og i forbindelse med artikelsøgning blev vi opmærksomme på en ergoterapi, der havde 
implementeret OPPM. Vi kontaktede dem og de bad om et skriftligt oplæg om vores projekt for at tage stilling 
til et eventuelt samarbejde. (bilag 4) Vi fik tilbagemelding om, at de ønskede et samarbejde med os, da de 
mente, at projektet også kunne være til gavn for dem. Vi var ikke i tvivl om at acceptere samarbejdet, da vi 
efter at have kontaktet nogle større sygehuse fandt ud af, at der ikke umiddelbart var andre, der arbejdede 
med OPPM. Vi kan dog ikke udelukke, at der findes andre ideelle undersøgelsessteder.   
Undersøgelsesstedet er en somatisk ergoterapi på et større akuthospital. Ergoterapien er inddelt i fire grupper; 
apopleksi, reumatologisk/geriatrisk, ortopædkirurgisk og traumatisk hjerneskade. Hver gruppe har egen 
afdelingsergoterapeut og desuden er der en ledende ergoterapeut samt en klinisk udviklingsergoterapeut. 
Ergoterapien har arbejdet med et udviklingsprojekt siden starten af 2000. Implementeringen af OPPM er en 
del af dette projekt, der desuden indeholder en akkrediteringsproces og en afprøvning af SKS-koder i 
forbindelse med registrering af de ergoterapeutiske ydelser. 
 

Udvælgelse af informanter 
Under det kausale felt ser vi en række faktorer, som kan påvirke de informationer vi vil få fra informanterne: 
 

• Ansættelsesvarighed 

• Uddannelsestidspunkt 

• Teoretisk grundlag 

• Engagement 

• Arbejdsfunktion (menig/leder) 

• Arbejdsområde 
 

Vi vælger disse faktorer som grundlag for udvælgelsen af informanter. 
Udfra dette vil det ideelle være, at de ergoterapeuter vi skal interviewe har været ansat på stedet før starten af 
implementeringen af OPPM. Endvidere skal ergoterapeuterne have et fælles teoretisk grundlag i det 



canadiske materiale for deres arbejde med COPM og OPPM i praksis. Derved har de grundlag for at kunne 
vurdere en eventuel forandring. 
Det har betydning, at informanterne fordeler sig på ergoterapeuter, der har været i praksis i få år og i en 
årrække, da uddannelsen har forandret sig gennem tiden og at ergoterapeuterne derved kan have forskellige 
udgangspunkter for praksis.   
Derudover vil det være optimalt at have både ledende og menige ergoterapeuter med i undersøgelsen, fordi 
de har forskellige indgangsvinkler til dokumentationsarbejdet.  
Vi ønsker, at inddrage ergoterapeuter som har forskellige arbejdsområder, da deres arbejdsdag vil indeholde 
forskellige arbejdsopgaver. Dette vil give dem forskellige udgangspunkter for dokumentationsarbejdet.  
Vi mener ikke, at man kan vælge informanterne ud fra deres engagement i implementeringen, men vi mener, 
at det kan have betydning for deres udsagn i interviewene. 
 
Vi skrev til undersøgelsesstedet, at vi ønskede informanter, der arbejdede med hver sit arbejdsområde og 
derudover en ledende ergoterapeut. Udviklingsergoterapeuten valgte fem informanter ud, en fra hver af de 
tidligere nævnte grupper og en afdelingsergoterapeut. Ergoterapeuten fra traumegruppen meldte fra, da de 
ikke arbejdede med dokumentation ud fra OPPM.  
Den optimale måde at udvælge informanterne på, ville have været at få en liste over alle ergoterapeuter af 
udviklingsergoterapeuten med oplysninger om de ovenstående udvælgelseskriterier. Herefter ville vi kunne 
henvende os til en række af ergoterapeuter der tilsammen opfyldte udvælgelseskriterierne. Efterfølgende ville 
disse kunne tage stilling til, om de ønskede at deltage i undersøgelsen.  
På den måde ville vi have forudsætningerne for at få en så fyldestgørende mængde information som muligt. Vi 
ville interviewe informanter, indtil der ikke længere fremkom nye oplysninger. (Kvale, 2000,108-109) 

 

Oplysninger om de informanter vi fik tildelt: 
Første informant blev ansat på stedet som nyuddannet og har arbejdet der i tre år, dvs. fra starten af 
implementeringsprocessen. Hun arbejder i reumatologisk/geriatrisk gruppe.  
Anden informant er afdelingsergoterapeut i ortopædkirurgisk gruppe og blev for tre år siden ansat til at være 
med til at opstarte udviklingsprojektet. Hun har været uddannet i 17 år. 
Tredje informant har været uddannet i 13 år og arbejdet på stedet i alle årene. Hun har dog haft orlov under 
opstarten af udviklingsprojektet. Hun er tilknyttet ortopædkirurgisk gruppe. 
Fjerde informant blev ansat på stedet som nyuddannet for fire et halvt år siden. Hun arbejder i 
apopleksigruppen. 



Alle ergoterapeuterne på stedet har gennemgået den samme undervisning i det canadiske materiale, så derfor 
har de samme teoretiske forudsætning for at deltage i undersøgelsen.  
 

Interview 
Vi vil gerne opnå et nuanceret billede af de forandringer som ergoterapeuterne har oplevet og deres meninger 
om disse. Denne viden kan vi få gennem et kvalitativt forskningsinterview, hvor man søger informanternes 
indsigt, erfaringer og vurderinger fx i forhold til lærings- og udviklingsprocesser både på individuelt og kollektivt 
plan. (Launsø; 2000; s.123-124)  
 

Interviewguide 
Vi har valgt at anvende den semistrukturerede interviewform, da den både giver os en vis struktur i form af 
overordnede temaer samt mulighed for at afvige fra interviewguiden og forfølge relevante oplysninger. Ved at 
stille uddybende spørgsmål ud fra vores problemformulering og underliggende problemstillinger, sikrer vi os at 
få de relevante data. Hermed laver vi en åben operationaliseringsproces. (Launsø; 2000; s. 130-131) Da vi skal 
afdække holdninger og erfaringer, vil vi kombinere faktaspørgsmål og mere personlige holdnings- og 
erfaringsspørgsmål, da dette vil give mere dynamik i interviewsituationen.  
 

Vi udarbejdede vores interviewguide ved at lave en brainstorm ud fra vores problemformulering og 
problemstillinger. Vi gik frem efter en række overordnede temaer; indledende spørgsmål, afklaring af begrebet 
dokumentation, det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde før implementeringen af OPPM, valg af det 
canadiske materiale, det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde efter implementeringen af OPPM, 
undersøgelsesredskaber, akkreditering og fremtidsperspektiv. Derudover supplerede vi med nogle spørgsmål 
til afdelingsergoterapeuten. (bilag 5) 
Under de enkelte temaer havde vi en lang række spørgsmål, hvilket gav en højere grad af struktur. Dette 
valgte vi for at sikre, at vi kom omkring alle emnerne i vores interviewguide.   
Da vi er relativt uerfarne interviewere, vil den højere grad af struktur være ideel, da den vil give os en større 
sikkerhed i interviewsituationen. Den høje struktur vil desuden lette struktureringen af de indsamlede data. 
(Kvale; 2000; s. 134) 
 

Interviewsituationen 
Det ideelle ville være, at udføre et pilotinterview før vi laver de interviews, der skal bruges i projektet. 
Testinformanten skal opfylde de opsatte udvælgelseskriterier. Dette vil gøre det muligt for os at afprøve 



interviewguiden, for at se om spørgsmålene er forståelige og kan besvares samt om informanterne forstår 
nøglebegreberne på samme måde som os. (Launsø, 2000, s. 132) Endvidere vil et pilotinterview være en kontrol 
af om interviewguiden er dækkende samt gøre os opmærksomme på yderligere interessante emner. Vi fik ikke 
udført pilotinterviewet, da vi på daværende tidspunkt mente, at det ikke kunne lade sig gøre af tidsmæssige 
årsager.  
Inden interviewene fandt sted, sendte vi en kort introduktion til informanterne indeholdende formål, 
problemformulering, temaer under interviewet, rammerne for interviewet og oplysning omkring anonymitet. 
(Launsø, 2000, s. 131-132) (bilag 6)  
Vi mener, at det ideelle vil være, at der er mindst en dags mellemrum imellem hvert interview, således at der 
er mulighed for at rette i interviewguiden eller fremgangsmåden i interviewsituationen.  
Interviewene var tidsmæssigt ikke optimalt fordelt, da disse skulle gennemføres på to dage; et den første dag 
og tre den anden dag. Det første interview, kan ses som et pilotinterview, da vi fik mulighed for at revidere 
interviewguiden efterfølgende. (bilag 7) 
Af tekniske hjælpemidler benyttede vi en diktafon og sikrede os på forhånd, at den virkede. Vi fik tildelt et 
lokale, der levede op til de krav vi havde; interviewet foregik i informanternes vante miljø og der var ingen 
generende støj, der forstyrrede interviewsituationerne og båndoptagelserne. (Dalland; 2000; s. 143)    
Vi valgte, at alle skulle lave et interview, dette gjorde vi ud fra overvejelser om, at vi hver især kunne tilegne os 
erfaring i forhold til en interviewsituation. Derudover lå interviewene som nævnt tidsmæssigt tæt og vi 
vurderede, at resultatet ikke ville blive optimalt, hvis den samme skulle foretage disse. Inden interviewene 
havde vi overvejet, om det skulle være den samme, der interviewede de fem informanter. Den ene interviewer 
ville derigennem få en større sikkerhed i interviewguiden og blive mere fortrolig med rollen som interviewer.  
Intervieweren skal ideelt set stille korte og enkle spørgsmål. (Kvale; 2000; s.136) Der skal stilles opfølgende og 
sonderende spørgsmål, så de enkelte emner afdækkes fyldestgørende og sikre forståelsen af det sagte og der 
skal søges forklaringer gennem validerende og fortolkende spørgsmål. (2000; s.137-39) (Launsø; 2000; s.133-34) 

