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Resumé 
 

Emne  

Projektet omhandler, hvordan det ergoterapeutiske interviewredskab OPHI-II kan bidrage til 

arbejdet med mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

Baggrund 

Beskæftigelsesministeriet anslår, at cirka 157.000 mennesker befinder sig på kanten af ar-

bejdsmarkedet. 

Aktiveringsindsatsen varierer betydeligt kommunerne imellem og der er stor variation i hvilke 

metoder, der anvendes i arbejdet med denne gruppe mennesker.  

Derfor vil vi undersøge relevansen af at benytte OPHI-II i denne sammenhæng. 

 

Metode 

Vi har i praksis udført fire kvalitative interviews i samarbejde med respondenter, der alle be-

finder sig på kanten af arbejdsmarkedet.  

Vi har undersøgt, om OPHI-II indhenter de oplysninger, som redskabet hævder, og dermed 

foretaget en form for validering.  

Derefter har vi analyseret, om disse oplysninger kunne være relevante i forhold til at kunne 

sætte en intervention i gang.   

Endvidere har vi undersøgt, om OPHI-II er anvendelig, som den foreligger.  

 

Resultat 

Vi kan konkludere, at OPHI-II i forbindelse med vores fire respondenter har været et anven-

deligt redskab, fordi det identificerer relevante oplysninger fra respondentens livshistorie, som 

kan danne grundlag for intervention i forhold til respondenternes evne til at indgå i en ar-

bejdsmarkedsrelation.  

Vi finder OPHI-II materialet mangelfuldt, som det foreligger og anbefaler en revidering. 
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Summary 
 

Field of study 

The basis of this project is in which way OPHI-II, a tool in occupational therapy, can  

contribute to the field, where professionals work with people who are found to be at the edge 

of the labour market. 

 

Background 

The Danish Ministry of Employment estimate, that about 157.000 citizens are found to be at 

the edge of the labour market. 

The contribution to help these unemployed people is very unlike in different municipals and 

there is a large diversity in which kind of methods are used in this area.  

This is the reason why we want to investigate the relevance of making use of OPHI-II in this 

field. 

 

Method 

We have accomplished four qualitative interviews with respondents, who all are found to be 

at the edge of the labour market. 

We have analysed, whether OPHI-II is able to come up with the information it claims. With 

that we have carried out a kind of validation.     

After this we have analysed, if this information could be relevant in connection to an interven-

tion. 

Besides we have analysed, if OPHI-II is useful as it is. 

 

Results 

We have concluded that OPHI-II, in case of our four respondents, has been a useful tool be-

cause it has identified relevant information from the life stories of our respondents, which can 

be the basis for intervention in relation to the ability of our respondents to join the labour 

market. 

We found OPHI-II incomplete as it is, and recommend a revision.       
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Information til læseren 
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Problembaggrund 

Samfundsmæssig baggrund 

I Beskæftigelsesministeriets rapport angives, at ca. ”1,3 millioner mennesker modtager en 

midlertidig forsørgelsesydelse, hvoraf ca. 157.000 personer skønnes at befinde sig på kanten 

af arbejdsmarkedet” (BM, 2004, s. 6). Med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet menes, 

mennesker, der har modtaget en midlertidig forsørgelsesydelse (sygedagpenge, arbejdsløs-

hedsdagpenge eller kontanthjælp) i mindst 80 % af tiden i de seneste 3 år (BM, 2004, s. 6). 

Dette projekt omhandler ovenstående målgruppe. 

Ud fra prognosen om mangel på arbejdskraft på længere sigt, ønsker man fra regeringens side 

flere i arbejde. I rapporten tilkendegives, at ingen må opgives og at en lille tilknytning til ar-

bejdsmarkedet er bedre end ingen.  

I 2002 indgik Folketinget et forlig om beskæftigelsespolitikken, hvilket resulterede i jobre-

formen ”Flere i arbejde”. Heri står om formålet: ”Beskæftigelsespolitikken handler nu om, at 

den enkelte rustes og motiveres til at søge og opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmar-

ked. Det skal kunne betale sig at arbejde. Og det skal sikres, at alle ledige står reelt til rådig-

hed for arbejdsmarkedet” (BM, 2004, 24. april). 

Regeringen ønsker at ruste den ledige til arbejdsmarkedet så de ledige, der kan arbejde, kom-

mer ud af passiv forsørgelse. ”Ledige skal have flere og mere målrettede tilbud, som tager sit 

afsæt i den enkeltes kvalifikationer og ressourcer” (BM, 2004, 24. april).  

Ud af den gruppe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der hører under betegnelsen me-

get langvarige kontanthjælpsmodtagere, skønnes at 73 % har andre problemer udover ledig-

hed (BM, 2004, s. 52). Med meget langvarige kontanthjælpsmodtagere forstås: ”De personer 

der i hvert af de seneste fire år eller mere har modtaget kontanthjælp i 10 ud af kalenderårets 

12 måneder, dvs. at de stort set konstant har været på kontanthjælp i de seneste fire år eller 

mere” (BM, 2004, side 16). Med andre problemer ud over ledighed forstås: Sociale proble-

mer, helbredsproblemer, psykiske problemer, sprogproblemer, misbrugsproblemer, gældspro-

blemer, boligproblemer, familiemæssige problemer og andre problemer (Bach, 2002, s. 57). 

Emnet arbejdsløshed har politisk bevågenhed, og i løbet af 90´erne opstod begrebet ”det 

rummelige arbejdsmarked”. Det er lovpligtigt, at der oprettes koordinationsudvalg i alle 

kommuner ud fra intentionen om at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet.  

Et eksempel på den politiske bevågenhed er, at Socialministeriet opfordrer til øget socialt an-

svarlighed blandt virksomhederne og har uddelt logoet for det sociale indeks ”S-mærket” for 

høj social ansvarlighed siden april 2001 (SM, 2004, 24. april). 
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Pr. 1. januar 2003 indførtes arbejdsevnemetoden (AEM), som tildelingskriterium ved afgørel-

se om revalidering, fleksjob og førtidspension. Arbejdsevnemetoden indebærer en helhedsbe-

dømmelse af en persons samlede situation og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Til 

dette skal udarbejdes en ressourceprofil bestående af 12 elementer.  

De 12 elementer er: Uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sociale kompetencer 

(herunder konfliktberedskab), omstillingsevne, indlæringsevne (herunder intelligens), arbejds-

relevante ønsker, præstationsforventninger, arbejdsidentitet, bolig og økonomi, sociale net-

værk og helbred (Damsø, 2004, s. 6).  
En stor del af vores målgruppe, som dette projekt belyser, er kontanthjælpsmodtagere, som er 

omfattet af Aktivloven (Damsø, 2004). Hvis kontanthjælpsmodtagerne ikke kan anvises ar-

bejde eller henvises til ordinær uddannelse, har de både ret og pligt til at modtage et beskæfti-

gelsesfremmende tilbud. Hvis kontanthjælpsmodtageren ikke tager imod et rimeligt tilbud, 

bortfalder retten til hjælp (Damsø, 2004, s. 35). Tilbuddene kan indeholde vejledning og op-

kvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.  

Personer under 30 år, med og uden problemer udover ledighed, har ret og pligt til et tilbud 

efter senest 13 uger med kontanthjælp. Personer over 30 år har ret og pligt til et tilbud efter 12 

måneder på kontanthjælp, med mindre det skønnes, at de har problemer udover ledighed.  

Lovgivningens krav om aktivering er altså mindst for den gruppe, som umiddelbart befinder 

sig længst fra arbejdsmarkedet og som derfor kan gå i årevis uden af få tilbud om aktivering 

(BM, 2004, s. 11). Efter vores mening er det paradoksalt at den gruppe, der har ret til færrest 

tilbud, samtidig er den gruppe, som måske har det største behov for hjælp. 

Aktiveringsindsatsen varierer fra kommune til kommune, da lovgivningen er overordnet (BM, 

2004, s. 11). Det er således op til den enkelte kommune at udføre det, som den vurderer at 

have kapacitet til (BM, 2004, s. 69). Derfor varierer omfanget af aktiveringsindsatsen betyde-

ligt. Samtidig varierer det kommunerne imellem, hvordan man evaluerer sin indsats og hvilke 

metoder, der anvendes i arbejdet med målgruppen (BM, 2004, s. 68). 

Dette kan hænge sammen med, at ”mange kommuner mangler viden om, hvem de langvarigt 

ledige kontanthjælpsmodtagere er, hvilke problemer de har, og hvad den effektive indsats 

består i mv.” (BM, 2004, s. 67).  Andre steder påpeges det som et problem, at de fagpersoner, 

som på nuværende tidspunkt har som arbejdsområde at hjælpe vores målgruppe, ikke har fyl-

destgørende metoder til denne opgave (Sørensen, 2000). 
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Ergoterapeutiske overvejelser 

Indsatsen overfor mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ydes af en tværfaglig gruppe, hvor 

ergoterapeuter os bekendt ikke er bredt repræsenteret. Formålet med at sammensætte en ar-

bejdsgruppe tværfagligt er blandt andet at kunne anskue problemet fra flere vinkler og dermed 

højne kvaliteten af indsatsen (Lauvås, 1996, kapitel 1) (Bredland, 1996, kapitel 5). 

Ordlyden i forligsteksten ”Flere i arbejde” (BM, 2004, 24. april) ligger tæt op ad den ergote-

rapeutiske tankegang. I teksten nævnes vendinger som ”de lediges ressourcer, at tage ud-

gangspunkt i den enkelte, motivation m.m.”. 

Samtidig ved vi udfra teori (Borg, 2003, kapitel 14), (Townsend, 2002, del II), (Kielhofner, 

2002, kapitel 10) og undersøgelser (Mathiasson, 2003), (Carstensen, 1998), at det er vigtig at 

have en arbejdsidentitet, som man selv oplever som meningsfuld. 

Vores overvejelser handler om, at der må være en del af de mennesker, der befinder sig på 

kanten af arbejdsmarkedet, som har brug for en særlig indsats fra fagpersoner for at kunne 

vende tilbage til arbejdsmarkedet.  

Vi mener, det er essentielt, at også disse mennesker får mulighed for at få belyst ressourcer og 

arbejdsevne, lige som det er lovpligtigt i forhold til borgere, der skal visiteres til revalidering, 

fleksjob og førtidspension (BM, 2002).  

Til denne udredning vil vi undersøge, hvordan det ergoterapeutiske interviewredskab OPHI-II 

(Kielhofner, 1998) kan bidrage til arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.  

 

OPHI-II (Occupational Performance History Interview - II) er udviklet af blandt andre den 

amerikanske ergoterapeut og psykolog Gary Kielhofner, som også er forfatter til bogen om 

den ergoterapeutiske teori MoHO (Model of Human Occcupation), (Kielhofner, 2002).  

MoHO beskriver, hvordan mennesket agerer udfra og påvirkes af dets tre subsystemer  

(vilje-, vane- og udførelsessystemet) og omgivelserne, samt hvordan disse tre subsystemer og 

omgivelserne indbyrdes påvirker hinanden. 

Den ergoterapeutiske professionsudviklingsgruppe (DEPU) har defineret følgende:  

”Ergoterapeutisk intervention funderes på en fælles analyse og vurdering både af personlige 

og omgivelsesmæssige forhold, og der samarbejdes og koordineres med alle relevante fag-

grupper og instanser – også på tværs af sektorer” (DEPU, 2004). 

Ud fra ovenstående mener vi, at ergoterapeutisk indsats kan være et relevant supplement til at 

hjælpe vores målgruppe tilbage til arbejdsmarkedet.  



Bachelorprojekt, maj 2004  Side 10 af 53 

   
Ergoterapeutskolen i Holstebro 

Arbejdets betydning for identitet og kompetence 

Arbejdet er vokset til at være det dominerede som orienteringspunkt i det voksne hverdagsliv 

(Borg, 2004, s. 101). Leontjew (1903-1979), en sovjetisk psykolog tilhørende den kulturhisto-

riske skole, beskriver arbejde som en grundlæggende aktivitet, fordi vi gennem arbejdet for-

står os selv og bliver et socialt væsen (Borg, 2004, s. 102). Det voksne liv er karakteriseret 

ved en forskellighed af forudbestemte og individuelle valgte roller, som strukturerer den 

voksnes daglige liv og skaber identitet. Om dette siger Kielhofner: “The boundaries of adult-

hood are closely tied to one´s working life” (Kielhofner, 2002, s. 153). 