Dette forsøgte vi at efterleve i interviewsituationerne. 
For at være lige meget inde i datamaterialet, mener vi, at alle fire skal være til stede under 
interviewsituationen. De tre observatører vil indtage forskellige roller. To vil være opmærksomme på at sikre, 
at der følges op på de enkelte spørgsmål og svar. Dette skal ske i slutningen af interviewet for at dynamikken i 
interviewet ikke forstyrres. Den tredje har ansvaret for, at det tekniske udstyr fungerer. Desuden vil alle tre 
kunne gøre vigtige observationer under interviewet. Vi mener, at vi har opfyldt dette, med undtagelse af at 
gøre observationer, da vi ikke fandt det relevant for indholdet af datamaterialet. 
Det ideelle vil være at sende de transskriberede interview tilbage til informanterne, så de kan validere deres 
udsagn. Vi valgte at lave sammendrag af interviewene, da vi vurderede, at der herved ville være større 



sandsynlighed for at få materialet gennemlæst og returneret. Alle sammendrag er blevet godkendt og dermed 
valideret af informanterne. (bilag 8) 
 

Transskribering 
Ved at transskribere de indhentede interviews, lettes det efterfølgende analysearbejde og der skabes overblik 
over datamaterialet.  
Da vi er flere til at transskribere interviewene er det nødvendigt med fælles retningslinier. For at 
transskriptionerne bliver mere ensartede skrives interviewene ud ordret.(Kvale; 2000; s.170-171) For 
læsevenlighedens skyld undlades ord som for eksempel ”øh” hvis disse vurderes uden betydning. (Launsø; 

2000; s.152-53) Er der pauser under interviewet angives dette i parentes (pause). Forekommer der ord eller 
passager, der er uforståelige markeres dette med tre prikker (…). 
Vores båndoptagelser var vellykkede, hvilket gav et godt udgangspunkt for transskriptionerne. 
Vi transskriberede hver et interview. Vi erfarede, at vi ikke havde præciseret de fælles retningsliner nok, så 
derfor blev transskriptionsstilen ikke helt ensartet. Nogle havde lavet transskriberingen helt ordret og andre 
havde undladt halve sætninger og fyldord. Dette vurderes dog uden betydning for de endelige resultater.  
   

Etiske overvejelser 
Det er vigtigt, at der hersker et åbent forhold imellem interviewer og informant, det vil sige, at der ikke er nogle 
skjulte dagsordner. Informanterne skal kende til projektets formål, således at de kan vurdere, om de ønsker at 
deltage i undersøgelsen. (Dalland; 1998; s.102-103) (bilag 6) 
Vi vil anonymisere institutionen og informanterne i vores undersøgelse. (Dalland; 2000; s.226)  
Informanterne skal have mulighed for at godkende deres udsagn for at sikre, at de kan stå inde for det 
transskriberede materiale. (bilag 8) 
Indhentede oplysninger vil blive opbevaret sikkert og slettes ved endt anvendelse. (2000; s.166) 
Vi vil formidle resultaterne af vores undersøgelse, således at andre kan have gavn af disse. (2000; s.227) 

 
 



DATABEARBEJDNING 
 
Strukturering af data 
De transskriberede interviews, ergoterapiens afdelingsprofil og skrift omkring udviklingsprocessen i 
ergoterapien, har vi struktureret ud fra en række klassifikationer. Klassifikationerne er fremtrædende og 
gennemgående temaer, der er hentet ud af vores datamateriale. De er relevante for besvarelse af vores 
problemformulering og problemstillinger.      
Herved strukturerer vi vores datamateriale ud fra meningskondensering i et kondenseringsskema inspireret af 
Launsø et al og Kvale. Dette vælger vi, for at samle informanternes udsagn i naturlige betydningsenheder via 
førnævnte klassifikationer. (Launsø et al; 2000; s. 160-61) (Kvale; 1997; s. 190-94) Skemaet er delt op i citater, 
deltemaer, centrale temaer, problemstilling, ideer til teori mm. og reference. Citaterne er det, som 
interviewpersonerne konkret udtrykker. Deltemaet er det dominerende fra citaterne beskrevet så enkelt som 
muligt. Deltemaet skal være fordomsfrit og tro mod det sagte. De centrale temaer er overensstemmende med 
klassifikationerne. Under problemstillinger skriver vi  problemformuleringen og/eller problemstillinger, som 
citatet er relevant i forhold til. Vi har endvidere givet plads til ideer, der kan anvendes i forhold til det senere 
analysearbejde, fx ideer til teorier eller modeller. Under referencer skriver vi, hvor citatet stammer fra, så vi kan 
finde tilbage til den oprindelige sammenhæng.  
 

Indledning til analysen 
De ovenfor nævnte klassifikationer fra struktureringen vælger vi at samle i større temaer i analysen.  
De første temaer som vi vælger at belyse er selve dokumentationen, målgrupper for dokumentation og 
behandlingstid contra dokumentationstid. Vi vælger at se på disse temaer, da de går meget direkte på at 
belyse forandringen af dokumentationsarbejdet. 
Et yderligere tema vi vil se på er, hvorledes den ergoterapeutiske indsats har forandret sig ved 
implementeringen af OPPM. Dette gør vi ud fra en antagelse om, at en forbedret dokumentation vil give en 
bedre kvalitet af behandlingen. 
Vi vil analysere ergoterapeuternes omstillingsproces i forbindelse med implementeringen af OPPM. Dette 
mener vi har relevans, da det er en uundgåelig proces for ergoterapeuterne og resultatet af implementeringen 
vil afhænge af, hvordan de gennemlever denne. Derfor mener vi, at det er vigtigt at have med i betragtning, 
når man skal implementere nyt materiale i forbindelse med en forandring af dokumentationsarbejdet. I dette 
afsnit inddrages Bertha Reynolds model for læring. 



I analysen af hvordan implementeringen af OPPM kan bidrage til opfyldelse af de overordnede retningslinier i 
Sundhedsvæsenet, inddrages ”Udkast til Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet”. Dette gør vi for 
at sætte OPPM ind i et større samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Ifølge Kvale kan datamaterialet analyseres ud fra tre fortolkningskontekster; Den interviewedes selvforståelse, 
forskerens kritiske common sense forståelse og forskerens teoretiske forståelse. Vi vælger, at analysere ud fra 
den interviewedes selvforståelse, da vi mener, at kunne give et billede af forandringen ud fra informanternes 
egne udsagn. I mindre omfang inddrages endvidere kritisk common sense, for at forholde os kritiske til 
informanternes udsagn. (Kvale; 2000; s. 210-12) (Launsø et al; 2000; s. 171-72)  
Vi vil anvende citater med det formål at tydeliggøre ergoterapeuternes egne perspektiver. Citaterne anvendes 
for at give indsigt og vise modsætningsforhold i ergoterapeuternes udsagn. (2000; s. 172-73) 
 
Vi vil indlede analysen med at præsentere undersøgelsesstedets valg af det canadiske materiale.   
 

Valg af det canadiske materiale 
Et af formålene med udviklingsprojektet blev inden opstarten beskrevet som en kompetenceudvikling af 
ergoterapeuterne baseret på generelle ergoterapeutiske teorier og validerede undersøgelses- og 
behandlingsmetoder. (Bilag 3; s. 1) Til at opfylde dette formål valgte undersøgelsesstedet det canadiske 
materiale, da den var bedst afprøvet i praksis og der var god dokumentation for materialets anvendelighed 
sammenlignet med andre ergoterapeutiske teorier og modeller. 
Ergoterapeuterne fremhævede tre væsentlige aspekter i det canadiske materiale, som baggrund for valget: 
 
”Vi valgte, at implementere det canadiske materiale på grund af det klientcentrerede, arbejdet med aktiviteter 
og dokumentation. Det var de tre ting, der var hovedmålene i udviklingsprocessen…” 
 
Det canadiske materiale opfyldte mange af de behov, ergoterapeuterne havde og der var en forventning om, 
at ved at tage udgangspunkt i dette, ville de kunne arbejde hen imod en mere aktivitetsorienteret behandling 
frem for en behandling præget af funktionstræning. Endvidere ønskede de at forbedre dokumentationen af 
deres arbejde, hvilket det canadiske materiale giver klare anvisninger omkring. Ergoterapeuterne havde 
desuden et ønske om, at blive mere synlig som faggruppe på hospitalet og dette mente de bedst kunne gøres 
ved at tage udgangspunkt i ergoterapifaget.  
 



Dokumentationen 
Ergoterapeuterne har både før og efter implementeringen af OPPM dokumenteret deres behandling på tre 
måder; via behandlingskort, journalnotater og registreringskoder. 
Vi ser på de tre dokumentationsformer hver for sig. 
 

Behandlingskortet 
Nedskrivningen i behandlingskortet er den dokumentationsform, der har været igennem den største 
forandring, da hele opbygningen af dette er ændret og nu tager udgangspunkt i OPPM. 
Før implementeringen var der ingen krav til ergoterapeuterne om nedskrivning i behandlingskortet, så det var 
meget individuelt, hvad indholdet og omfanget af nedskrivningen var. Ergoterapeuterne skrev kronologisk, 
men nogle gange gik der lang tid mellem de skrev ned og ofte noterede de kun markante ændringer.  
 