Jørgen Goul Andersen har lavet en undersøgelse, som viser, at menneskers trivsel falder med 

ledighed. Undersøgelsen viser samtidig, at lediges arbejdsvillighed og motivationsfaktorer 

ligner resten af befolkningens. Forbedret økonomi ved arbejde spiller en lille rolle, da det er 

lysten, der driver værket. Ligeledes viser undersøgelsen, at ledige efterspørger et menings-

fuldt arbejde med udfordringer, mulighed for selvrealisering, et godt arbejdsmiljø, mulighed 

for indflydelse og sociale relationer. Endeligt viser undersøgelsen, at ledige har stor villighed 

til at skifte fagområde og uddannelse for at få ovenstående krav opfyldt (Carstensen, 1998, s. 

31). 

I ”På kanten af arbejdsmarkedet” er gengivet en undersøgelse vedrørende lediges ønske om 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet (BM, 2004, s. 26). Her ytrer 84 % af de forsikrede (ledige 

på dagpenge) og 81 % af kontanthjælpsmodtagerne ønske om arbejde. Vi må derfor konklu-

dere, at ønsket om et arbejde er stort hos de to grupper. 

Kielhofner beskriver begrebet arbejdsidentitet som værende identitetsskabende, rolledannende 

og strukturskabende og definerer arbejdsidentitet således:  

”Occupational identity is defined as a composite sense of who one is and wishes to become as 

an occupational being generated from one´s history of occupational participation” (Kielhof-

ner, 2002, s. 119).  

Kielhofner beskriver, hvordan mennesket fra første øjeblik, det deltager i verden begynder at 

forme sit eget viljesystem, vanesystem og udførelsessystem. Menneskets arbejdsidentitet og 

kompetencer udvikles gennem de ændringer, som sker livet igennem. Arbejdsidentitet skabes 

med den subjektive mening, mennesket tillægger sin beskæftigelse. Arbejdskompetencer (Oc-

cupational competence) er evnen til at omsætte arbejdsidentitet til et mønster af handlinger, 

som genspejler den subjektive opfattelse af arbejdsidentitet. 
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Begrundelse for valg af emne 

Noget tyder på at den indsats, der ydes overfor den ledige er tilfældig, og at de metoder der 

anvendes er lige så tilfældige (Sørensen, 2000), (BM, 2004). Idet arbejde som aktivitet for 

mennesket er essentielt, er det et omfattende problem, at så mange mennesker befinder sig på 

kanten af arbejdsmarkedet. Derfor mener vi, at det både er relevant og aktuelt at undersøge, 

om OPHI-II kan være en systematiseret metode i forbindelse med indsatsen overfor gruppen 

af mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Dette bekræftes af følgende ci-

tat: 

“Bevidste metoder bidrager til at beskrive, synliggøre, dokumentere, teoretisere og udvikle et 

fagområde. Desuden sikrer bevidste metoder indenfor ergoterapi og det sociale område som 

helhed borgernes muligheder for medbestemmelse og styrker deres retssikkerhed” (Jensen, 

2004, s. 16).  

Ved at undersøge om OPHI-II er anvendelig i forhold til mennesker, der befinder sig på kan-

ten af arbejdsmarkedet, bidrager vi desuden til udvikling af ergoterapeutiske fagområder. 

Samtidig er undersøgelsen et bidrag til fagets kvalitetsudvikling ved at undersøge, om OPHI-

II lever op til sit eget formål.  

I ”Basisbog i ergoterapi” argumenteres for nødvendigheden af ”at kunne definere, begrunde 

og dokumentere ergoterapi og at kunne anskueliggøre fagets ansvars- og interventionsområ-

der” (Borg, 2003, s. 132). Det er ud fra ovenstående nødvendigt, at ergoterapeuter løbende 

tilvejebringer dokumentation for de anvendte metoders effekt. Dele af OPHI-II kan bidrage til 

dokumentation af metodens effekt (se mere i afsnittet Occupational Performance History In-

terview). 

 

Problemformulering 
 

Hvordan kan det ergoterapeutiske interviewredskab OPHI-II bidrage til arbejdet med menne-

sker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet? 

 

Definitioner 

Nominelle 

• Arbejdsmarkedet: Område, hvor der indgås aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgive-

re om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø osv. (Grue, 1999, s. 56) 
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• På kanten af arbejdsmarkedet: Mennesker, der har modtaget en midlertidig forsørgelses-

ydelse (sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp) i mindst 80 % af tiden 

i de seneste 3 år (BM, 2004, side 6) 

Stipulativ 

• I arbejdet med: Det forløb, hvor fagpersoner sammen med den ledige arbejder på at finde 

den lediges ressourcer og begrænsninger i relation til arbejdsmarkedet. I denne forbin-

delse foretager fagpersonen en vurdering af, hvilken indsats der er relevant ud fra den le-

diges behov. Denne indsats kan for eksempel være relevante arbejdspraktikker, misbrugs-

afvænning, social færdighedstræning eller andre særlige foranstaltninger ud fra den ledi-

ges behov 

 

Formålet med projektet 

• Formålet er at undersøge, hvordan OPHI-II kan bidrage med relevante oplysninger i ar-

bejdet med målgruppens ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet 

• Et andet formål er at undersøge om OPHI-II indhenter de oplysninger, som redskabet 

hævder samt at give en generel vurdering af OPHI-II´s praktiske anvendelighed 

 

Hvem har projektet relevans for? 
Projektet henvender sig til ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende for at rette opmærksom-

heden på ergoterapeutiske redskaber og metoder, som kan være anvendelige i et for ergotera-

peuter utraditionelt arbejdsområde.  

Projektet henvender sig også til de faggrupper, som arbejder med mennesker på kanten af 

arbejdsmarkedet. 

Desuden henvender projektet sig til ledere og politikere på det sociale område i kommuner, 

der er beslutningstagere i den lokale indsats. 

Endeligt er projektet relevant for Socialministeriet og Folketinget, da de udsender vejlednin-

ger og bekendtgørelser for indsats i kommunerne. 
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Samfundets praksisindsats  
I en rapport vedrørende metoder og aktivering i praksis konkluderes på grundlag af observati-

oner og interview i 61 aktiverings- og revalideringsprojekter følgende: Systemet stiller lave 

krav og overser samtidig problemer hos klienterne. Der er behov for at udvikle metoder til at 

gøre klienterne bevidste om egne ressourcer. Klienternes selvtillid skal styrkes, da der er for 

meget fokus på sygdom og svagheder, hvilket kan blive barriere for, at klienterne udvikler sig. 

Samtaletekniker skal opøves, da der mange steder arbejdes ud fra selvlærte og udokumentere-

de metoder (Sørensen, 2000). 

Rapporten viser, at ”motivation var af afgørende betydning for projektets succes med, at få de 

ledige ud på arbejdsmarkedet eller nå andre mål” (Sørensen, 2000, s. 22). I nogle projekter 

var der mangelfuld klientinddragelse, hvilket har ført til det kritikpunkt, at udgangspunktet 

ikke var klientens ressourcer og motivation (Sørensen, 2000, s. 28).  

I samme rapport angives, at manglende motivation for at være på projektstederne ikke er ens-

betydende med manglende motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet. Det kan i stedet 

være et spørgsmål om, hvorvidt de ansatte har faglige redskaber til at hjælpe klienterne og 

finde deres motivation (Sørensen, 2000, s. 88). Rapporten konkluderer, at metodisk fundering 

og faglige forudsætninger blandt de ansatte lider et efterslæb: 

”Borgeren bør kunne have tillid til, at tilbuddene er afprøvede og dokumenterede og ikke ba-

seret på tilfældig selvlært ”ekspertise”, hvad nogle gange kan forekomme at være tilfældet” 

(Sørensen, 2000, s. 98). 

I det hele taget er der behov for ”øget stringens mht. hvad der er målet plus udvikling af me-

toder til opnåelse af forskellige mål” (Sørensen, 2000, s. 16). Enten er formålet ikke beskrevet 

eller også er det usynligt for klienterne, så de ikke ved, hvad formålet med deres tilstedevæ-

relse på projektet er. Uklarheden omkring mål medfører, at klienterne kan have svært ved at 

engagere sig i deres egen situation.  

Socialministeriet har iværksat et metodeprogram, som følger udviklingen af metoder. Der er i 

dette program ikke en konklusion for valg af metoder i forbindelse med arbejdet med menne-

sker på kanten af arbejdsmarkedet (SM, 2004, 17. april).  

Som en kontrast til ovennævnte udtales i jobreformen ”Flere i arbejde”: ”Den enkelte er 

kommet i centrum. Den enkeltes motivation og styrker udnyttes. Den enkeltes ønsker og behov 

understøttes. Mennesket kommer før systemet”.  

Noget tyder på, at der er manglende sammenhæng mellem jobreformens overordnede ordlyd 

og kommunal praksis. Én af konklusionerne fra rapporten ”På kanten af arbejdsmarkedet” 
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lyder: ”Det politiske niveau i kommunerne er kun i begrænset omfang involveret i og optaget 

af indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Det er bl.a. ikke særligt udbredt at fast-

sætte målbare mål for indsatsen” (BM, 2004, s. 4). Derfor mener vi, at der kan være behov 

for at udvikle mere ensartede metoder for indsatsen overfor mennesker på kanten af arbejds-

markedet.     

 

Narrativer 

Hvad er narrativer? 

”Det er vanskeligt at finde en god oversættelse af ordet ”narrativ”. Det nærmeste, man kan 

komme, er antagelig ”fortalt historie” eller ”historiefortælling”. Det handler om historier, 

men ikke om ”historien”. Begrebet narrativ implicerer en relation: Der er en, som fortæller 

en historie til en anden. Lytteren eller læseren udgør en vigtig del af det narrative; det er dem 

som bestemmer hvordan historien skal forstås eller tolkes” (Lundby, 2000, s. 33). Omkring år 

1980 dukkede idéer om ”selvet som historiefortæller” op, hvorved begrebet narrativ blev vig-

tigt indenfor visse grene af psykoanalyse (Lundby, 2000, s. 79).    

Narrativer opfattes som en måde at give os en oplevelse af identitet, et selv, på. Teorien bag 

narrativer fokuserer på mennesker som aktive sociale væsener og retter opmærksomheden 

mod, hvordan vores personlige og kulturelle virkelighed bliver konstrueret. En historie for-

midler intentioner og følelser i en social sammenhæng, som er kendt for fortælleren og lytte-

ren (Lundby, 2000).  

Vi finder den narrative mening via en kognitiv proces, som organiserer erfaring i meningsful-

de forløb tidsmæssigt (Horsdal, 1999, s. 23). ”Narrativ mening skabes ved, at man bliver op-

mærksom på, at noget er en del af en helhed, og at noget forårsager noget andet” (Horsdal, 

1999, s. 33). Fortællingen giver os mulighed for at få sammenhæng i de oplevede erfaringer, 

mulighed for at forstå livet gennem det ”at sætte ord på” samt løbende revidere vores forståel-

se undervejs.  
To af de vigtigste idéer indenfor filosofien, som har inspireret udviklingen af det narrative 

perspektiv, er konstruktivismen og social konstruktivismen.  

 

Konstruktivisme: Der findes ikke nogen objektiv sandhed, men udelukkende en række subjek-

tive opfattelser eller historier, som alle er lige “sande”. Der ligges vægt på det individuelle og 
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selvom vi påvirkes udefra, kan påvirkningen ikke bestemme vores handlinger, tanker og tro 

(Lundby, 2000, s. 86). 

 

Social konstruktivisme: Deler konstruktivismens opfattelse af, at vi mennesker ikke har mu-

lighed for at erkende virkeligheden på en objektiv sand måde, men påpeger at den grundlæg-

gende måde, vi forstår vores omgivelser og skaber mening på, er gennem socialt samspil, 

gennem sproget og gennem kulturen. Vi mennesker er kulturelle historieskabende væsener 

(Lundby, 2000, s. 86). 

 

Indenfor videnskabsteorien anskuer det konstruktivistiske paradigme verden ud fra et socialt 

psykologisk perspektiv. Verden er konstrueret af mennesket selv og bestemt af den sammen-

hæng, kultur og samfund, som forskeren indgår i. Der findes ikke en, men flere sandheder. 

Det konstruktivistiske paradigme bygger på ønsket om indsigt i subjektets forståelse af verden 

(Dehlholm-Lambertsen, 1998, s. 7). 

 

”Begrebet narrativers vigtighed begrundes ud fra filosofien, at mennesker bruger deres livs-

historie til at træffe valg ind i fremtiden samtidig med, at livshistorien er bestemmende for den 

måde vi møder fremtiden på” (Randløv, 1999).  

Undersøgelser påviser, at menneskers livshistorier påvirker deres oplevelser af og motivation 

for en terapeutisk indsats i deres liv. Hvis et menneske ikke kan se en betydning af en given 

intervention, bliver den irrelevant. Med narrative interviews kan terapeuten bedre få terapien 

til at passe ind i den selvforståelse, det livsforløb og det liv klienten har, så terapien bliver 

mere vedkommende for personen (Helfrich, 1994).  

 

Teorien i OPHI-II 

Kielhofner om narrativer 

I MoHO defineres narrativer som: “Stories (both told and enacted) that integrate across time 

our unfolding volition, habituation, performance capacity, and environments through plots 

and metaphors that sum up and assign meaning to these elements” (Kielhofner, 2002, s. 127). 

MoHO angiver “turningpoints” som vigtige for menneskers opfattelse af sig selv og hvordan 

mennesket mestrer livet.  
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Narrativer tilføjer et aspekt til forståelse af viljesystemet. Opfattelse af handleevne, værdier 

og interesser repræsenterer en samling af minder, overbevisninger og forventninger, som per-

sonen besidder omkring sig selv og omgivelserne (Helfrich, Mattingly & Kielhofner, 1994, s. 

313). 

Narrativer giver forklaring på, hvordan karakteristiske træk, motiver og hensigter er formet og 

udspiller sig i interaktion med verden. Narrative interviews giver et billede af klientens følelse 

af indre/ydre kontrol og dennes overbevisning om selv at have indflydelse på hændelser.  

Et narrativt interview giver også et billede af udviklingen af klientens holdninger og selvfor-

ståelse (Helfrich, 1994). Livshistorier illustrerer personlige karakteristika mere dybt, end be-

skrivende karakteristika vil være i stand til (Mallingson, 1995, s.67).  

Vores aktivitetsidentitet og –kompetence skabes gennem en løbende udvikling som resultat af 

livsforandringer. Aktivitetsidentiteten og –kompetencen bliver skabt af forskellige elementer: 

Det, som mennesket finder vigtigt, den unikke følelse af glæde og tilfredsstillelse, mennesket 

får ved at være i aktivitet, kendskab til egen kapacitet, begrænsninger og effektivitet, bevidst-

hed om sit eget samspil i en social verden, fortrolighed med egne vaner og rutiner i livet, 

menneskets oplevede erfaringer, som udtrykkende væsener samt menneskets unikke opfattel-

se af sin omverden (Kielhofner, 2002, s. 124).  

Ovenstående er bestemmende for, hvordan menneskets deltagelse i et udadrettet aktivitetsliv 

håndteres, da mennesket søger en sammenhæng mellem egne ressourcer og begrænsninger 

sammenkædet med de oplevede hændelser i livet. Dette er en løbende proces, som ikke afslut-

tes. Fortiden spiller ind på forståelsen af nutiden, som igen påvirker personens valg i fremti-

den. Omvendt er menneskets syn på fremtiden præget af oplevelser i fortiden. 

Livshistorien kan sætte en person i stand til (empower) at arbejde videre på trods af tidligere 

hændelser, som personen oplevede et negativt udfald af.  Det er afgørende, hvilken forståelse 

det enkelte menneske tillægger den oplevede hændelse (Kielhofner, 2002, s. 139). Kielhofner 

refererer Fidler and Fidler´s begreb ”doing and becomning” og forklarer det således: Når 

mennesket har succesfulde oplevelser i en bestemt aktivitet, forøges dets kapacitet og præfe-

rencer til, hvordan det handler (Kielhofner, 2002, side 145). 

Kielhofner betragter det narrative interview som et redskab, der kan give både terapeuten og 

klienten en forståelse af, hvordan den valgte livsretning og opståede livsbegivenheder fortsæt-

ter i en narrativ proces med at sætte en selv og det oplevede ind i livshistorien. For nogle lyk-

kes det ikke at finde tilfredsstillelse og mening i deres livshistorie. Deres liv præges af kom-

promiser, konflikter og katastrofer (Kielhofner, 2002, s. 154).  
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Redskabet OPHI-II bygger på påstanden om, at mennesket har et altomfattende ønske om at 

handle, som er unikt udtrykt i ethvert menneskes daglige aktiviteter. De valg, mennesket træf-

fer for at kunne handle, ses som viljesystemets opgave (Kielhofner, 1998, s. 21).  

I manualen til OPHI-II argumenteres for, at mennesker integrerer deres fortid, nutid og frem-

tid i et sammenhængende hele gennem personlige livshistorier, kaldet ”viljebestemte narrati-

ver”. Mennesker får naturligt en mening i deres liv i form af narrativer, idet de oplever sig 

selv som den centrale figur i deres udviklingshistorie. Narrativer er ikke kun, hvad folk siger 

om deres liv, de er også, hvordan de lever deres liv (Kielhofner, 1998, s. 95). 

”Hvis man som menneske engagerer sig i arbejde, leg og dagligdagens opgaver, vil man op-

retholde styrke, forme og forandre sin egen kapacitet, tro på sig selv og dispositioner. Derfor 

er det vigtigt at forstå en klients livshistorie, da denne historie har formet personen og skabt 

en igangværende livsbane, i hvilken personen er stedfæstet” (Kielhofner, 1998, s. 21). Det at 

forstå et anden persons livshistorie giver information om, hvordan en person fortolker, det der 

sker og hvilke holdninger og værdier personen sandsynligvis har. Terapeuten får gennem for-

ståelse af klientens livshistorie indikationer for, hvordan interventionen vil påvirke klienten. 

Succesen af interventionen afhænger af, hvilken relevans klienten tillægger den (Kielhofner, 

1998, s. 91). 

 

Valg af OPHI-II 
Den danske udgave af OPHI-II interviewet indgik i et internationalt studie, som afprøvede 

redskabet i seks forskellige sprogversioner, hvorefter der i 2001 blev indsamlet data om red-

skabet. Ud fra studiet konkluderedes, at interviewet er anvendeligt til at vurdere en bred vifte 

af personer, som adskilte sig fra hinanden i nationalitet, kultur, alder og diagnose (Kielhofner, 

2002, s. 243). I manualen til OPHI-II står der, at det giver ”en bred og detaljeret vurdering af 

en persons livshistories, sygdoms, handicaps eller andet traumes indflydelse på personens liv, 

og hvilken kurs personen gerne vil have hans eller hendes liv tager” (Kielhofner, 1998, s. 28). 

Ud fra citatet forstås, at redskabet kan hjælpe til forståelse af de fleste mennesker. Derfor øn-

sker vi at undersøge, om OPHI-II er anvendelig i forhold til vores målgruppe og aktivitets-

problemet at være arbejdsløs.  

Hvordan kan OPHI-II bidrage til indsatsen? 

Ud fra tidligere nævnte teorier om manglende arbejde og hvilken indflydelse det kan have på 

arbejdsidentitet og –kompetence, forestiller vi os, at mange fra gruppen af mennesker på kan-
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ten af arbejdsmarkedet betragter deres arbejdsløshed som et aktivitetsproblem. I ”På kanten af 

arbejdsmarkedet” er der ud fra et kommunalt skøn kun 12 % af de meget langvarige kontant-

hjælpsmodtagere, som ikke har problemer ud over ledighed (BM, 2004, s. 52), (Statistik for 

hele målgruppen er os bekendt ikke udarbejdet). Disse meget langvarige kontanthjælpsmodta-

gere er en del af vores målgruppe. OPHI-II kan bidrage til afklaring af målgruppens eventuel-

le specifikke problemer, som kan ligge bag deres aktivitetsproblem arbejdsløshed. Vi vurde-

rer, at det er en forudsætning at identificere og afhjælpe eventuelle specifikke problemer, in-

den aktivitetsproblemet arbejdsløshed kan afhjælpes. Vi forestiller os, at nogle fra målgrup-

pen er så påvirkede af deres langvarige arbejdsløshed, at det er nødvendigt at få kendskab til 

hele deres livssituation, værdier, interesser, handlemønstre og -kompetencer for at kunne 

iværksætte en optimal intervention. Ifølge OPHI-II er det muligt at indhente disse oplysninger 

ved anvendelse af redskabet.  

Vores målgruppe består af mennesker, der lovgivningsmæssigt er forskellige krav og tilbud 

til. Målgruppen tilbydes ikke ensartet indsats (Sørensen, 2000) (BM, 2004). I ”Aktivloven i 

praksis” omtales fordelene ved udarbejdelsen af en ressourceprofil som grundlag for den vi-

dere handleplan, men ikke som et krav til alle grupper (Damsø, 2004). Da OPHI-II kan ind-

hente oplysninger om alle punkter i ressourceprofilen, på nær indlæringsevnen (herunder in-

telligens) og helbredet, er det endnu et argument for, at det må kunne bidrage til arbejdet med 

mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

Overvejelser i forhold til andre redskaber 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt søgte vi efter andre ergoterapeutiske redska-

ber end OPHI-II, som kunne være brugbare i forhold til vores målgruppe. Tre forekom umid-

delbart relevante - WEIS, WRI og DOA, som alle kan bruges i forbindelse med en klients 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det overordnede argument for fravalg af disse redskaber 

er, at de ikke indeholder det narrative aspekt. Derudover vil vi i det følgende begrunde vores 

fravalg af disse redskaber yderligere: 

WEIS – Work Emvironment Impact Scale 

Det at anvende WEIS forudsætter, at klienterne skal være i arbejde eller have snarlig udsigt til 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet på interviewtidspunktet (Kielhofner, 2003, side 1). Vores 

målgruppe falder ikke umiddelbart ind under denne forudsætning. Derudover omhandler 



Bachelorprojekt, maj 2004  Side 19 af 53 

   
Ergoterapeutskolen i Holstebro 

WEIS kun klientens arbejdsmiljø, hvorfor vi til vores målgruppe mangler en forståelse af kli-

entens egen opfattelse af sin situation som helhed.  

WRI – Workers Role Interview 

Det er et krav i WRI, at klienten skal have erhvervserfaring. Da vores målgruppe har været 

ude af arbejdsmarkedet i flere år, er det usikkert, om WRI kan indhente aktuelle og relevante 

oplysninger.  

DOA – Dialog Om Aktivitetsförmåga 

Redskabet inddrager ikke omgivelserne, hvilket efter vores mening er vigtigt i identificerin-

gen af aktivitetsproblemer.  

 

Occupational Performance History Interview - II (OPHI-II)  
OPHI-II er en tredelt undersøgelse, som består af:  

• Semi-struktureret kvalitativt interview om klientens fortid, nutid og fremtid 

• Vurderingsskalaer med kvantitative elementer 

• Narrativ livshistorie formular 

Teorien om narrativer og MoHO ligger bag OPHI-II. I manualen anbefales, at terapeuten ud-

fører alle tre dele af redskabet og samtlige scoringer for at kunne give et detaljeret og nuance-

ret billede af klienten (Kielhofner, 1998, s. 29).  

For at kunne udføre et godt OPHI-II interview er det vigtigt, at terapeuten studerer manualen 

omhyggeligt inden dennes første interview, da kendskab til interviewet er en forudsætning for 

at opnå tilstrækkeligt overblik, ligesom det er vigtigt at forstå tankegangen bag narrativer. 

Terapeuten skal være opmærksom på, at begivenheder og motiver er to centrale træk ved nar-

rativer. Terapeutens manglende forståelse af narrativ tankegang kan medføre, at interviewet 

udvikler sig til opremsning, referater og korte konklusioner. (Mallingson, 1995, s.64). Det 

gode narrative interview opnås ved at lade interviewet bevæge sig hen, hvor klienten er, at 

bede klienten uddybe sine svar, at sikre sig, at klienten har talt færdig og at vise interesse for, 

hvordan klienten oplever begivenhederne fra sit ståsted. Derudover skal man som interviewer 

have kendskab til metaforers betydning, som meningsdannende i forhold til situationer og 

fænomener, der er komplekse og svære at forstå/forklare. (Mallingson, 1995, s. 67). For at 
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terapeuten kan forstå tankegangen i OPHI-II, kræves desuden grundigt kendskab til MoHO 

(Kielhofner, 2002).  