”Før hen havde vi nogle behandlingskort, men de var ikke delt op. Det var bare et stykke papir med en masse 

linier og så skrev du bare fortløbende fra dato, nu har jeg gjort det og nu har jeg undersøgt det. Den var ikke 

delt op i undersøgelse og behandling…” 

 
Indholdet af dokumentationen var anderledes. Ergoterapeuterne skrev, at patienten havde modtaget 
ergoterapi og ikke så meget hvad selve behandlingen bestod af. Det var mest faktuelle oplysninger 
ergoterapeuterne skrev ned fx patientens funktionsniveau, mens der ikke blev lagt særlig stor vægt på at 
nedskrive behandlingsprocessen.  
Tidligere lavede ergoterapeuterne ikke en skriftlig evaluering af behandlingsforløbet. Det var tavs viden, noget 
der foregik i hovedet på ergoterapeuten. 
 
”Den tavse viden dvs. evalueringen var der, men den blev bare aldrig skrevet ned nogle steder… Den var i 

hovedet på ergoterapeuten, hun tænkte, nu går det jo godt, patienten kan klare sine daglige aktiviteter og 

derfor afslutter vi. Og det var så det man kan sige var evalueringen… Men det blev ikke skrevet ned nogen 

steder, at patienten nu har opnået følgende mål, nu kan patienten bevæge sig så mange grader. Man kan sige 

at der ikke har været dokumentation af evalueringen…”  

 

Ergoterapeuterne var ikke særlig opmærksomme på dokumentationsdelen og så ikke den nedskrivning de 
udførte i behandlingskortet som egentlig dokumentation. Behandlingskortet blev mere betragtet som et 



arbejdspapir. De udtrykte, at de ikke var særlig bevidste omkring dokumentation af den ergoterapeutiske 
ydelse før implementeringen af det canadiske materiale.  

  
Ledelsen erfarede, at for at den nye teori skulle føres ud på praksisplan, blev de nødt til at ændre i 
ergoterapeuternes omgivelser. De lavede derfor behandlingskortet om, så det blev bygget op efter OPPM. 
Dette havde den effekt, at ergoterapeuterne begyndte at skrive mere i behandlingskortet, da de nu direkte 
kunne koble den nye teori med, hvordan de skulle udføre dokumentationsarbejdet i praksis. 
Behandlingskortet er nu delt op i de syv trin i OPPM. Det indeholder en undersøgelsesdel, en behandlingsdel 
og en evalueringsdel. Trin et er desuden delt op i habituel funktionsevne, aktuel funktionsevne og patientens 
definerede aktivitetsproblemer. Trin to i OPPM, der beskriver det teoretiske grundlag, er taget ud af 
behandlingskortet, da hver specialegruppe tager udgangspunkt i nogle fastlagte referencerammer ved 
udførelse af behandlingen.  
 
Det nye behandlingskort har ændret indholdet af dokumentationen og nedskrivningen er blevet mere målrettet. 
Behandlingskortet er hermed blevet en mere væsentlig del af dokumentationen. Derudover har 
ergoterapeuterne fået en større bevidsthed om deres praksis, da de nu skriftligt skal reflektere over, det de 
laver. 
Ergoterapeuternes praksis har ændret sig ved, at der er blevet skabt en bedre struktur, da de gennem de syv 
trin i OPPM får beskrevet hele behandlingsforløbet. Endvidere oplever ergoterapeuterne, at med det nye 
behandlingskort, er der draget et aspekt mere ind i behandlingen. Dette har givet dem en mere vejledende 
rolle og gjort behandlingen mere fleksibel, hvor de tidligere gik mere ud fra fastlagte retningslinier for 
behandlingen. 
Behandlingskortet har også medvirket til, at behandlingen er blevet mere klientcentreret og aktivitetsorienteret. 
Behandlingskortet lægger op til, at patienten skal inddrages direkte i behandlingsforløbet, ved at der skal 
nedskrives mål for behandlingen, som skal diskuteres med patienten. På den måde bliver 
aktivitetsproblemerne hurtigere mål for behandlingen.  
 
I kraft af det nye behandlingskort er evalueringen af den ergoterapeutiske indsats i trin syv nu blevet en 
obligatorisk del af nedskrivningen. Trin syv består både af en proces- og resultatevaluering.  
 
Der er uoverensstemmelser i ergoterapeuternes udsagn, angående hvordan patienten inddrages i 
evalueringen på trin syv. Nogle laver evalueringen selv, andre laver en skriftlig evaluering selv og informerer 



patienten om denne mens andre igen laver et afsluttende interview med patienten og udformer bagefter 
evalueringen.  
Fælles for ergoterapeuternes slutevaluering er, at den primært er en resultatevaluering og at den bruges som 
det afsluttende journalnotat. 
Ergoterapeuterne udtaler, at de endnu ikke er gode nok til procesevaluering: 
 
”Procesevaluering er vi ikke så gode til. Det vi øver, er at få patienterne til at udtale sig om behandlingen i 

ergoterapien. Der har vi ikke noget skema, men vi har planer om at få udviklet et evalueringsskema, som 

patienterne i anonymitet kan lægge, hvis de vil… Men vi spørger patienterne om, hvordan de har oplevet 

behandlingen… men hvad kan man bruge det til, for det er jo kun et mundtligt interview. Det holder ikke i 

byretten.” 

 
Herved understreges nødvendigheden af at dokumentere procesevalueringen, da den i en større 
sammenhæng ellers ikke er anvendelig til at vurdere patienternes samlede oplevelse af behandlingen i 
ergoterapien. 
Ergoterapien har et ønske om i fremtiden at vægte patienttilfredshedsundersøgelser og ydelsesregistreringer 
højere. Formålet med dette er, at ergoterapien gerne vil have en systematisk og fortløbende evaluering af 
deres praksis. (Bilag 3;  s. 7)  
Ergoterapeuterne mener ikke selv, de er dygtige nok endnu til at anvende behandlingskortet fuldt ud og 
dokumentere men siger, at det er et spørgsmål om tid, fordi der skal ændres på gamle vaner. 
En ergoterapeut siger yderligere: 
 
”Vi skal stadig blive bedre til at skrive nok ned, men med mindre ergoterapi ændrer sig meget vil jeg sige vores 

redskab er dækkende, vi skal bare blive bedre til at bruge det.”  

 

Journalnotat 
Det har altid været et krav, at der skulle skrives i journalen. Før implementeringen af OPPM betragtede 
ergoterapeuterne journalnotatet som den egentlige dokumentation.  
 
”Tidligere skrev vi i journalen når patienten blev startet eller nogle gange først et stykke henne i forløbet, når 

der skulle laves status eller afsluttes. Det var journalnotatet, der var den egentlige dokumentation.” 

 



Implementeringen af OPPM har ændret indholdet af det, der bliver skrevet i journalen. Nu beskriver 
ergoterapeuten patientens problemer ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel i alle forløb, hvor de tidligere ikke 
beskrev baggrunden for den ergoterapeutiske ydelse i de korte forløb, fx udlevering af badetaburetter.  
Ergoterapeuterne er nu mere aktivitetsorienterede i deres behandling, hvilket også viser sig i journalnotaterne. 
De har dog et ønske om, at der skal lægges endnu større vægt på ADL i journalnotatet i fremtiden, da det i 
højere grad afspejler ergoterapi. 
 
”…Vi arbejder meget med ADL og træner ud fra ADL. Jeg kunne godt tænke mig, at det i højere grad er det, 

der er fokus i vores journalnotater. Jeg gør tit det, når jeg har en patient, så starter jeg med at skrive, hvor 

meget de kan ADL-mæssigt og så bagefter skriver jeg hvad det skyldes…” 

 

Registreringskoder 
Samtidig med at ergoterapien har ændret deres behandlingskort er der også sket en sideløbende udvikling af 
registreringskoderne. 
Tidligere registrerede ergoterapeuterne deres ydelser ud fra nogle få koder. Denne registrering var derfor ikke 
så specifik og gik desuden mere på tidsforbruget af den enkelte ydelse. 
 
I stedet for de gamle registreringskoder skal ergoterapeuterne nu dokumentere deres ydelser ved registrering 
gennem SKS-koder til Landspatientregisteret (LPR). Nu registreres tidsforbruget ikke, men kun de 
ergoterapeutiske ydelser. Der er nu tredive koder at registrere ydelserne ud fra, hvilket er med til at gøre 
registreringen mere specifik. 
Ergoterapeuterne giver udtryk for, at SKS-koderne ikke er dækkende for deres ydelser efter implementeringen 
af det canadiske materiale. 
 
”SKS-koderne blev udarbejdet før COPM og OPPM kom, så koderne er meget præget af funktionstræning, så 

alt det bløde i ergoterapi er slet ikke kommet med i SKS.” 

 

Dette kan være problematisk i forhold til at fremstille et realistisk billede af den ergoterapi, der udøves på 
undersøgelsesstedet. 
   

Målgrupper for dokumentation 
Før implementeringen af OPPM dokumenterede ergoterapeuterne primært på mono- og tværfagligt niveau. 



Ergoterapeuterne dokumenterede monofagligt, i tilfælde af at en ergoterapeut blev syg og en anden så skulle 
overtage behandlingen af patienten. På tværfagligt niveau dokumenterede ergoterapeuterne i journalen samt 
på konferencer for at synliggøre patientens fremskridt. 
Før implementeringen af OPPM blev patienten ikke betragtet som en målgruppe for den ergoterapeutiske 
dokumentation. Ergoterapeuterne dokumenterede primært overfor interne samarbejdspartnere, det vil sige det 
tværfaglige personale, og i mindre grad overfor eksterne samarbejdspartnere. Dette kunne fx være i form af 
hjemmebesøgsrapporter.  
 
Efter implementeringen af OPPM dokumenterer ergoterapeuterne stadig mono- og tværfagligt. Forandringen 
er, at ergoterapeuterne nu i højere grad dokumenterer overfor patienten.  
En grund til dette er, at der er sket en stigning i forhold til patienter, der ønsker aktindsigt eller anlægger 
klagesager. Ved at dokumentere har ergoterapeuterne et bevis for den behandling, patienten har modtaget og 
ergoterapeuten vil derfor stå stærkere i tilfælde af en klagesag.  
Ergoterapeuterne mener, at det er en tendens, der vil stige i fremtiden og tror, at det om nogle år vil være 
almindeligt, at patienten får sin journal med ved udskrivelse fra sygehuset. 
 
”Det er så også derfor at vi er begyndt at tænke dokumentation på et andet niveau, fordi hvis der bliver klaget så skal du 

have din dokumentation i orden. Så du kan sige, at der er blevet lavet følgende på disse dage. På den måde har 

dokumentationen helt klart udviklet sig, både pga. samfundsudviklingen, men også fordi vi er begyndt at tage den 

canadiske tankegang med.” 

 
Efter implementeringen af det canadiske materiale falder det ergoterapeuterne mere naturligt at klientcentrere 
deres indsats, også når de skal dokumentere overfor patienten. 
 
Der er ikke sket en forandring i forhold til ekstern dokumentation efter implementering af OPPM. Der 
dokumenteres stadig via hjemmebesøgsrapporter ved udskrivning af patienter og nu også via 
genoptræningsplaner til kommunen. 
 
Ifølge skriftet om udviklingsprocessen i ergoterapien fremgår det, at før ergoterapeuterne startede 
udviklingsprocessen og implementeringen af OPPM, var hospitalets kendskab til ergoterapi ikke så stort. Dette 
medførte en sparsom inddragelse og værdsættelse af ergoterapifaget fra omgivelserne. Ergoterapeuterne 
beskriver, at udviklingsprocessen har ført en række positive resultater med sig i forhold til ovenstående. De 



har fået Hospitalsdirektionens bevågenhed og anerkendelse, har opnået stor ergoterapeutisk synlighed blandt 
tværfaglige samarbejdspartnere og den ergoterapeutiske ledelse er blevet mere synlig. (Bilag 3;  s.7) 
 
Ergoterapien har dog stadig et ønske om udvikling i forhold til samarbejdspartnere, hvilket ses i en af deres 
fremtidige definerede aktivitetsproblematikker: 
 
”Ønske om at styrke det tværfaglige samarbejde med afsæt i veldefinerede ergoterapeutiske kerneydelser 

samt patientvejledninger og oplysningsmateriale om ergoterapi til afdelingerne.” 

(Bilag 3; s.7) 

 
Behandlingstid contra dokumentationstid    
Før implementeringen af OPPM brugte ergoterapeuterne mere tid inde hos patienten og mindre tid på 
dokumentation. Grunden til at ergoterapeuterne dokumenterede dengang var for at bevise, at patienten havde 
været i ergoterapien og ikke så specifikt, hvilken behandling patienten havde modtaget. Dokumentationen blev 
derfor nedprioriteret.  
Det var meget op til den enkelte ergoterapeut, hvor højt man prioriterede skrivearbejdet og den tid man valgte 
at bruge på det. Derudover eksisterede der ingen klare retningslinier for, hvad der skulle nedskrives. Der var 
dermed ikke særlig store krav til dokumentationen. 
 
Efter implementeringen af OPPM prioriteres dokumentationen højere.  
 
”Nu bruger vi tid til at dokumentere når patienten ikke er der. Før var der måske en times behandling og to sekunders 

skrivning. Nu er der måske tre kvarters behandling og et kvarters skrivning.” 

  
Tidligere var dokumentation mest noget ergoterapeuterne gjorde indimellem behandlingerne, hvor de nu 
direkte bliver nødt til at sætte tid af til det. Fordelingen af tid i forholdet mellem behandling og dokumentation 
er blevet anderledes. Der bruges tidsmæssigt flere ressourcer på dokumentation, hvilket er den primære 
forandring. En grund til at dokumentationen tager længere tid er, at hele behandlingsforløbet kommer ned på 
skrift og der er derfor mere, der skal nedskrives. 
Samtidig understreger ergoterapeuterne vigtigheden af at dokumentere, da dette styrker fagligheden. 

 



”Jeg tror at det er meget vigtigt at bruge den ekstra tid på at nedskrive, det er på den måde vi bevarer vores 

fag.” 

 
Ergoterapeuterne giver dog udtryk for, at det kan være svært at prioritere imellem behandling og 
dokumentation, da dokumentationen tager tid fra selve patientbehandlingen. Dette kan samvittighedsmæssigt 
være et svært dilemma. 
 
”Den tid du bruger på at nedskrive kunne du have brugt på en patient … så du skal kunne holde ud at der er 

ventelister. Det har du ikke selv valgt, det er systemet, der ikke giver nok normeringer.” 

”På nogle afdelinger må vi ikke have ventelister, så der løber vi altså meget hurtigt. Vi skal både nå at skrive 

ud fra OPPM og stadig nå det samme antal patienter som før.” 

 
Ergoterapeuterne har forskellige opfattelser af årsagerne til forandringen af tidsforbruget i forhold til 
dokumentation, men de er enige om, at det er et problem at få tiden til at slå til. Dette skyldes ikke 
nødvendigvis kun den nye måde at dokumentere på. Nogle giver udtryk for at den nye dokumentation ikke 
tager længere tid: 
 
”Jeg synes ikke, at det tager længere tid at nedskrive end det gjorde før, men vi bliver skåret i tid og får flere 

og flere arbejdsopgaver, så dermed bliver der mere travlt.” 

 
Andre mener, at efter implementeringen af OPPM skal der bruges mere tid på nedskrivningen. Derfor kan det 
være problematisk at få tid til at udføre dokumentationen og gøre det grundigt nok.  
 
”Nogle gange sidder man og dokumenterer i sin frokostpause, så ens pauser bliver tit inddraget til at man 

sidder og skriver.” 

”Det er et spørgsmål om tid, hvor grundigt nedskrivningen bliver gjort. Jeg bestræber mig på at få lavet nogle 

noter hver dag.” 

 

Ergoterapeuterne giver udtryk for, at da de arbejder på et akuthospital, hvor tingene sker meget hurtigt, kan 
det være svært at få tid til at leve op til de høje krav, som det canadiske materiale stiller til klientcentrering og 
dokumentation. 



Endnu en faktor der påvirker dokumentationstiden, er at ergoterapeuterne nu bruger mere tid på at registrere 
via de nye SKS-koder. Der er mange flere koder at registrere efter og det tager tid at vænne sig til, hvornår 
hvilke koder skal anvendes.  
 
Ergoterapeuterne mener, at dokumentationen i fremtiden ikke vil være lige så tidskrævende, da det tager lang 
tid at vænne sig til noget nyt. De mener, at når behandlingskortet er blevet bedre indarbejdet, vil 
dokumentationstiden blive kortere. 
 
Den ergoterapeutiske indsats 
Før implementeringen af OPPM var den ergoterapeutiske behandling præget af funktionstræning og patienten 
havde kun lille indflydelse på egen behandling. 
 
”På det tidspunkt var det ergoterapeuterne, der var specialisterne, det var dem der kunne tingene. Det var 

egentligt ikke så interessant om patienten forstod det…” 

 
Efter implementeringen af OPPM er træningen mere blevet en kombination af funktions- og ADL-træning, dog 
er ergoterapeuterne uenige om, om denne forandring skyldes implementeringen af OPPM: 
 
”Jeg vil sige, at arbejdsopgaverne ikke er blevet anderledes, altså på den måde har implementeringen af 

OPPM ikke påvirket mit ergoterapeutiske arbejde, det synes jeg ikke. Men jeg har også altid tænkt meget i det 

her med at sætte mål for patienterne og tænke i aktivitetsproblemer. Dette hænger nok sammen med, at jeg 

har været instruktør i ca.  fire år…” 

”Behandlingen er blevet mere ergoterapeutisk efter implementeringen. Det var selvfølgelig også ergoterapi før, 

men vi havde ikke aspekterne omkring aktiviteter så meget med…” 

 
Implementeringen af OPPM har medført en mere klientcentreret behandling. Ergoterapeuterne inddrager 
patienten mere i forbindelse med målsætning for behandlingen og de forsøger i højere grad at inddrage 
patientens egne definerede aktivitetsproblematikker i behandlingen. 
 
”Behandlingen er blevet mere klientcentreret synes jeg – i det omfang det er muligt… Det er jo ikke altid at vi 

kan træne den aktivitet der giver problemerne, men vi kan træne med aktiviteten som målet foran os…  Jeg 

synes helt klart at patienten er mere med nu end jeg hører, at han har været før.” 



 

Ergoterapeuterne har forskellige meninger om, hvorvidt implementeringen af OPPM har påvirket kvaliteten af 
behandlingen. Nogle giver udtryk for, at der ikke er sket en kvalitetsforbedring, da indholdet af behandlingen 
ikke har ændret sig. Det der er blevet anderledes er, at man ifølge OPPM skal kunne sætte ord på det man 
laver skriftligt og mundtligt og det mener ergoterapeuterne ikke forandrer kvaliteten. 
Andre giver udtryk for, at kvaliteten af behandlingen har forandret sig, da den tid ergoterapeuten bruger med 
patienten er blevet mindre. Til gengæld er behandlingen blevet mere præcis og struktureret. Patienten 
inddrages mere og behandlingen er derved blevet mere effektiv og aktivitetsorienteret. Kvaliteten af 
behandlingen er hermed blevet forbedret, da behandlingstiden er blevet mere konstruktiv – kvalitet frem for 
kvantitet.  
 
”Behandlingen er mere rettet mod patienterne. Til gengæld må patienterne nøjes med behandling en gang om 

ugen hvor det tidligere var to til tre gange. For ved at patienten bliver mere klar på, hvad det er, han vil have, 

så kan vi meget bedre overgive til patienten at træne selv. Vi virker mere som konsulenter end som 

eksperter…Det er det dokumentationen har bevirket.” 