Terapeuten skal vurdere klientens egnethed til OPHI-II inden opstart af interviewet. Klienten 

bør i følge Kielhofner være 12 år eller derover for at kunne give brugbare informationer. Kli-

entens evne til at give brugbar information skal vurderes ud fra dennes kognitive og sproglige 

formåen. Desuden bør det undlades at anvende OPHI-II, hvis klienten ”er følelsesmæssigt 

kriseramt på grund af et nyligt stort traume eller meget ustabil på grund af psykologiske 

symptomer” (Kielhofner, 1998, s. 27).  

I manualen nævnes desuden, at det bedste resultat opnås, hvis terapeuten indsamler alle rele-

vante informationer inden selve interviewet, da terapeutens baggrundsviden om klienten her-

ved øges, så man kan tilpasse interviewet. De anbefalede spørgsmål i manualen er kun forslag 

og ikke påbud (Kielhofner, 1998, s. 37), ligesom der ikke er retningslinier i forhold til at gen-

nemføre interviewet sammenhængende. I manualen er der fire interviewformater (som et ek-

sempel på et af disse formater – se bilag 1): 

• Listeformat 

• Udvidet listeformat (med plads til noter under hvert spørgsmål) 

• Kasse flow format  

• Interview i nøgleord 

 

Indholdet i disse ovennævnte formater er det samme, men giver intervieweren mulighed for at 

vælge den, man finder mest velegnet. 

Terapeuten kan vælge at gennemføre et fuldt interview, to kortere interviews eller udvælge de 

dele af interviewet, som er relevante.  

Det kan i nogle tilfælde efterfølgende være nødvendigt at supplere med andre redskaber, for 

eksempel observation for at vurdere klientens fysiske funktionsniveau. 
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Del 1: Det semistrukturerede interview 

Interviewet kan indhente oplysninger om klientens aktivitetslivshistorie ud fra følgende fem 

temaområder:  

1) Aktivitetsroller: Terapeuten kan i dette temaområde opnå et kendskab til de roller, som 

klientens livsstil består af 

2) Daglige rutiner: Terapeuten kan her opnå viden om, hvordan klienten organiserer og bru-

ger tid, om tilfredsheden med daglige rutiner og om de typiske daglige aktiviteter 

3) Aktivitetsrammer: Terapeuten kan indhente oplysninger om klientens aktivitetsomgivel-

ser, fysiske og sociale omgivelser i hjemmet og i den vigtigste produktive rolle, herunder 

arbejde 

4) Kortsigtede og langsigtede aktivitetsvalg: Terapeuten kan opnå en forståelse af, hvordan 

klienten træffer valg og den handleevne, som ligger bag det ”at træffe valg”. Terapeuten 

kan samtidig opnå kendskab til klientens værdier og interesser 

5) Kritiske livshændelser: Terapeuten får kendskab til klientens livsforløb, herunder vende-

punkter, gode tider, dårlige tider, succeser og fiaskoer 

Del 2: Vurderingsskalaer 

Efter interviewet analyserer terapeuten de indkomne data og scorer klienten i tre vurde-

ringskalaer (se bilag 2). Disse scoringer overføres afslutningsvis til et datasamleark (se bilag 

3), som kan give et samlet overblik. De tre vurderingsskalaer indeholder som følger: 

1) Aktivitetsidentitetskala: I denne skala vurderes klientens selvopfattelse i forhold til at væ-

re i aktivitet. Der vurderes på den viljemæssige selvopfattelse, klientens vaner og selver-

kendelse. Terapeuten vurderer klientens aktivitetsidentitet i forhold til formelle og ufor-

melle roller. I forhold til aktivitetsidentitet analyseres energi, motivation og engagement 

2) Aktivitetskompetenceskala: Aktivitetskompetencen vurderes ud fra klientens evner til at 

skabe sin aktivitetsidentitet på en sådan måde, at den er tilfredsstillende for klienten selv 

og omgivelsernes krav 

3) Aktivitetsrammeskala: I denne skala vurderes aktivitetsrammernes indflydelse på klien-

tens aktivitetsudførelse. Rammerne vurderes i forhold til klientens hjem, dennes fritid 

samt vigtigste produktive rolle 
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De tre skalaer er opdelt i kriterier, som er beskrivende udsagn, der afkrydses efter vurdering. 

Hvert af disse kriterier er inddelt i en scoringsskala fra 1 til 4. Højeste score er 4, mens laveste 

er 1. (Kielhofner, 1998, s. 62). Den samlede vurdering af klientens funktionsniveau overføres 

herefter til datasamlearket. 

 

Denne vurdering kan bruges til at dokumentere metodens effekt ved at gentage interviewet, 

score igen og sammenligne resultater for at identificere en udvikling. Ligeledes kan datasam-

learket være en dokumentation. 

OPHI-II lægger ikke op til, at terapeuten skal bruge lang tid på at udvælge passende kriterier, 

dog skal terapeuten fokusere på at lave en god vurdering af respondentens funktionsniveau 

(Kielhofner, 1998, s. 54).  

Del 3: Den narrative livshistorie formular  

Den narrative livshistorieformular består af en narrativ graf, som er inddelt i fortid, nutid og 

fremtid. Klienten angiver hændelser, som har haft betydning for dennes liv. Disse hændelser 

placeres efter en neutral linie, med henholdsvis godt for oven og dårligt for neden, for at angi-

ve hændelsernes betydning (Se bilag 4). Det er derefter muligt grafisk at forbinde hændelser-

ne, hvilket angiver den narrative graf (Kielhofner, 1998, s. 93). Som konklusion på grafen 

nedskrives ”Livshistoriens betydning / implikation”. Denne konklusion på historiens afgøren-

de plot skal valideres med klienten (Kielhofner, 1998, s. 95). 

Manualen lægger op til, at terapeuten også tilrettelægger den praktiske del omkring udfyldel-

sen af livshistorie formularen til klienten.  Terapeuten kan således vælge at udfylde formula-

ren sammen med klienten i forlængelse af den del af interviewet som omhandler ”Kritiske 

Livshændelser”. Der kan også vælges at afslutte interviewet med udfyldelse af narrativ livshi-

storie, eller terapeuten kan vælge at udfylde denne del efter, at interviewet er afsluttet. Uanset 

hvilken af de tre fremgangsmåder terapeuten vælger, skal denne del af OPHI-II valideres med 

klienten. Den narrative livshistorie er konstrueret til at indfange fremtrædende kvalitative træk 

i en aktivitetslivshistorie. Den sætter terapeuten i stand til at give en mere uddybende vurde-

ring af klientens livshistorie. Samtidig resulterer den narrative livshistorie i en dokumentation 

af kvalitative data, som ikke kan indfanges i vurderingsskalaerne. Den narrative livshistorie 

”starter den terapeutiske proces ved at identificere den histories natur, som terapi går ind i, 

og den indflydelse terapi kan få på denne historie” (Kielhofner, 1998, s. 91). 
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Hvornår er OPHI-II færdig? 

Det er anbefalelsesværdigt, at terapeuten holder OPHI-II processen åben for ny information, 

så terapeutens viden om klientens liv øges (Kielhofner, 1998, s. 103). Derfor bør terapeuten 

under hele terapiforløbet være åben for yderlig information. 

Validering i OPHI-II 

Validering er et centralt punkt mellem undersøgelse og intervention. Terapiens betydning er 

bestemt af den art livshistorie, som terapi kommer ind i. Terapeuten validerer ved at sikre sig, 

at vedkommende har opfattet klientens fremstilling korrekt. Klientens samtykke til livshisto-

riens betydning vil derefter blive grundlæggende for den terapeutiske proces. 

 

Metode 

Indledning 

For at vi kan vurdere, hvordan OPHI-II kan bidrage til arbejdet med mennesker på kanten af 

arbejdsmarkedet, vil vi afprøve redskabet i praksis og analysere de indhentede oplysninger ud 

fra den ergoterapeutiske teori MoHO, som OPHI-II er baseret på. 

 

Ved at afprøve interviewredskabet i praksis på den anbefalede fremgangsmåde, kan vi efter-

følgende analysere og vurdere, om man får oplysninger om de fem temaområder, som  

OPHI-II giver udtryk for. Således foretager vi en form for validering af den danske udgave af 

OPHI-II. 

Manualen i OPHI-II anbefaler, at intervieweren undlader at følge spørgsmålene i interviewet 

ordret, men siger samtidig at mange ergoterapeuter finder det nyttigt at starte med de anbefa-

lede spørgsmål (Kielhofner, 1998, side 37). Derfor vil vi vurdere, om redskabet er anvende-

ligt, som det foreligger. Dog kan vi ikke, som manualen anbefaler, være spontane, fordi vi er 

uøvede brugere af redskabet. Dertil kommer, at vi har valgt at spørge ind til vigtigste produk-

tive rolle/arbejde i datid, idet ingen af respondenterne på interviewtidspunktet var i arbejde. 
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Inklusions- og eksklusionskriterier 

OPHI-II anbefaler, at man overvejer hensigtsmæssighed i forhold til klientens alder, følelses-

mæssige/psykologiske tilstand og kognitiv/sproglig formåen. Derfor har vi vedtaget følgende  

inklusions- og eksklusionskriterier for vores respondenter: 

• De skal være over 18 år  

• Have modtaget offentlig forsørgelse i mindst 80 % af tiden de seneste tre år  

• Følelsesmæssigt og psykologisk set være i stand til at gennemføre et interview 

• Kognitivt/sprogligt formå at forholde sig til spørgsmålene og mundtligt formulere svar på 

disse   

Fremgangsmåde 

En ergoterapeut, som arbejder med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, har ud fra vores 

inklusions- og eksklusionskriterier udvalgt og etableret kontakten til respondenterne. Da vi 

betragter projektet som en læringsproces, ønskede vi som udgangspunkt at interviewe fem 

respondenter, for at alle gruppens medlemmer fik mulighed for at opnå erfaring med at an-

vende OPHI-II. Dette valg indebar, at alle gruppemedlemmer kun ville opnå begrænset øvelse 

i at anvende redskabet. Eftersom alternativet var, at kun ét af gruppens medlemmer ville opnå 

en vis rutine i at anvende redskabet, foretrak vi fem urutinerede interviewere. Kontakten til 

respondenterne var en løbende proces og af tidsmæssige årsager var det kun muligt at gen-

nemføre fire interviews. 

Vi kontaktede respondenterne telefonisk for at informere om undersøgelsens indhold og for-

mål og for at aftale tid og mødested. Ligeledes orienterede vi respondenterne om indholdet i 

vores samtykkeerklæring (se bilag 5). 

Forud for interviewene har vi prøveinterviewet hinanden, hvorved vi har dannet os et overblik 

over fremgangsmåde- og muligheder i OPHI-II.  

På interviewdagen gentog vi for respondenterne undersøgelsens og samtykkeerklæringens 

indhold og formål, inden respondenterne underskrev samtykkeerklæringen.  

Under interviewet var der to studerende tilstede: En interviewer og en tekniker/observant, som 

optog interviewet på kassettebånd. 

Vi har udført de tre komponenter i OPHI-II i rækkefølgen: Interview, den narrative livshisto-

rieformular og vurderingsskalaerne. Vi valgte at anvende kasse flow formatet (se bilag 1), da 

OPHI-II anbefaler dette format som et godt sted at starte som uøvet.  
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For efterfølgende at kunne validere på OPHI-II og vurdere om den er anvendelig, som den 

foreligger, var vi så tro som muligt, mod den måde spørgsmålene i kasse flow formatet er 

stillet på i forhold til formuleringer og rækkefølge.  

Løbende under interviewet noterede vi oplysninger om kritiske livshændelser, som en forbe-

redelse til efterfølgende at indtegne den narrative graf og beskrive livshistoriens betydning.  

Samme dag umiddelbart efter interviewets afslutning udfyldte vi vurderingsskalaerne. 

 

Etiske overvejelser i forhold til respondentkontakt 
Det er et etisk dilemma, at vi i denne undersøgelse benytter os af et terapeutisk redskab, vel-

vidende at vi ikke kan følge respondenterne op med terapi. Vi har forsøgt at kompensere for 

dette dilemma, ved at undlade sammen med respondenterne at drøfte vores overvejelser om 

deres aktivitetsproblemer og hvad en eventuel behandling kan afhjælpe (Kvale, 1997, s. 130).  