 
For at dokumentere effekten af den ergoterapeutiske behandling, anvender ergoterapeuterne nu validerede 
undersøgelsesredskaber såsom COPM, AMPS og ADL-taxonomien som en del af dokumentationen. 
Endvidere vil dette være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske behandling.  

 
Ergoterapeuternes omstillingsproces 
Det er som tidligere nævnt, vigtigt at se på ergoterapeuternes omstillingsproces, da den har betydning for en 
ændring af dokumentationsarbejdet.  
Implementeringen af OPPM og hele udviklingsprojektet har været en hård og ressourcekrævende proces for 
ergoterapeuterne. Implementeringen har medført, at ergoterapeuterne har ændret på deres arbejdsrutiner. De 
skulle vænne sig til at tænke ergoterapi på en ny måde og omprioritere deres behandlingstid for at give plads 
til den nye dokumentationsform via OPPM. 
 
I det følgende vil vi beskrive, hvad ergoterapeuterne har gennemgået under udviklingsprojektet. Vi vil inddrage 
Reynolds læringsmodel der, hvor den bidrager til en større forståelse af den proces, ergoterapeuterne har 
været igennem.  
 



Ergoterapeuterne beskriver selv deres aktivitetsproblemer før implementeringen. De manglede en systematisk 
faglig og personlig kompetenceudvikling og en fælles ergoterapifaglig retning. Dette gav et lavt fagligt 
selvværd og fagidentitet som gjorde, at ergoterapeuterne kun var lidt synlige på hospitalet (Bilag 3; s.1+3).  
Ergoterapeuternes manglende synlighed hang især sammen med, at de havde svært ved at formidle deres 
behandling til det tværfaglige team. Dette var i forhold til at forklare, hvorfor de udførte en bestemt behandling 
eller hvorfor de havde en bestemt mening omkring en patients aktivitetsudførelse. Ergoterapeuterne arbejdede 
ud fra intuition og erfaring og var gode praktikere, men de var ikke så bevidste om, hvorfor de gjorde, som de 
gjorde. Man kan sige, at den tavse viden var dominerende i ergoterapien.  
En ergoterapeut udtaler: 
 
”Ergoterapeuterne var ikke usikre, men de kunne ikke forklare hvorfor behandlingen skulle være sådan…fx på 

en konference hvor man skulle forklare hvorfor det skulle være en ergoterapeut og ikke en 

fysioterapeut…Hvad er det for teoretiske overvejelser, du gør dig som ergoterapeut, der gør at du har den 

følelse, at patienten ikke skal udskrives, når alle andre siger, at han er færdigbehandlet.” 

 
Implementeringen af OPPM medførte som nævnt, at alle ergoterapeuter skulle indarbejde en ny 
ergoterapeutisk tankegang og nye praksisrutiner. Ergoterapeuterne har alle fået samme undervisning og 
vejledning i det canadiske materiale, men deres forudsætninger for at integrere den nye teori, har været 
forskellige. Det gennemgående billede er, at de nyuddannede ergoterapeuter havde nemmere ved at 
indarbejde de forandringer som implementeringen af OPPM medførte end de ergoterapeuter, der havde været 
i praksisfeltet i en årrække. Der har derfor været stor forskel på, hvordan den enkelte ergoterapeut har tacklet 
og gennemgået læringsprocessen. Dette beskrives nærmere i det følgende. 
 
Det de ”ældre” ergoterapeuter oplevede var, at al den erfaring og viden de havde opbygget igennem deres 
praksisarbejde pludselig var uden betydning og de følte, at deres fagidentitet smuldrede. Selvtilliden forsvandt 
og blev erstattet af en usikkerhed i forhold til deres kompetence som ergoterapeuter. 
 
”Det var enormt svært at integrere så meget nyt. Der har været nogle, der har givet udtryk for, at det har været 

for stor en mundfuld. Nogle mistede nærmest deres fagidentitet som ergoterapeuter, fordi  de blev i tvivl om, at 

det de havde gjort i tyve år pludselig ingenting var værd…Det stiller store krav til at ville og have overskud til at 

ændre sig og ikke bare gøre, som man altid har gjort.” 

 



Den usikkerhed det medfører at ændre på gamle vaner og rutiner, har også haft konsekvenser for 
ergoterapeuterne, ved at der er nogle der har forladt arbejdspladsen på grund af manglende overskud til at 
gennemleve denne forandring. 
 
”Det at bruge OPPM er en kæmpe omvæltning, som tager lang tid…Det har også betydet, at vi har mistet 

nogen i svinget. Der er nogle som er rejst fordi det er blevet for meget for dem. Det er en lang periode, hvor 

man er frustreret og hvor man ikke bare kan gøre det, man plejer… Der var nogle, der ikke rigtig kunne holde 

til at have den usikkerhed, for usikkerhed giver stress. Det er der nogle, der brænder ud på.”  

 
Denne usikkerhed og følelse af utilstrækkelighed er centrale elementer, som Reynolds læringsmodel også 
beskriver i forhold til at starte på en ny læringsproces. Disse følelser er forbundet med at starte på noget nyt 
og er en naturlig del af en læringsproces.  
Efter implementeringen kan der have været høje forventninger til nogle af de ”ældre” ergoterapeuter, både fra 
dem selv og fra omgivelserne. Disse forventninger kunne omhandle arbejdsindsats og evne til at integrere den 
nye teori set i forhold til den praksiserfaring, de har tilegnet sig i en længere årrække. Ergoterapeuterne skulle 
omprioritere i deres tid og ydelser, hvilket kan betyde, at de fik svært ved at leve op til disse forventninger. 
Dette kan have ført til usikkerhed. Hvis man ikke kan håndtere denne usikkerhed eller ikke får den nødvendige 
støtte til det, kan det ud fra Reynolds læringsmodel have den betydning, at man har svært ved at komme 
videre i sin udvikling. Har man svært ved at integrere det nye, kan man have tendens til at vende tilbage til det 
kendte og arbejde ud fra gamle traditioner og rutiner eller helt gå i stå. Dette kan være årsag til, at nogle 
ergoterapeuter har haft svært ved omstillingsprocessen og at nogle endda har forladt arbejdspladsen. 
(Reynolds; 1942)  
Det nyuddannede personale havde derimod flere fordele. De var bekendte med det nyeste teori indenfor 
ergoterapifaget og de var fra uddannelsestiden vant til hele tiden at lære nyt og omstille sig. Derudover havde 
de ikke været i praksis så længe, så de havde ikke tillagt sig faste vaner og rutiner, som ville være svære at 
give slip på. 
 
”Det er nok nemmere at omstille sig, når man kommer ind i starten af en omstillingsproces og faktisk arbejder 

hen imod det, man har lært på skolen…” 

”Jeg var nok en af dem, der var mere positiv overfor implementeringen, mens der var andre, der var mere 

skeptiske, fordi de ikke kendte noget til det. Jeg var nok heldig, fordi jeg ikke havde noget gammel bagage, jeg 

skulle ændre.” 



 
En forklaring på at de nyuddannede ergoterapeuter har klaret sig godt igennem udviklingsprocessen kan, ud 
fra Reynolds læringsmodel være, at de var mere forberedte på at skulle starte på noget nyt. Der var derfor 
ikke de samme forventninger til de nyuddannede som der var til de ”ældre” ergoterapeuter. De nyuddannede 
ergoterapeuter kunne derfor bedre honorere forventningerne og komme videre i deres faglige udvikling. 
(Reynolds; 1942)  
 
Ifølge Reynolds læringsmodel er det individuelt, hvor hurtigt den enkelte integrerer ny viden og ikke kun et 
spørgsmål om, hvor længe man har været i faget. Endvidere beskriver den at læring ikke er en lineær proces. 
Man kan bevæge sig frem og tilbage imellem faserne og ligeledes befinde sig i flere faser samtidig. Det kan 
derfor være forskelligt, hvor langt den enkelte ergoterapeut er nået i forhold til at omsætte den nye viden til 
praksis. Det er derfor vigtigt, at der gives god tid til omstillingsprocessen. Dette har ergoterapien gjort ved i en 
periode at holde pause fra yderligere tiltag for at lade det nye bundfælde sig. 
 
”På et tidspunkt var folk ved at have fået nok, da skulle man ikke sige så meget om udviklingsprojekt i hvert 

fald. Det var enormt svært at integrere så meget nyt…” 

 

Ergoterapien beskriver, at de igennem udviklingsprojektet har opnået en fælles faglig retning, der har styrket 
deres faglige selvværd og deres fagidentitet samt udviklet deres faglige og personlige kompetencer. (Bilag 3; 

s.7) 

 

”Vi er blevet mere bevidste om det, vi gør. Vi bruger vores fag til at forklare behandlingen og ikke kun vores 

intuition, om det går eller ikke.” 

 

Implementeringen af OPPM har ikke været det eneste ergoterapeuterne skulle igennem i løbet af 
udviklingsprojektet. De har samtidig implementeret SKS-koder og gennemgået en akkreditering. Så der har 
været meget nyt ergoterapeuterne skulle forholde sig til på en gang, hvilket kan have gjort læringsprocessen 
sværere. 
 
Omstillingsprocessen har haft en betydning for dokumentationsarbejdet, da ergoterapeuternes manglende 
overskud i implementeringsperioden kan have påvirket udførelsen af denne. Man kan se, at en sådan 



omstillingsproces tager tid og er meget individuel. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, at der går 
noget tid, før man kan vurdere anvendeligheden af OPPM som dokumentationsredskab. 
 