På grund af ovennævnte dilemma oplyste vi respondenterne om skolens telefonnummer og 

interviewerens navn og klassenummer, så det efterfølgende var muligt at kontakte os.  

For at sikre os, at respondenterne var indforståede med vilkårene, beskrev vi i en samtykkeer-

klæring følgende: At interviewet optages på kassettebånd, at materialet anvendes anonymise-

ret, at vi som studerende har tavshedspligt og at bånd og noter destrueres efter eksamen.  

Vi har informeret respondenterne telefonisk om formål og vilkår i undersøgelsen, så vi sikre-

de os, at de bedst muligt forstod, hvordan deres personlige oplysninger blev anvendt. På selve 

interviewdagen informerede vi igen respondenterne om formål og vilkår, inden samtykkeer-

klæringen skulle underskrives. Både respondent og interviewer fik et underskrevet eksemplar 

af samtykkeerklæringen. Derved var både respondent og interviewer skriftligt garanteret vil-

kår for anvendelse af data (Se bilag 5). 

Trygge omgivelser er lige så vigtige som kemien mellem interviewer og respondent (Kvale, 

1997, s. 130). Begge dele påvirker resultatet for personlige interviews som OPHI-II. For at 

respondenten kunne føle sig så tryg som muligt, har vi ladet denne vælge interviewsted. 

Vi har tilbudt respondenterne et eksemplar af den kommende artikel om denne opgave, så de 

får en mulighed for et større indblik i projektets formål. 

 

 



Bachelorprojekt, maj 2004  Side 26 af 53 

   
Ergoterapeutskolen i Holstebro 

Metode for transskribering 
Ud fra tanken om at analyse af data starter allerede ved interviewet, har vi valgt at lade inter-

vieweren transskribere sit eget interview. Vi har desuden valgt at den person, der fungerede  

som tekniker og observant, læste korrektur på det transskriberede interview ved at lytte inter-

viewene igennem og rette eventuelle meningsforstyrrende fejl i teksten (Malterud, 2003, s. 

80). Hele interviewet blev transskriberet ordret for at gengive de pågældende respondenters 

kendetegnende måde at udtrykke sig på. Med dette mener vi at kunne give de øvrige gruppe-

medlemmer mulighed for at danne sig et indtryk af respondenternes kommunikative evner, 

som generelt kan have indflydelse på en persons evne til at indgå i en arbejdsmarkedsrelation.   

Kvale anbefaler, at man følger samme skriveprocedure, hvis man er flere, der skal transskri-

bere. Derfor opsatte vi følgende retningslinier: Interviewspørgsmålene skrives med almindelig 

skrift, svarene i kursiv, seks prikker ved pauser (……), ved ufuldendte sætninger skrives tre 

prikker, ved uforståelige passager […], ved afbrudte sætninger fortsættes med små bogstaver, 

der skrives ingen fyldord som: øh, ik´, hm, fnis, latter, du ved og vi transskriberer ikke ved 

briefing og debriefing (Kvale, 1997, s. 171). 

I projektet har vi af praktiske og omfangsmæssige årsager bragt citater, der er lettere omfor-

muleret. Som udgangspunkt bør man altid overveje, om det er etisk korrekt at omformulere og 

trække sætninger ud af en sammenhæng, idet materialet på denne måde kan redigeres og til-

passes, så det passer ind i enhver sammenhæng. Dertil kommer risici for misforståelser og 

fejltolkning. På trods heraf har vi valgt at trække sætninger ud af sammenhængen, hvor vi 

vurderer, at meningen fremgår tydeligt og kan relateres direkte til emner i dataanalysen. 

Etiske overvejelser om, at respondenterne uden denne omformulering ville fremstå i dårligt 

lys, bekræfter denne beslutning (Kvale, 1997, s. 167). Dertil kommer, at projektet fremstår 

mere læservenligt. 

 

Metode for dataanalyse 
At anvende OPHI-II medfører i sig selv en triangulering af metoder, fordi der er tre kompo-

nenter med hver sin måde at indfange data på. Disse er: Det kvalitative interview, vurderings-

skalaerne og den narrative livshistorieformular.  

Ønsket om at undersøge, hvordan OPHI-II kan bidrage til arbejdet med mennesker på kanten 

af arbejdsmarkedet og om at foretage en form for validering af OPHI-II, medfører flere lag i 

dataanalysen. 



Bachelorprojekt, maj 2004  Side 27 af 53 

   
Ergoterapeutskolen i Holstebro 

Hvordan kan OPHI-II bidrage til arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet? 

For at vi kan tage stilling til, hvordan OPHI-II kan bidrage, må vi først, ud fra MoHO´s teori 

om subsystemernes indbyrdes påvirkning af hinanden og omgivelsernes betydning, vurdere 

om de oplysninger, vi har indhentet, er relevante i denne sammenhæng.  

Den del, der omhandler hvordan OPHI-II eventuelt kan bidrage, beskriver vi i afsnittet ”inter-

vention”, og den del, der omhandler om oplysningerne er relevante, beskriver vi i afsnittet 

”konklusion på resultater af dataanalysen”. 

Validering af OPHI-II 

Den form for validering vi foretager, omhandler de fem temaområder. 

 

De fem temaområder: For at undersøge om OPHI-II indhenter oplysninger om de fem tema-

områder: Aktivitetsroller, daglige rutiner, aktivitetsrammer, kortsigtede og langsigtede aktivi-

tetsvalg og kritiske livshændelser, har vi udført OPHI-II interviewet i samarbejde med fire 

respondenter.  

 

I det følgende vil vi beskrive fremgangsmåden i denne dataanalyse: Hvert af de fem temaom-

råder blev tildelt en bestemt farve. I det transskriberede materiale blev oplysninger, som rela-

terede til temaområderne, markeret med den farve som knyttede sig til det pågældende områ-

de. I nogle tilfælde havde samme oplysning flere farver.  

Et eksempel på, at en oplysning kan indeholde informationer om flere temaområder, er re-

spondent B, som fortæller både om daglige rutiner, aktivitetsroller, aktivitetsrammer samt 

kortsigtede aktivitetsvalg i følgende: 

 ”Ved at der kun er min datter og mig, så giver det mig utrolig meget frihed, så jeg faktisk, fra 

hun går i skole, til hun kommer hjem kan gøre lige, hvad jeg vil. Sætter jeg mig ind og spiller 

ved computeren, så er der ikke nogen, der kan sige noget til det. Ligger jeg mig på sofaen og 

sover hele dagen, så er det ikke andre end mig selv, det går ud over ”.  
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Beskrivelse af respondenterne  
I det følgende præsenteres de fire respondenter, som opfylder tidligere nævnte kriterier. Præ-

sentationen sker ud fra en vurdering af, hvilke oplysninger der er væsentlige at være orienteret 

om som læser, for at kunne danne sig et billede af respondenternes ressourcer og begrænsnin-

ger i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.  

Præsentation af respondent A 

Respondent A er en ugift mand på 25 år, som har været på kontanthjælp i cirka tre år. Han bor 

alene på et værelse med fælles køkken og bad. På længere sigt ønsker han at bo et sted med en 

terrasse og ikke midt i trafikstøj. Respondenten har et nært forhold til sin mor og sine to yngre 

tvillingesøskende, som han også beskriver som de vigtigste personer i sit liv. Respondent A 

har tidligere haft forskellige småjobs som ufaglært. 

Han har været i aktivering to gange på et genbrugscenter af 2-3 måneders varighed samt én 

gang i arbejdspraktik efter eget initiativ. Respondent A har ikke selv haft indflydelse på akti-

veringsformen og oplyser, at der ham bekendt ikke har været opstillet personlige mål med 

aktiveringen. Respondent A oplyser, at det afgørende vendepunkt i hans liv var, da han som 

18-årig mistede sin far. Han brugte på kort tid hele sin arv ved at rejse og drukne sine sorger i 

blandt andet snaps og indledte sideløbende et misbrug af rusmidler. Da respondenten aftjente 

sin værnepligt, endte det med 45 dages fængsel, fordi han var i besiddelse af hash. Respon-

denten giver udtryk for mistillid til systemet og kommunen. Samtidig giver respondenten ud-

tryk for, at han allermest ønsker at ændre sin hverdag og gerne vil have en uddannelse som 

journalist og fast arbejde. Som et bevis på hvor meget han ønsker det, er han stoppet med at 

ryge hash. En beslutning, som har betydet, at han sidder mere alene for at undgå det miljø, 

han er klar over, har trukket ham ned. Han siger, at nu kommer den seriøse del af livet.  

Præsentation af respondent B 

Respondent B er en mand på 33 år. Han er far til to børn, hvoraf den ældste på ni år bor hos 

ham. Den yngste på seks år bor hos moderen og er hos ham hver 2. weekend. Respondenten 

udtrykker tilfredshed med at være alenefar. Respondenten lider af socialfobi og blev af den 

årsag afskediget fra sit job på en metalvarefabrik, fordi han blev mere og mere ustabil i sit 

fremmøde. I den forbindelse modtog han sygedagpenge i et år og efterfølgende kontanthjælp i 

indtil videre tre år. Han har været i aktivering tre gange, og har oplevet selv at have indflydel-

se på aktiveringsformen. Respondent B har oplevet, at der var et specifikt formål med  
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aktiveringen; det at komme af sted om morgenen og være i kontakt med andre mennesker. 

Han var sidste gang i aktivering i januar 2003, hvor han ikke gennemførte aktiveringsforløbet. 

Siden har han ikke modtaget tilbud om aktivering.  

Respondenten bruger det meste af sin tid foran computeren, men ønsker sig et arbejde for at 

tjene sine egne penge frem for at få dem foræret.  

Præsentation af respondent C 

Respondent C er en 49 årig mand, der bor alene til leje i et lille hus, som han selv betegner 

som dårligt vedligeholdt. Respondenten har ingen børn og boede hos sine forældre, indtil han 

fyldte 30 år. Respondenten har usammenhængende tale og giver selv udtryk for at være noget 

af en enspænder. 

Respondent C er uddannet teknisk tegner i 1978, men har aldrig brugt denne uddannelse. Han 

har siden været ansat som ufaglært forskellige steder, hvoraf hovedparten af stillingerne var 

inden for slagteri- og møbelbranchen. Respondenten mistede i 1999 sit arbejde på en møbel-

fabrik, da denne brændte. Han har siden været ansat på to andre møbelfabrikker i få uger. 

Respondent C har været på tre aktiveringskurser, men oplevede kun at få et personligt udbytte 

af det ene. Her arbejdede han med at videofilme, hvilket er respondentens største interesse. 

Respondent C havde i efteråret 2003 opbrugt sin dagpengeret og har på interviewtidspunktet 

været på kontanthjælp i syv måneder. Respondenten føler sig svigtet af ”systemet”, da ingen 

af ovenstående tiltag har formået at skaffe ham fast arbejde. Respondenten har et stort ønske 

om at vende tilbage til arbejdsmarkedet og giver udtryk for, at det er en ydmygelse at være på 

bistandshjælp og noget af det mest negative han har været ude for. Respondenten udtaler: ”… 

se noget lys for enden af tunnelen, det gør jeg ikke i øjeblikket…”. 

Præsentation af respondent D 

Respondenten er 39 år og enlig mor til to børn på syv og elleve år. Familien bor i lejlighed, 

hvor hun trives. Udover børnene består hendes netværk af venner, veninder, lillebror og svi-

gerinde og hun giver udtryk for, at det er de vigtigste personer i hendes liv.  

Hun er ufaglært og har tidligere været frilandsgartner, arbejdet i et drivhusgartneri og været 

rengøringsassistent flere steder. 

Respondenten har gået på VUC, men uddannelsesforløbet blev afbrudt på grund af en knæ-

skade.  

Hun har nu været sygemeldt i fire år på grund af en virus på balancenerven. Respondenten går 

hos en specialoptiker og insisterer på dette i troen på, at det kan afhjælpe symptomerne. 
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Hun har været på kontanthjælp i halvandet år uden at blive tilbudt aktivering og har ingen 

indflydelse haft på sit forløb, men siger, at man kan få det, hvis man har forslag.  

Respondentens tanker om fremtiden går i to retninger: Hvis hun bliver rask, vil hun gerne i 

lære som maler. Hvis ikke, ser hun sig nødsaget til at finde et arbejde, der ikke er fysisk kræ-

vende.  