Anvendelse af OPPM i forhold til Den Danske KvalitetsModel 
I dette afsnit vil vi fokusere på, hvorledes implementeringen af OPPM kan bidrage til opfyldelse af 
kvalitetsmodellen. 
Vores undersøgelsessted har udarbejdet en række standarder for at ensrette og kvalitetssikre den 
ergoterapeutiske indsats. Efterfølgende har hele hospitalet gennemgået en akkreditering. I kraft af at 
ergoterapien og resten af hospitalet har gennemgået og udarbejdet dette, har de et godt udgangspunkt for at 
kunne leve op til den danske kvalitetsmodel. Vi vil i det følgende se bort fra akkrediteringen og standarderne, 
for at kunne fokusere på hvordan OPPM kan bidrage til opfyldelse af kvalitetsmodellen. 
 
I kvalitetsmodellen nævnes en række standarder med tilhørende indikatorer, der skal sikre en 
kvalitetsforbedring og synliggørelse af kvaliteten af sundhedsydelser, herunder den ergoterapeutiske indsats.  
Ved at ergoterapeuterne følger de syv trin i OPPM, der angiver den ergoterapeutiske arbejdsproces, er der 
mulighed for at alle aspekter i den ergoterapeutiske behandling gennemgås og at denne dokumenteres. 
Dermed er der grundlag for, at ergoterapeuterne kan yde patienten en god behandling af høj kvalitet.  
Nogle af ergoterapeuterne giver udtryk for, at OPPM er med til at forbedre strukturen og dermed kvaliteten: 
 

”Jeg kan godt lide vores behandlingskort, der er bygget op efter OPPM, fordi den giver noget mere struktur.” 

 ”Jeg synes bestemt, at der er sket en kvalitetsudvikling af behandlingen, da der er mere forløb og struktur 

over det…” 

 
Da OPPM i praksis kan bidrage til en bedre kvalitet, vil opfyldelsen af standarder og indikatorer ud fra denne 
praksis blive nemmere, da disse også bygger på god kvalitet.  
 
Den danske kvalitetsmodel har til formål at sikre gode patientforløb, hvorfor patientinddragelse er et væsentligt 
aspekt i modellen. Der lægges vægt på direkte patientinddragelse i behandlingsforløbene og 
patientvurderinger af kvaliteten. 
OPPM lægger også vægt på klientcentrering, det vil sige, at patienten skal inddrages i alle facetter af 
behandlingen og evalueringen af den, hvilket ergoterapeuterne forsøger at leve op til.  

 



I OPPM skal patienten inddrages i både proces- og resultatevalueringen af behandlingen. Dermed vil OPPM 
kunne bidrage til at opfylde kravet omkring patientvurderinger af kvaliteten i kvalitetsmodellen. 
Ergoterapeuterne udtaler, som tidligere beskrevet, at de stadig ikke gode nok til at lave procesevalueringen. 
De arbejder på, at udvikle et evalueringsskema som patienterne i anonymitet kan udfylde, omkring deres 
oplevelser af behandlingen.  
Ergoterapeuterne vil i fremtiden indføre patienttilfredshedsundersøgelser. (Bilag 3; s. 7) Dette vil kunne bidrage 
til resultat- og procesevaluering i trin syv i OPPM og samtidig stemmer det overens med kvalitetsmodellen, 
som lægger op til, at der skal foretages patientvurderinger. 
 
Ved at lave patienttilfredshedsundersøgelser kombineret med evalueringer ud fra OPPM får ergoterapeuterne 
nogle resultater, som overordnet vil kunne give et billede af, hvad patienterne synes om behandlingen i 
ergoterapien. Dette vil kunne give ergoterapeuterne et bedre grundlag for at deltage i den, i kvalitetsmodellen 
beskrevne, selvevaluering som udføres i tværfaglige evalueringsgrupper. 
 
Implementeringen af OPPM giver et godt udgangspunkt for på praksisniveau at leve op til kvalitetsmodellen. 
Det ligger dog uden for rammerne af OPPM, at opfylde de standarder der omhandler organisatoriske forhold fx 
håndtering af journaler, sikkerhed og hygiejneforhold. 

 



KONKLUSION 
I det følgende fremhæves hvilke forandringer der har været af det  ergoterapeutiske dokumentationsarbejde 
efter implementeringen af OPPM. Først nævnes fordelene og herefter ulemperne og hvilke yderligere 
forandringer der er behov for i forhold til dokumentation. Dernæst vil vi fremhæve hvilken betydning 
ergoterapeuternes omstillingsproces har haft for deres dokumentationsarbejde. Afslutningsvis vil vi konkludere 
på, om OPPM kan bidrage til opfyldelse af den danske kvalitetsmodel.   
 

Forandringer 
Fordele 

• Indholdet af dokumentationen har forandret sig, da ergoterapeuterne igennem de syv trin i OPPM får 
beskrevet hele behandlingsforløbet. Dermed er nedskrivningen blevet mere målrettet og der er 
kommet mere struktur over behandlingsforløbene. 

• Ergoterapeuterne anvender validerede undersøgelsesredskaber fx COPM, for at kunne dokumentere 
effekten af behandlingen. 

• Evalueringen af behandlingen er blevet en obligatorisk del af dokumentationen i kraft af 
implementeringen af OPPM. Det er især resultatevaluering, der nu dokumenteres. 

• Implementeringen af OPPM har forandret indholdet af journalnotaterne på den måde, at der nu 
lægges mere vægt på ADL. 

• Som en ny målgruppe dokumenterer ergoterapeuterne nu mere overfor patienten, hvilket OPPM 
lægger op til. Dette er ergoterapeuterne opmærksomme på i forhold til det stigende antal af 
klagesager og patienter, der ønsker aktindsigt. 

• Ergoterapeuterne dokumenterer fortsat mono- og tværfagligt. Efter implementeringen af OPPM er de 
blevet mere synlige overfor tværfaglige samarbejdspartnere, da de i kraft af en øget fagidentitet og 
bevidsthed om deres dokumentation er blevet bedre til at formidle deres praksis.  

• Ergoterapien er generelt blevet mere synlig på hospitalet, fx i forhold til hospitalsdirektionen.  

• Efter implementeringen af OPPM prioriteres dokumentation højere, hvilket styrker fagligheden.  

• Ergoterapeuterne er blevet mere bevidste omkring dokumentation og vigtigheden af at dokumentere 
tavs viden. 

• Behandlingen er blevet mere klientcentreret og aktivitetsorienteret i og med, at ergoterapeuterne har 
implementeret OPPM. Patienten inddrages mere, specielt i forhold til målsætning og patientens 



aktivitetsproblemer bliver derfor hurtigere mål for behandlingen. Dette mener nogle ergoterapeuter har 
medført en kvalitetsforbedring af behandlingen. 

• Behandlingen er blevet mere effektiv og tiden sammen med patienten er blevet mindre. Dette skyldes, 
at OPPM har ført til en mere målrettet og struktureret behandling. 

 

Ulemper 
Ergoterapeuterne ser få ulemper ved implementeringen af OPPM i forhold til deres dokumentationsarbejde.  

• Ergoterapeuterne er blevet nødt til at opprioritere dokumentationsarbejdet i forhold til 
patientbehandlingen. Dette har samvittighedsmæssigt været svært for ergoterapeuterne. 

• Ergoterapeuterne mener, at det på et akuthospital er svært at arbejde så klientcentreret og 
dokumentere på så højt et niveau, som det canadiske materiale lægger op til. 

• SKS-koderne er udarbejdet før implementeringen af OPPM, hvor behandlingen var præget af 
funktionstræning. Derfor mener ergoterapeuterne at koderne ikke længere er dækkende for deres 
arbejde.  

• Opbygningen af det nye behandlingskort og brugen af det gør, at dokumentationsarbejdet tager 
længere tid end før implementeringen. Denne tid har ergoterapeuterne svært ved at finde i løbet af en 
arbejdsdag. Dette kan dels skyldes, at ergoterapeuterne skal vænne sig til at bruge det nye 
behandlingskort, at hele behandlingsforløbet nu skal dokumenteres og at ergoterapien har for få 
tildelte ressourcer. 

• Nogle ergoterapeuter har ikke oplevet en kvalitetsforbedring af deres behandling efter 
implementeringen af OPPM. 

 

Yderligere forandringer 
Overordnet udtrykker ergoterapeuterne at implementeringen af OPPM har medført positive resultater i forhold 
til dokumentationsarbejdet, men at der dog stadig er nogle elementer, som skal forbedres i fremtiden. 
Ergoterapeuterne skal opbygge en større rutine i at anvende behandlingskortet, således at de bruger mindre 
tid på dokumentationsarbejdet. Endvidere har de et ønske om i højere grad at inddrage patienten i 
behandlingsforløbet. Ergoterapeuterne vil gerne blive bedre til at udføre procesevalueringen under trin syv i 
OPPM. Derudover har de planer om at udvikle et evalueringsskema, hvor de spørger ind til patienternes 
oplevelser af behandlingen i ergoterapien.  
Ergoterapeuterne vil fortsat arbejde på at udvikle det tværfaglige samarbejde. Derudover vil de gerne forbedre 
journalnotaterne ved at dokumentere mere ADL-orienteret.   



 

Ergoterapeuternes omstillingsproces 
Omstillingsprocessen i forbindelse med implementeringen af OPPM har været en stor udfordring for 
ergoterapeuterne. Hovedparten af ergoterapeuterne er kommet godt igennem omstillingsprocessen, det er 
dog individuelt for ergoterapeuterne, hvordan denne er forløbet. I perioder har det ført til usikkerhed og stress 
blandt ergoterapeuterne, nogle er blevet udbrændte og har forladt arbejdspladsen. De ergoterapeuter der har 
haft sværest ved omstillingsprocessen, er de ergoterapeuter, der har været længst tid i praksis. De 
nyuddannede har haft flere fordele i forbindelse med omstillingsprocessen og har derfor haft lettere ved at 
komme igennem denne. Vi mener, at omstillingsprocessen må have haft en betydning for ergoterapeuternes 
overskud til at dokumentere praksis. 
 