Hun giver udtryk for ikke at ville føle det samme ansvar ved at møde op i aktivering, som 

hvis det var en ”rigtig” arbejdsplads hos en rigtig arbejdsgiver.  

Respondentens tanker om kommunen er, at den trækker tingene unødigt ud. Hun udtaler, at 

den største fiasko i hendes liv er, at hun ikke har været bedre til at kræve af sagsbehandlerne, 

at de var lydhøre overfor hendes problemer.  
 

Resultater af dataanalyse 
I det følgende forholder vi os til, om OPHI-II har indhentet oplysninger, der kan bidrage til 

arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

Derudover forholder vi os til, om man kan indhente de forventede oplysninger i forhold til de 

fem temaområder ved at gå frem efter den i manualen givne ramme og anbefalede spørgsmål. 

Nedenstående illustrerer relevante oplysninger fra interviewets fem temaområder.  

Aktivitetsroller 

Fælles for alle respondenter er deres rolle som kontanthjælpsmodtagere og at de udtrykker 

utilfredshed med denne rolle og ønsker sig en arbejdsidentitet. Et eksempel på dette er re-

spondent B, som udtrykker dette således: ”Der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig, at 

lave om på. Det har jeg også prøvet på, men det er slet ikke nemt”…”Én af de ting er at tjene 

sine penge frem for at få dem foræret. Det er der en form for tilfredsstillelse i”.  

Interviewet har for alle respondenters vedkommende givet intervieweren oplysninger om, 

hvilke aktivitetsroller personens livsstil består af og værdi og mestring af disse. Samtidig har 

intervieweren fået informationer om, hvordan rollerne har indflydelse på respondenternes 

handlemønstre og hvad rollerne indebærer i forhold til aktivitetsvalg. 

 

Et eksempel på dette er respondent B, som om sin rolle som omsorgsgivende siger: 

Aktivitetsrolle: ”Jeg er alenefar til en datter på 9 år”. 

Mestring: ”Det synes jeg selv, jeg klarer meget godt”. 
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Værdi: ”Når vi skal til aktiviteter i fritidsordningen, er det svært for mig, fordi jeg skal over-

vinde mig selv (pga. socialfobi). Så det er klart en ting, som gør livet svært” …” Jeg har lært, 

at når man har børn, så skal man bakke 120 % op omkring skolegangen. Både hvad lektier 

angår, men også med diverse forældremøder og sådan nogle ting…”. 

Aktivitetsvalg: ”Sådan noget som at sidde og se tegnefilm sammen med dem, spille spil og 

sådan, det ser jeg meget som omsorg for børnene” ... ”Og sådan noget med at give dem kær-

lighed og knus i hverdagen”. 

Handlemønstre: ” Sommetider ryger der faktisk halvandet døgn på grund af computeren uden 

søvn. Det betyder ikke så meget, om jeg skal sætte mig ved den om aftenen og være optaget til 

kl. 6 om morgenen, inden jeg skal op igen” ... ” Men jeg hader at sove over. Ikke fordi jeg 

sover længe, men når jeg sover over en almindelig hverdag og min datter skal i skole, så 

kommer hun for sent, og jeg får simpelthen sådan en dårlig samvittighed over det. Så det kan 

faktisk ødelægge hele dagen. Og det er en ting, jeg er slem til her i vinterperioden”.  

Konklusion på respondent B i forhold til aktivitetsroller 

Ud fra ovenstående analyse fremgår det, at respondent B tillægger sin omsorgsgivende rolle 

stor værdi. Denne rolle er medvirkende til, at respondenten træffer aktivitetsvalg og mestrer at 

udføre de aktiviteter, som han betragter som de vigtigste, på trods af de problemer der er for-

bundet med hans socialfobi. Netop det at have oplevelsen af at udføre noget betydningsfuldt 

på en god måde, giver respondent B en tilfredsstillelse. Dog ser det ud til, at respondenten er 

præget af manglende struktur, hvilket kan forårsage det aktivitetsproblem, at han til tider ikke 

kommer op om morgenen for at sende datteren af sted til skole. Dermed er der dele af hans 

omsorgsgivende rolle, hvor han ikke mestrer at leve op til egne krav og forventninger. 

Daglige rutiner 

Fælles for alle respondenter er, at de giver udtryk for, at de i deres daglige rutiner mangler et 

betydningsfuldt arbejde at stå op til eller udfylde tiden med. Et eksempel på dette er respon-

dent A, som siger: ”Nu går jeg i seng ved et-halv-to tiden. Det er jeg jo ligeglad med, for jeg 

skal jo ikke noget dagen efter” ... ”På det tidspunkt (da respondent A var i jobtræning) skulle 

jeg i seng ved ti-tiden, for jeg gad ikke være træt næste dag” ... ”Jeg følte, at jeg havde et job 

at stå op til. Og når det var weekend, så var det weekend og ikke bare en dag. Sådan skal det 

jo være”. 
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Interviewet har givet informationer om alle respondenternes daglige rutiner, herunder hvordan 

personen organiserer og bruger tid, tilfredshed med daglige rutiner og de typiske daglige akti-

viteter, der udfylder tiden. 

 

Et eksempel herpå er respondent A, som om sine daglige rutiner siger: 

Organisere og bruge tid: ”Jeg lader mig nok rive med til festen nogle gange. Selv om man lige 

har sagt til sig selv ”nej nu skal du sgu´”…, så ja. For eksempel så skal man hver tredie må-

ned op på kommunen med en oplysningsseddel, hvor der skal stå noget med ændringer. Den 

skal være afleveret i løbet af én uge. Der er jeg mange gange kommet til at glemme at aflevere 

den oplysningsseddel, selvom jeg egentlig har sagt til mig selv, at det skal jeg nok nå. Så ta-

ger jeg lige med dérud og dérud. Det er nok den værste ting, jeg har. Det dér med at udskyde 

tingene. Som egentlig godt kunne forbedre min situation arbejdsmæssigt, tror jeg”.  

Tilfredshed med daglige rutiner: ”Nej! Jeg er jeg ikke tilfreds. Jeg har allermest lyst til at 

ændre, at jeg bare går rundt.” 

Typiske daglige aktiviteter, der udfylder tiden: ”Jeg står op ved 8-9 tiden. Sådan cirka … 

Men en typisk hverdag ville være, at jeg stod op, lavede kaffe og gik i bad. Så morgenfjernsyn 

og måske handlede ind. Så går vi (med kammeraterne) ned i anlægget en tur. Går på bibliote-

ket, på internettet. Ja, så går vi hjem. Og hvis der ikke er noget fodbold i fjernsynet, så spiller 

vi et spil, drikker en enkelt øl. Det er en typisk hverdag”. 

Konklusion på respondent A i forhold til daglige rutiner 

Ud fra ovenstående fremgår det, at respondent A er utilfreds med sine daglige aktiviteter og 

måden, han udfører disse aktiviteter på. Det tyder på, at han har aktivitetsproblemer i forhold 

til at organisere sin tid og handle hensigtsmæssigt, hvilket forårsager, at han ikke kan opret-

holde meningsfulde daglige rutiner.  

Aktivitetsrammer 

Interviewet har givet informationer om aktivitetsrammer, der retter sig mod respondenternes 

aktivitetsomgivelser, inklusiv de mennesker, der er en del af dem og deres indflydelse på de 

daglige aktiviteter. Det vil sige, at vi har fået oplysninger om hjem, netværk, fysiske og socia-

le rammer ved vigtigste produktive rolle samt fritid.  

Under temaområdet aktivitetsrammer er spørgsmålene omkring vigtigste produktive rolle (ar-

bejde/skole) formuleret i nutid. For at kunne indhente vigtige oplysninger om omgivelsernes 
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indflydelse på respondenternes funktionsniveau i forhold til arbejde, har vi valgt i denne 

sammenhæng at spørge i datid. 

 

Respondent D siger eksempelvis følgende om aktivitetsrammer: 

Hjem: ”Jeg er glad for at bo, hvor jeg bor. Jeg har de ting, der almindeligvis er i et hjem. 

Men der er ikke penge til at tilføje noget nyt”. 

Netværk: ”Hvis jeg har nogle dårlige dage, hvor jeg ikke rigtigt kan noget eller er faldet lidt i 

et hul eller synes, at det hele er noget skidt, så gør mine børn meget, specielt den store dreng. 

Og min søster hjælper mig også”. 

Fysiske og sociale rammer ved vigtigste produktive rolle: ”Jeg er i hvert fald mest en uden-

dørs type. Jeg kan godt lide fysisk arbejde” …”Kontor, børn og pasning, det er ikke lige mig 

at arbejde med” ...  ”Og så er det lidt kedeligt (tidligere rengøringsjob),  fordi det er noget, 

man gør selv, når kontorerne har lukket. På rengøring var der ikke andre end mig. Men på 

slagteriet, (tidligere arbejdsplads), der var masser af mennesker, som man kunne snakke med, 

mens man arbejdede. Vi havde det sjovt. Drillede hinanden lidt og snakkede med hinanden” 

… ”Anerkendelse for eksempel (for at føle succes). Jeg har nok altid været lidt fremme, folk 

har brugt mig, når de har været i tvivl om noget”. 

Fritid: ”Jeg slapper af ved at sidde alene hjemme en lørdag aften og bare laver lige det, jeg 

har lyst til, om så det er fodbad eller at se en film eller bare tulle rundt i morgenkåbe, det er 

ren afslapning” ... ”Hvis jeg skal more mig, så er jeg sammen med mine veninder og venner”.  

Konklusion på respondent D i forhold til aktivitetsrammer 

Ud fra ovennævnte fremgår det, at respondent D trives bedst, når hun indgår i socialt samspil, 

såvel i fritid, som i arbejdssammenhænge. Specielt nævner respondent D, at hun for at føle 

succes, har behov for anerkendelse fra sine omgivelser. Rammer i respondentens hjem og 

hendes netværk fremtræder som en ressource, og hun formår at skabe de rammer, der skal til 

for, at hun kan slappe af og more sig i fritiden 

 

Fælles for alle respondenter er, at de inddrager kommunen og systemet som en del af deres 

aktivitetsrammer, fordi de oplever, at det har indflydelse på deres aktivitetsudførelse. Et ek-

sempel på dette, er respondent D, som udtaler følgende: ”Jeg tror stadig på, at jeg kommer 

godt ud af det. At det ender godt. Det tager bare lang tid at komme igennem det her kommu-

nesystem” … ”Men med økonomisk hjælp fra kommunen, så er jeg …” (i stand til at gennem-

føre planer for fremtiden).  
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Kortsigtede og langsigtede aktivitetsvalg 

Interviewet har om alle respondenter givet oplysninger hvad angår kortsigtede og langsigtede 

aktivitetsvalg. Ligeledes har vi indhentet informationer, der retter sig mod at forstå, hvordan 

respondenterne traf relevante valg i forhold til dagligdagens aktiviteter og de værdier, interes-

ser og den handleevne, der ligger bag ved disse.  

Alle fire respondenter har givet udtryk for at have problemer med at træffe og gennemføre 

langsigtede aktivitetsvalg.  

 

Et eksempel på oplysninger om respondenternes kortsigtede og langsigtede aktivitetsvalg er 

respondent C, som siger følgende: 

 

At træffe relevante valg i forhold til dagligdagens aktiviteter: ”Hvad mine fremtidsplaner det 

er, det aner jeg ikke. Jeg vil også gerne selv have at vide, om der overhovedet er nogle planer 

med mig. Det må du spørge ham Fogh og Claus Hjort om” … ”Det har jeg gjort så mange 

gange (sat sig mål), uden at de er gået i opfyldelse. Lige i øjeblikket, der føler jeg næsten, at 

det er formålsløst at sætte sig mål og komme ovenpå pengemæssigt og finde noget arbejde. 

Kommer det så kommer det, og kommer det ikke, så er der ikke noget at gøre ved det. Jeg kan 

jo ikke ændre på det”. 

Værdi, interesse og opfattelse af handleevne, der ligger bag aktivitetsvalg: ”Det med at træffe 

en vigtig beslutning, det er jeg godt nok, for at sige det lige ud, en rigtig stor torsk til” … 

”Frihåndstegning som jeg sommetider interesserede mig en lille smule for, det gør jeg heller 

ikke rigtig i mere. Nu var det hverken for min egen skyld eller for at fornøje andre med det. 

Jeg har da haft mine tegninger vist frem på en lokaludstilling for nogle år tilbage, men der 

var ingen, som lagde mærke til det. Ikke fordi jeg ikke kan lide at tegne”.  

Konklusion på respondent C i forhold til kortsigtede og langsigtede aktivitetsvalg 

Ud fra ovenstående tyder det på, at respondent C har problemer med at træffe langsigtede 

aktivitetsvalg og tage ansvar for at sætte mål, som vedrører arbejde og fremtid. Respondent 

C´s opfattelse af handleevne er, at han ser sig selv som dårlig til at træffe beslutninger. I for-

hold til aktivitetsvalg, der relaterer til fritiden, er det af afgørende værdi for respondenten, at 

han får ros og anerkendelse, og hvis det ikke sker, ophører aktiviteten. 
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Kritiske livshændelser: 

Alle respondenter har fortalt om livshændelser og ændringer, succeser og fiaskoer, erfaringer 

og forventninger til fremtiden. 

 

Et eksempel på disse oplysninger er respondent A som siger:  

Livshændelser og ændringer: ” Det har ændret sig, fra dengang min far døde i 1997. Da røg 

jeg ikke hash eller noget som helst. Da lå det hele foran mig. Jeg skulle sådan set bare vælge. 

Men det fik jeg aldrig gjort, for jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville vælge. Og så kom jeg til at 

vælge det forkerte” ... ”Jeg fik 100.000 kroner (arv ved fars død). De blev brugt på tre måne-

der. Jeg tog bare væk, da jeg fik udbetalt de 100.000. Det var mine penge. Der var ingen, der 

skulle bestemme, hvad jeg skulle bruge dem til. Jeg tænkte på den gamle hver evig eneste dag. 

Jeg slog det væk fra hovedet ved at drikke en masse snaps. Jeg ville overhovedet ikke mindes 

ham”.  

Succes: ”Det var jo der, jeg fik tilsendt den check, for den hjælp han fik (i forbindelse med 

respondent A´s arbejdspraktik ). Og det takkebrev jeg fik. Jeg blev helt flov. For jeg blev rost 

så meget. Jeg tænkte: Det var jo bare en ganske almindelig lille undersøgelse. Og måden som 

det var skrevet på: ”En check til kaffekassen”. Da blev jeg glad og stolt”. 

Fiasko: ”Det var nok militæret. Jeg røg 30 dage i spjældet. Eller 45 dage. Det var fuldstæn-

dig åndssvagt. Vi havde fået nogle bajere og røget noget hash. Det var den største fiasko. Jeg 

havde gode tider på forhindringsbanen, for den fysiske form fejlede ikke noget. Jeg fik de 

nemme opgaver”.     

Erfaringer: ”Jeg indså først og fremmest, at jeg nok ikke var så dum, som jeg gik og bildte 

mig ind (i forbindelse med arbejdspraktik). Og at jeg kunne jo godt. Og at det ikke var nød-

vendigt at få de tanker, at man måske ikke slår til. Det var nok nogle af de ting, jeg fik bekræf-

tet”. 

Forventninger til fremtiden: ”Nu har jeg sgu´ ligesom levet mit ungdomsliv. Og set verden. Så 

nu kommer den seriøse del” … ”Det er at få det liv som jeg gerne vil have. Og en uddannelse. 

Det der med ufaglært det holder ikke. De lukker fabrikker hele tiden, så jeg tror på, at det 

forsvinder. Så det er en af de ting, jeg skal have. Det vil jeg”.  
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Konklusion på respondent A i forhold til kritiske livshændelser 

Det fremgår ud fra ovennævnte, at respondent A både er i stand til at identificere vigtige ven-

depunkter, succeser og fiaskoer samt reflektere over, hvilken betydning disse har i hans livs-

historie. Som den største succes nævner respondent A en episode i sin arbejdspraktik, hvor 

han fik takkebrev og blev rost meget. Dette tyder på, at ros og anerkendelse er en betydnings-

fuld faktor. Endeligt giver han udtryk for et ønske om, at fremtiden indeholder positive æn-

dringer og personlig udvikling.  
 

Konklusion på resultater af dataanalysen 
Manualen til OPHI-II giver udtryk for, at det ikke er sikkert, at de vigtigste oplysninger frem-

kommer ved første interview og at et godt interview er utænkeligt, hvis intervieweren stiller 

de anbefalede spørgsmål ordret i den rækkefølge, de står i. På trods heraf har vi i analysen 

identificeret adskillige betydningsfulde oplysninger, der kan bidrage til arbejdet med menne-

sker på kanten af arbejdsmarkedet, idet vi via OPHI-II har indhentet oplysninger om både 

aktivitetsproblemer og hvordan respondenternes specifikke problemer spiller ind på aktivi-

tetsproblemet at være arbejdsløs.  

Alle fire respondenter har tydeligt givet udtryk for at ros, anerkendelse og oplevelsen af at 

være tilfreds med sin egen indsats er meget vigtige faktorer for at opleve succes.  

 

Dertil kommer, at vi ud fra ovennævnte analyse kan konkludere, at OPHI-II indhenter oplys-

ninger om alle fem temaområder. 

 

Metodekritik 
Følgende omstændigheder kan vi ikke udelukke har haft indflydelse på oplysningerne: 

 

• Oplysningerne fra dette interview er underlagt tavshedspligt. Respondenternes deltagelse 

er samtidig frivilligt og uforpligtende. Derfor er det risikofrit, hvilke oplysninger respon-

denterne videregiver til os i interviewet 

• Det, at respondenten ikke kender intervieweren i forvejen, kan have indflydelse på, hvor 

tryg respondenten føler sig under interviewsituationen   

• Ifølge manualen er OPHI-II mest velegnet, når ergoterapeuten har støtte af kendskab til 

personen og hans/hendes livshistorie, så interviewet kan skræddersys til respondenten 
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• Ligeledes lægger manualen op til, at man skal frigøre sig fra de anbefalede spørgsmål, så 

interviewet bliver spontant, naturligt og behageligt. Disse anbefalinger kunne vi, som 

uøvede på interviewtidspunktet, ikke leve op til. Derfor kan respondenten have fået ind-

tryk af, at vi som interviewere ikke var så meget tilstede i interviewet, fordi vi måtte kon-

centrere os om, hvor i interviewet vi befandt os 

• Det at optage interviewet på kassettebånd, kan skabe utryghed hos respondenten 

 

Intervention 

Intervention set i et bredere perspektiv 

For nogle klienters vedkommende er det ikke realistisk at vende direkte tilbage til arbejds-

markedet. Over 73 % (BM, 2004, side 52) af de meget langvarige kontanthjælpsmodtagere 

har andre problemer end ledighed. Dette taler for, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet ofte 

ikke vil være direkte, men i stedet hjulpet på vej af en intervention, der først afhjælper speci-

fikke problemer. For eksempel er det kun 26 % af personer med alkoholproblemer, som nu 

eller tidligere har deltaget i tilbud, hvor misbruget håndteres (BM, 2004, side 65). Samtlige af 

vores respondenter har specifikke problemer, men de har samtidig et ønske om at vende tilba-

ge til arbejdsmarkedet. Derfor bør disse mennesker først tilbydes intervention, for at afhjælpe 

eventuelle specifikke problemer, som kan stå i vejen for en arbejdsmarkedsrelation.  

 

Som terapeut bør man før intervention undersøge, hvad der er klientens nærmeste udviklings-

zone (Fortmeier, 1994, kapitel 11). Klienten har således mulighed for at løse en opgave i sam-

arbejde med og med støtte fra andre og kan dermed udvikle personlig handlekompetence. Ved 

at stille for store krav risikerer man, at klienten mister modet og troen på, at interventionen 

kan nytte og dermed motivationen. Omvendt risikerer man, at klienten taber interessen og 

efterfølgende motivationen, hvis der stilles for små krav.  

 

En anden måde at anskue samme problematik på er Banduras teori om self-efficacy (forvent-

ninger til egne evner), som siger, at menneskets motivation i højere grad er baseret på, hvad 

de tror, de kan, end hvad der objektivt er tilfældet (Bandura, 1995, s. 2). Bandura beskriver de 

mange mulige årsager til, at mennesker kan have lav self-efficacy: En historie med nederlag, 

mangel på støttende feed-back og en tillært ufavorabel måde at håndtere nederlag og succeser 

fra forældre og ligemænd på. Alt dette leder til, at man udvikler en tendens til at scanne omgi-
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velserne for potentielle farer, vurderer krav som trusler og coper (mestrer) problemer på en 

dysfunktionel måde (Bandura, 1995, s. 179).  

De, som er succesfulde i at opbygge andre menneskers self-efficacy, gør mere end at over-

bringe positive vurderinger og tilkendegivelser. De strukturerer situationer for dem, så de op-

når succes og undgår at bringe dem i forhastede/for tidlige situationer, hvor de med stor sand-

synlighed ofte vil opnå nederlag (Bandura, 1995, s. 4). 

 

For at opleve succes har alle fire respondenter tydeligt givet udtryk for, at ros, anerkendelse 

og oplevelsen af at være tilfreds med sin egen indsats er meget vigtige faktorer, hvilket be-

kræftes af Bandura i ovennævnte. Dette er vigtige overvejelser at gøre sig som terapeut. 

 

For at man som terapeut er i stand til at afgøre, om en påtænkt intervention er realistisk, kræ-

ver det et vist forhåndskendskab til klienten for bedre at kunne vurdere dennes nøjagtighed og 

oprigtighed i OPHI-II interviewet (Kielhofner, 1998, side 29). I nogle tilfælde er det nødven-

digt at supplere med andre redskaber og undersøgelser, for eksempel observation eller under-

søgelse af udførelsessystemet, for at indhente oplysninger som ikke nødvendigvis fremkom-

mer ved et interview.  

  

I situationer, hvor man som terapeut skal videregive informationer eller samarbejde med an-

dre faggrupper om en intervention, mener vi, at datasamlearket med de nedenfor foreslåede 

ændringer om en supplerende beskrivelse, er anvendelig (se afsnit om ændringsforslag). Data-

samlearket kan give et hurtigt overblik over indenfor hvilke væsentlige områder, klienten har 

behov for indsats.  

 

Noget tyder på, at alle fire respondenters opfattelse af handleevne er tydeligt påvirket, og at de 

har problemer med at træffe langsigtede aktivitetsvalg. Som følge heraf er dette et oplagt sted 

at sætte ind med en intervention, idet en arbejdsmarkedsrelation er betinget af en vis form for 

stabilitet og vedholdenhed. Samtidig har vi identificeret, hvordan vores respondenters aktivi-

tetsproblemer kommer til udtryk på grund af specifikke problemer som misbrugsproblemer, 

problemer med balancenerven, socialfobi og kommunikations- og interaktionsproblemer. 

For at give et mere konkret bud på, hvordan OPHI-II kan bidrage til arbejdet med menne-

sker på kanten af arbejdsmarkedet, giver vi i det følgende et eksempel på, hvilke overve-

jelser om intervention et OPHI-II interview kan resultere i.  
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Overvejelser om intervention i forhold til respondent A 

I afsnittet om dataanalysen fremgår det, at respondent A har en del ressourcer at tage ud-

gangspunkt i, når man overvejer, hvilken intervention der skal igangsættes. Han har en positiv 

indstilling til og håb for fremtiden. Respondenten er engageret i de arbejdsmarkedsrelaterede 

aktiviteter, han finder meningsfulde. Han har en familie, der støtter ham og et specifikt ønske 

om uddannelse og personlig udvikling. Endelig er respondent A i besiddelse af erfaring inden-

for flere typer erhverv. 

På den anden side er respondenten utilfreds med sine daglige rutiner, har haft et misbrug og 

har stadig en omgangskreds, der kan præge dette misbrug. Noget kan tyde på, at respondenten 

har problemer med at handle hensigtsmæssigt og organisere sin tid, idet han efter eget udsagn 

har tendens til at udskyde selv vigtige ting. Respondent A beskriver sin fars død i 1997 som 

det vigtigste vendepunkt i sit liv og at siden da, er alt nærmest gået galt. Som interviewer får 

man fornemmelsen af, respondenten har en tendens til at flygte, når noget bliver svært at 

håndtere. Han beskriver sig selv som konfliktsky og trives bedst, når alle har det godt og der 

ingen uoverensstemmelser er.  