Kvalitetsmodel 
Implementeringen af OPPM giver et godt udgangspunkt for på praksisniveau at leve op til kvalitetsmodellen.  
I forhold til kvaliteten af behandlingen lægger OPPM op til, at denne skal forbedres. Nogle af ergoterapeuterne 
mener, at implementeringen af OPPM har medført en kvalitetsforbedring af den ergoterapeutiske behandling. 
Dette er et væsentligt aspekt i kvalitetsmodellen, hvorfor implementeringen af OPPM i praksis vil kunne 
bidrage til opfyldelse af dette aspekt. 
Endnu et væsentligt element i kvalitetsmodellen er, at patienterne skal inddrages i behandlingen og at der skal 
være patientvurderinger af denne. OPPM beskriver ligeledes, at patienten skal inddrages på alle trin i 
behandlingen herunder også evalueringen på trin syv. Ergoterapeuterne arbejder med klientcentreret 
behandling og med evaluering på trin syv, som OPPM lægger op til. Da begge modeller lægger vægt på 
inddragelse af patienten, vil implementeringen af OPPM kunne bidrage til opfyldelse af kvalitetsmodellen på 
dette område.    
En fremtidig patienttilfredshedsundersøgelse vil kombineret med evalueringen af OPPM kunne bidrage til at 
leve op til kvalitetsmodellen, i forhold til både patientvurderinger og deltagelse i selvevalueringer.  
OPPM forholder sig til den ergoterapeutiske praksis mens kvalitetsmodellen ligger på et mere overordnet plan. 
OPPM kan fx ikke leve op til de standarder, der omhandler organisatoriske forhold. 
 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at vi har besvaret vores problemformulering og underliggende 
problemstillinger.  



 
 
VURDERING AF DESIGN 
Vi mener, at vores projekt opfylder kriterierne for et casestudie. Det dokumentarmateriale vi har indsamlet har 
bidraget med supplerende oplysninger til de kvalitative forskningsinterviews, således at problemformulering og 
problemstillinger kan besvares. Det har ikke været relevant at anvende alt det indsamlede 
dokumentarmateriale i forhold til analysen, da noget mere er blevet brugt som baggrundsviden. 
I analysen har vi inddraget et skrift omkring udviklingsprocessen i ergoterapien og kvalitetsmodellen. 
Inddragelsen af det førnævnte skrift har givet supplerende materiale i forhold til forandringer i 
aktivitetsproblematikker og tanker om fremtidige målsætninger på undersøgelsesstedet. Kvalitetsmodellen 
bidrager med nogle overordnede retningslinier, der giver mulighed for at se på OPPM i et større 
samfundsmæssigt perspektiv. 
Vi kunne have lavet et mere omfattende casestudie, hvis vi havde indsamlet mere af dokumentarmaterialet 
som beskrevet i idealdesignet, fx mødereferater og evalueringsrapporter. Dette ville have givet et større indblik 
i implementeringsprocessen samt i ergoterapiens løbende vurderinger af udviklingsprojektet.  
Efterfølgende er vi blevet opmærksomme på andet datamateriale, der kunne have været relevant for 
undersøgelsens resultat. Fx kunne en observation af ergoterapeuternes anvendelse af OPPM i praksis, have 
givet os større mulighed for at vurdere, hvordan de får OPPM til at fungere i praksis. Yderligere ville det have 
været relevant at interviewe tværfaglige samarbejdspartnere for at få deres syn på ergoterapeuternes 
synlighed før og efter implementeringen af OPPM.  
Det at undersøgelsesstedet var i gang med et udviklingsprojekt, der bestod af flere elementer ud over 
implementeringen af OPPM, har haft en betydning. Det har til tider været svært at adskille, hvad der skyldtes 
implementeringen af OPPM og hvad der skyldtes de øvrige elementer i udviklingsprojektet både for 
informanterne under interviewene og efterfølgende for os under analysearbejdet. Vi har forsøgt, at holde 
oplysningerne adskilt i analysen, men det kan ikke udelukkes, at vores resultater er blevet påvirket af de 
øvrige elementer i udviklingsprojektet. 
 
Vores informanter har hovedsageligt været engagerede og positivt stemt overfor implementeringen af OPPM. 
Under interviewene kom det frem, at ikke alle ergoterapeuter har haft den holdning. Det kunne have nuanceret 
vores resultat, hvis vi havde haft mulighed for at interviewe disse ergoterapeuter og ikke kun have 
andenhåndsoplysninger om deres oplevelser. De informanter vi interviewede havde overensstemmende 
udtalelser, men da vi ved, at disse ikke er dækkende for hele ergoterapien, ville et større antal af informanter 
muligvis have givet os et bredere billede af holdningerne på undersøgelsesstedet.  



Det kunne endvidere have været berigende for undersøgelsen, at have interviewet ergoterapeuten fra 
traumegruppen angående deres fravalg af OPPM, da det kunne have givet et andet perspektiv på modellens 
anvendelighed. 
 
Vi synes, at vi igennem vores interviewguide og interviewsituationer har opnået nogle resultater, der har været 
brugbare i forhold til besvarelse af problemformuleringen. 
Efter at have udført vores interview, har vi overvejet om en anden opbygning af vores interviewguide, ville 
have givet mere detaljerede svar. Opbygningen kunne fx have været i forhold til de enkelte trin i OPPM, hvor 
vi kunne have spurgt mere præcist ind til anvendelsen af disse i praksis.  
Et pilotinterview ville have givet os muligheden for at forbedre interviewguiden, således at vi i større grad 
havde fået de detaljerede svar, vi ønskede.  
Endnu en årsag til at vi ikke har fået helt fyldestgørende svar er, at vi i interviewsituationen ikke fik stillet nok 
uddybende og afklarende spørgsmål.  

 
 



VURDERING AF TEORI 
Reynolds læringsmodel har givet os en overordnet forståelse af, hvad der sker med den enkelte igennem en 
læringsproces og hvilke positive og negative konsekvenser det kan have, at skulle integrere ny viden i praksis.  
Modellen har givet os en mulig forklaring på ergoterapeuternes reaktioner i løbet af omstillingsprocessen. 
Dette vurderer vi, har relevans for opgaven, da vores formål til dels er, at andre skal kunne bruge resultaterne. 
Hvis andre skal igennem en lignende implementeringsproces, mener vi, at det er relevant, at have denne 
viden. Man vil da kunne tage højde for, at det kan være en svær proces for personalet og at det vil være en 
fordel at forberede sig på dette før opstarten af en implementeringsproces. 
Det problematiske ved at inddrage Reynolds læringsmodel er, at selvom den også henvender sig til 
færdiguddannet personale, så beskriver den især læringsprocessen ud fra den studerendes situation. 
Derfor har det været sværere at overføre læringsmodellen til den aktuelle situation. 
 
Kvalitetsmodellen har bidraget med overordnede retningslinier i forhold til kvalitetsudvikling og dokumentation. 
Da kvalitetsmodellen er det sidste nye udkast, mener vi, at dette materiale er det mest opdaterede fra 
Sundhedsstyrelsen i forhold til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i fremtiden. Kvalitetsmodellen ligger på et 
meget overordnet plan, mens OPPM forholder sig konkret til ergoterapeutisk praksis. Det er derfor svært at 
lave en fuldstændig sammenligning af de to modeller.  OPPM kan kun leve op til de dele af kvalitetsmodellen, 
der omfatter de ergoterapeutiske ydelser. Endvidere skal man tage højde for, at denne er et udkast, og at der 
derfor vil kunne komme ændringer i forhold til den endelige udgave. Der vil være risiko for, at nogle af de 
sammenligninger vi har gjort, ikke vil være relevante på længere sigt.  
 
 



DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING 
Vi vil i vores diskussion komme ind på følgende emner:  
 

• Hvad vi mener undersøgelsesstedet kan forbedre i forhold til deres dokumentationsarbejde med 
OPPM. 

• Hvilke faktorer vi mener, der kan have betydning for ergoterapeutisk dokumentationsarbejde med 
udgangspunkt i undersøgelsesresultaterne. 

• Hvad der har undret os i informanternes udsagn. 

• Yderligere betragtninger i forhold til kvalitetsmodellen. 

• Vores undersøgelsesresultater set i forhold til ergoterapi generelt. 
 
De resultater vores undersøgelse har givet os viser, at der på undersøgelsesstedet er sket en række positive 
forandringer af det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde efter implementeringen af OPPM, men også at 
der stadig er elementer, ergoterapeuterne skal arbejde videre med.  
Ergoterapeuterne er blevet bedre til at dokumentere deres praksis, men vi mener ikke, at de inddrager 
patienten nok i selve nedskrivningen. Patienten inddrages, når der skal sættes mål for behandlingen, men 
derudover er vores fornemmelse, at ergoterapeuterne kunne arbejde mere klientcentreret. Denne 
fornemmelse har vi, fordi ergoterapeuterne på trods af flere direkte spørgsmål i interviewene angående 
klientcentrering, svarer svævende. De beskriver som nævnt kun patientinddragelse i forbindelse med 
målsætning for behandlingen. Vi mener, at ergoterapeuterne i højere grad skal inddrage patienten i 
dokumentationsprocessen ved på trin fem at udarbejde handlingsplan for behandlingen i samarbejde med 
patienten og løbende holde patienten ajour med udviklingen i behandlingsforløbet.  
OPPM beskriver, at patienten skal inddrages i proces- og resultatevalueringen af behandlingen. Dette er 
ergoterapeuterne ikke gode nok til, hvilket de selv er bevidste om. Vi mener, at det ville højne kvaliteten af 
evalueringen på trin syv, hvis ergoterapeuten som fast procedure afsluttede behandlingsforløbet med et 
interview. I denne forbindelse ville det være oplagt at inddrage undersøgelsesredskabet COPM, da det giver et 
godt udgangspunkt for en resultatevaluering. En evaluering indeholdende et interview og brugen af COPM 
mener vi, vil være udbytterig for både ergoterapeuten og patienten. Endvidere ville procesevalueringen kunne 
indgå som en naturlig del af dette. Procesevalueringen bliver nedprioriteret, hvilket vi tror, kan skyldes at 
målgrupperne for dokumentationen, især tværfagligt personale, er mere interesserede i resultatevalueringen, 
da det for dem er effekten af behandlingen, der er det væsentlige. Dette kan give en forståelse af, hvorfor 
procesevalueringen nedprioriteres i en travl hverdag. Vi ser procesevalueringen som et væsentligt element i 



forhold til kvalitetsforbedring af den ergoterapeutiske behandling. Dette mener vi, da man gennem en 
procesevaluering får tydeliggjort, hvor vellykket den ergoterapeutiske indsats blev samt årsagerne til dette. Vi 
mener, at procesevalueringen giver mulighed for refleksion over og udvikling af praksis, som på sigt kan 
medføre et højere niveau i resultatevalueringerne.  
 
Undersøgelsesstedet er et akuthospital og i forhold til de rammer, det stiller til rådighed for ergoterapeuterne, 
ser vi nogle problemstillinger i at kunne dokumentere arbejdet tilfredsstillende. Hverdagen på et akuthospital 
kan til tider være meget hektisk, da forholdene kan forandre sig hurtigt. Patienternes tilstand kan ændres, 
hvorved nye tiltag skal iværksættes og antallet af patienter kan variere fra dag til dag. Dette kan have 
betydning for, hvor meget tid man har til behandlingsforløbet og herunder at kunne udføre 
dokumentationsarbejdet tilfredsstillende. Derudover mener vi, at det er et generelt problem, at normeringerne 
ikke stemmer overens med arbejdsmængden. Disse faktorer kan medføre tidspres i hverdagen, hvilket 
ergoterapeuterne også fremhæver som et væsentligt problem. Det er ikke kun ergoterapeuterne på 
undersøgelsesstedet, der oplever tidspres i forhold til at udføre dokumentationsarbejdet tilfredsstillende. Dette 
bekræftes i en undersøgelse af Lundgren Pierre, der beskriver nogle problemstillinger omkring hvad god 
dokumentation indebærer. (Lundgren Pierre et al; 1999; s. 3-10). 
 
Ergoterapeuterne på undersøgelsesstedet har oplevet, at implementeringen af en specifik ergoterapeutisk 
referenceramme har medført en større synlighed overfor det tværfaglige personale. Da manglende synlighed 
er et generelt problem for ergoterapeuter, mener vi, at vores undersøgelse tydeliggør vigtigheden af at arbejde 
med en ergoterapeutisk referenceramme som basis for dokumentationen.  
Som ergoterapeutisk referenceramme mener vi, at OPPM giver dokumentationen struktur, da den udførligt 
beskriver de enkelte dele i den ergoterapeutiske behandling og giver anvisninger på dokumentation. OPPM 
fremhæver de ergoterapeutiske kerneydelser, hvorved ergoterapeuterne får en større bevidsthed om disse. 
Implementeringen af OPPM på undersøgelsesstedet har påvirket ergoterapeuternes dokumentationsarbejde 
således, at de skriver mere ADL-orienteret i patientjournalen. Dette tydeliggør de ergoterapeutiske 
kerneydelser. 
Ifølge tidligere nævnte undersøgelse af Lundgren Pierre beskrives nødvendigheden af at bruge fagspecifikke 
udtryk og at strukturen af dokumentationen skal være tæt forbundet med ergoterapi. Dette tydeliggør 
ergoterapi overfor andre faggrupper. Det er vigtigt, at beskrive sin dokumentation ud fra ergoterapeutiske 
termer, for at understrege hvad der adskiller ergoterapi fra andre fag. (Lundgren Pierre et al; 1999; s. 3-10). Vi 
mener, at hvis man ikke anvender en fagspecifik referenceramme som grundlag for den ergoterapeutiske 



dokumentation, er der risiko for, at det ergoterapeutiske fagsprog ensartes med andre faggrupper, hvilket kan 
få konsekvenser for synligheden af faget.  
 
Noget der har overrasket os meget, er ergoterapeuternes forklaring på, hvorfor de dokumenterer overfor 
patienten. Vi havde en måske idealistisk forventning om, at det måtte være for at klientcentrere og forbedre 
kvaliteten af behandlingen samt synliggøre ergoterapi overfor patienten. Det ergoterapeuterne fremhævede 
som formål var, at de skulle have deres dokumentation for behandlingen i orden, fordi der i fremtiden vil være 
sandsynlighed for flere klagesager og patienter der ønsker aktindsigt. Hvis dette er udgangspunktet for 
ergoterapeutisk dokumentationsarbejde, mener vi, at det bliver mere for ergoterapeutens egen skyld, end det 
bliver med afsæt i patientens behov.  
Der er en samfundsmæssig tendens til et stigende antal klagesager, hvilket man som en del af 
sundhedsvæsenet bliver nødt til at forholde sig til. Generelt mener vi, at det er positivt, at patienterne har 
muligheden for at klage og forlange aktindsigt, men det skal dog ikke være den primære årsag til at 
dokumentere den ergoterapeutiske praksis.  
 
En anden problemstilling der har undret os er, at patientbehandlingen efter implementeringen af OPPM er 
blevet skåret i tid. En af ergoterapeuterne beskriver, at patienten tidligere fik behandling to til tre gange om 
ugen og nu kun behandles en gang ugentligt. Argumentationen for denne nedskæring er, at OPPM har 
medført en effektivisering af behandlingen. Kvaliteten af behandlingstiden er steget og ergoterapeuten kan nu i 
højere grad lægge behandlingen ud til patienten. Vi ser det som positivt, at behandlingstiden er blevet mere 
udbytterig, men spørger dog os selv, om dette større udbytte går tabt, når behandlingstiden skæres så 
markant.  
 
Kvalitetsmodellen vil blive noget, det fremtidige sundhedsvæsen skal leve op til. Det vi ser som det positive 
ved kvalitetsmodellen er, at der skal ske en generel kvalitetsforbedring i hele sundhedsvæsenet og at 
patienten inddrages i forhold til dette. Standarderne og indikatorerne kan være med til at skabe struktur og 
ensrette sundhedsvæsenets ydelser samt give nogle redskaber til at måle kvaliteten af ydelserne. Dog virker 
modellen meget omfattende og umiddelbart svær at føre ud på praksisplan og vi tror, at det vil tage mange år 
at implementere denne i hele sundhedsvæsenet. Vi mener, at der er risiko for, at standarder og indikatorer kan 
lægge rammer ned over sundhedsvæsenet, der kan gøre systemet rigidt og ufleksibelt. Derved mener vi, at 
der er fare for, at de bløde værdier og individuelle behov kan gå tabt i et sådant system.  
 



Vores udgangspunkt for at lave denne opgave var, at dokumentation var et vigtigt element i ergoterapeutisk 
praksis og at der generelt var et behov for en udvikling indenfor dette område. Igennem vores arbejde med 
opgaven er vi blevet bekræftet i dette udgangspunkt og har fået tydeliggjort dokumentationens betydning for 
styrkelse af den ergoterapeutiske fagidentitet og for synliggørelse af faget. Vores undersøgelse har vist, at 
OPPM kan bidrage til opnåelse af disse ergoterapeutiske problemstillinger.  
 
Som en forlængelse af vores studie, synes vi, at det kunne være spændende, at undersøge om det 
tværfaglige personale har ændret deres syn på det ergoterapeutiske arbejde og ergoterapeuternes 
formidlingsevne efter implementeringen af OPPM. Derved kan det undersøges, om den øgede synlighed 
ergoterapeuterne oplever også er tydelig for omgivelserne. 
Et yderligere studie vil være at undersøge ergoterapeutiske referencerammers anvendelighed i forhold til 
dokumentation for at kortlægge de enkelte referencerammers fordele og ulemper. Dette vil give 
praksisstederne mulighed for at vælge den, der passer bedst til deres forhold. 
 
Vi håber, at vores opgave som et bidrag til den generelle debat vil få flere ergoterapeuter til at overveje i større 
omfang at dokumentere deres praksis. 
  

  



FORMIDLING 
Vi vil formidle vores bachelorprojekt via en artikel enten til vores fagblad ”Ergoterapeuten” eller til LFG5 – det 
canadiske materiales nyhedsblad. 
Da vores opgave henvender sig til andre ergoterapeuter vil det være oplagt, at formidlingsformen giver 
mulighed for at komme ud til et bredt udsnit af ergoterapeuter. Dette mener vi, at en artikel til vores fagblad vil 
give os mulighed for. Endvidere ønsker vi, at supplere den debat der længe har fundet sted omkring 
ergoterapeutisk dokumentation. Vi ønsker at give et billede af, hvordan implementeringen af OPPM kan 
forandre dokumentationen, hvilket vi håber, kan inspirere andre praksissteder, der overvejer eller er i gang 
med at implementere OPPM.  
Vi er blevet opfordret af et medlem i LFG – det canadiske materiale til at skrive en artikel til deres nyhedsblad. 
En sådan artikel vil være relevant, da den vil komme ud til en gruppe af ergoterapeuter, der har særlig 
interesse i det canadiske materiale.  
 
 
 
 
 
   

     
   

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Landsfaglig Gruppe: Ergoterapeuter der har nedsat en gruppe med et fælles interessefelt indenfor  
ergoterapeutforeningens regi. 
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