Ovennævnte oplysninger danner baggrund for vores overvejelser som terapeuter om, hvilke 

tiltag respondenten kan have behov for, i tanken om på længere sigt at kunne indgå i en ar-

bejdsmarkedsrelation. 

Det synes oplagt at følge op på og tage hånd om respondentens misbrugsproblem, før eller 

samtidigt med andre tiltag. Disse tiltag kunne bestå af redskaber til og kontinuerlig støtte i at 

kunne handle hensigtsmæssigt og træffe beslutninger, så han bedre kan indgå i gensidigt for-

pligtende relationer. 

Desuden mener vi, at klienten kunne tilbydes vejledning om uddannelses- og erhvervsmulig-

heder samt støtte til at træffe valg omkring dette.   

Det kan være en overvejelse værd at undersøge, om respondenten har fået bearbejdet sin sorg 

over farens død, og om respondenten kunne have gavn af en henvisning til psykolog. 

 
Erfaringer med anvendelse af OPHI-II: 

Generelle erfaringer 

Efter at have afprøvet OPHI-II på fire respondenter har vi gjort os følgende erfaringer: 

• OPHI-II lægger op til, at terapeuten skal kunne improvisere. Dette kræver et indgående 

kendskab til teorien bag redskabet og den anbefalede fremgangsmåde. Det er et dilemma,  
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at man som uøvet ikke kan frigøre sig som det er hensigten, fordi det er svært at bevare 

overblikket og samtidig være spontan. Hvis man alligevel vælger at være spontan, risike-

rer man ikke at være i stand til at indhente alle de oplysninger, som OPHI-II søger at af-

dække (Kielhofner, 1998, s. 31) 

• Vi har været i stand til at planlægge en intervention ud fra de oplysninger, vi har indhentet 

via OPHI-II. Efterfølgende går vores overvejelser i retning af, at terapeuten skal kunne 

vurdere, om klienten er følelsesmæssigt og psykologisk i stand til at gennemføre inter-

viewet, ligesom terapeuten også skal være i stand til at kunne håndtere de følelsesmæssige 

reaktioner, der kan opstå hos klienten (Kielhofner, 1998, s. 27). Idet redskabet bygger på 

ergoterapeutiske teorier, må det være en ergoterapeut, som foretager interviewet, planlæg-

ger og udfører en eventuel intervention 

• Manualen anbefaler meget, at terapeuten gennemfører hele interviewet og scorer de tre 

skalaer (Kielhofner, 1998, s. 29). For at kunne validere på OPHI-II, har vi fulgt denne 

procedure og erfaret at processen er tidskrævende og omfattende. Efter vores vurdering vil 

det også for øvede brugere af redskabet være tidskrævende  

• Den danske manual er oversat meget direkte og derved ikke til dansk skrivesprog. Et ek-

sempel er, at male/female (Kielhofner, 1998 US, s. 183) er oversat til han/hun (Kielhof-

ner, 1998, s. 166). Samtidig er der i den danske udgave fejlagtig fremgangsmåde i forhold 

til brug af fed skrift. 

Generelt er der mange stavefejl i det danske materiale. Et eksempel er ”skidt” i stedet for 

”skridt” (Kielhofner, 1998, s. 92). 

I den danske manual er der ingen overensstemmelse mellem, hvad interviewformaterne 

kaldes i teksten, hvad de kaldes i indholdsfortegnelsen til bilagene og hvad selve bilagene 

kaldes i overskrifter (Kielhofner, 1998, s. 37, 110, 136, 144). Dette medfører uoverskue-

lighed og forvirring for læseren.  

Alt i alt skaber dette meningsforstyrrelser og fejl. I det amerikanske materiale er der heller 

ingen vejledning i, hvornår man stiller spørgsmål, der er skrevet med fed skrift, hvornår 

man stiller underspørgsmålene og hvordan man skal forholde sig til spørgsmålene under 

”eller” (Kielhofner, 1998), (Kielhofner, 1998 US) 

• For tre af respondenternes vedkommende har vi som interviewere fået indtryk af, at livs-

historieinterviewet medførte refleksioner hos respondenterne over egen selvforståelse og 

adfærd.  
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• Et eksempel på dette er respondent A, som umiddelbart efter interviewet sagde, at: ”Det 

satte en masse tanker i gang og jeg skal hjem og se lidt nærmere på mit liv” 

• Når man læser interviewspørgsmålene, kan man få den opfattelse, at indholdet i nogle af 

spørgsmålene virker irrelevante og at andre er akavet formulerede. Ved alligevel at stille 

spørgsmålene som de forelå, viste det sig, at vi indhentede både relevante og anvendelige 

oplysninger 

• Vi har erfaret, at nogle spørgsmål er formulerede, så meningen ikke fremgår tydeligt.  Et 

eksempel er, at vores respondenter svarede med stillingsbetegnelse på spørgsmålet om, 

hvilken type arbejder, de var (Kielhofner, 1998, s. 136). Vores opfattelse af hensigten med 

dette spørgsmål er at opnå viden om respondentens måde at indgå i en arbejdssammen-

hæng på 

• Når man spørger ind til hovedudbytte, oplevede vi, at respondenterne havde svært ved at 

forholde sig til betydningen af dette (Kielhofner, 1998, s. 136) 

 

Erfaringer i forhold til temaområder 

Daglige rutiner 

• Først spørger vi: ”Hvad er det allermest vigtige ved dine daglige rutiner? ” (Kielhofner, 

1998, s. 138). Her beder vi respondenten vælge en rutine, som vedkommende måske ikke 

er tilfreds med. Bagefter spørger vi: ”Giver din hverdag dig plads til at gøre de ting, som 

du synes er mest væsentlige/vigtige for dig?”. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at det læg-

ger op til, at respondenterne kun kan svare ja til dette spørgsmål, fordi de netop lige har 

identificeret den vigtigste daglige rutine 

• Nogle af respondenterne havde svært ved at svare på spørgsmålene om daglige rutiner. De 

tænker ”dagligdag” i stedet for ”daglige rutiner” 

• Interviewspørgsmålene lægger op til, at respondenten fortæller enten om en god eller en 

dårlig dag. Der kan være værdifulde oplysninger at hente ved at spørge ind til både en god 

dag og en dårlig dag frem for, at respondenten vælger det ene frem for det andet 

Aktivitetsrammer 

• Ved spørgsmålene ”Tag mig med på en tur i din lejlighed / på din arbejdsplads” risikerer 

man at få en meget lang og detaljeret beskrivelse af indretningen (Kielhofner, 1998, s. 
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138). Disse oplysninger er ikke relevante i forhold til vores respondenter, da de ikke er fy-

sisk handicappede. (Det bekræfter, at man altid skal tilpasse spørgsmålene til den enkelte 

respondent) 

• I forhold til vores respondenter, forekom det umiddelbart akavet at spørge ind til fritid, 

velvidende at vi sad overfor mennesker, hvor der ikke er et skarpt skel mellem arbejde og 

fritid. Alligevel viste det sig, at respondenterne var i stand til at besvare spørgsmålene og 

beskrive aktiviteter som almindeligvis hører fritiden til 

At udfylde narrativ livshistorie formular 

• At notere oplysninger om kritiske livshændelser undervejs i interviewet, oplevede vi som 

en hensigtsmæssig forberedelse til at indtegne den narrative graf 

• Vi oplevede, at der ved udfyldelse af den narrative graf fremkom nye vigtige oplysninger 

• At udfylde den narrative graf bidrog til at sætte refleksioner om adfærd og selvforståelse i 

gang hos respondenterne 

Erfaringer med vurderingsskalaerne  

• Det kræver en god indsigt i teorien MoHO, når man skal udfylde vurderingsskalaerne 

• Der er flere aspekter, som intervieweren skal forholde sig til på en gang i samme spørgs-

mål. For eksempel i vurderingsskalaen for aktivitetsrammer skal man forholde sig til ar-

bejde, vigtigste produktive rolle, fysiske rum, genstande og ressourcer på en gang (Kiel-

hofner, 1998, s. 163) 

• Vi har svært ved at se formålet med, at der i vurderingsskalaerne for aktivitetsrammer står 

”genstande” i både højre og venstre side (Kielhofner, 1998, s. 162-164). Dette gør sig og-

så gældende i den amerikanske udgave (Kielhofner, 1998 US, s. 175-176) 

• Det kan være vanskeligt at omsætte kvalitative oplysninger til kvantitative forhold ved at 

værdiangive oplysningerne med tal fra 1-4 

• Det er tidskrævende at udfylde vurderingsskalaerne, især hvis man er uøvet 

Erfaringer med datasamleark 

• Der opstår et forståelsesproblem, når man i datasamlearket ikke viderefører ordet ”arbej-

de” i forhold til ”vigtigste produktive rolle” (Kielhofner, 1998, s. 166) 

• Ligeledes opstår der et forståelsesproblem, når ”livingsituation” oversættes til ”livssitua-

tion” i stedet for ”boligforhold” (Kielhofner, 1998 US, s. 183), (Kielhofner, 1998, s. 166) 
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Ændringsforslag 
I det følgende nævnes en række ændringsforslag til den danske udgave af OPHI-II, idet vi 

mener, at visse misforståelser således kan undgås: 

 

• Tilføje en beskrivelse af betydningen for scoringerne 1, 2, 3 og 4 i datasamlearket, da det 

hermed kan lette brugen af arket i tværfaglig sammenhæng 

• I datasamlearket bør ”han/hun” omformuleres til ”mand / kvinde”, og ”livssituation” til 

”boligforhold” (Kielhofner, 1998 US, s. 183) (Kielhofner, 1998, s. 166) 

• I interviewdelen omformuleres spørgsmålene med ”hovedudbyttet af ” til ”det vigtigste i” 

vedrørende både studier og arbejde (Kielhofner, 1998, s. 136) 

• I interviewdelen foreslår vi, at titlen ”Kritiske livshændelser” ændres til ”Vendepunkter”, 

da vi mener, dette ord er mere dækkende, idet ordet indbefatter både positive og negative 

hændelser (Kielhofner, 1998, s. 143) 

• Der mangler et spørgsmål i interviewdelen om, hvad respondenten tror, han/hun laver i 

fremtiden og hvad denne tænker om dette. Spørgsmålene kunne indsættes før spørgsmålet: 

”Hvis du kunne forme din fremtid, hvordan vil den så se ud?” (Kielhofner, 1998, s. 143). 

Det første spørgsmål ville indhente oplysninger om, hvad respondenten tror om sin frem-

tid, det sidste om drømme for fremtiden 

• Uden at have konkrete forslag til ændringer, vil vi anbefale, at vurderingsskalaerne gøres 

mere overskuelige og mindre omfangsrige 

 

Konklusion 
Vi har undersøgt, hvordan OPHI-II kan bidrage til arbejdet med mennesker på kanten af ar-

bejdsmarkedet, efter at have afprøvet redskabet i praksis på fire respondenter. Det er vigtigt at 

understrege, at vi ikke kan udtale os generelt om redskabets anvendelighed, men at vores vur-

deringer bygger på oplysningerne fra fire respondenter. På trods af at vi er uøvede i at anven-

de redskabet, at vi har stillet de anbefalede spørgsmål i den rækkefølge, de er nævnt, og at der 

er meningsforstyrrende fejl og oversættelser i manualen, har vi identificeret adskillige be-

tydningsfulde oplysninger, der kan bidrage til arbejdet med mennesker på kanten af 

arbejdsmarkedet.  

Vi har ved hjælp af OPHI-II identificeret mange forhold, som kan spille ind på respondenter-

nes evne til at indgå i en arbejdsmarkedsrelation, idet den indhenter oplysninger om aktivi- 
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tetsproblemer og hvordan respondenternes specifikke problemer spiller ind på aktivitetspro-

blemet at være arbejdsløs. De forhold, som i vores respondenters tilfælde spiller positivt eller 

negativt ind på deres evne til at indgå i en arbejdsmarkedsrelation, er som følger:  

• Specifikke problemer i form af enten misbrugsproblemer, problemer med balancenerven, 

socialfobi eller kommunikations- og interaktionsproblemer  

• Mangler i deres daglige rutiner et betydningsfuldt arbejde enten at stå op til eller udfylde 

tiden med 

• Udtrykker utilfredshed med deres rolle som kontanthjælpsmodtagere og ønsker sig en 

arbejdsidentitet 

• Har problemer med at træffe og gennemføre langsigtede aktivitetsvalg 

 

Alle ovennævnte oplysninger vil have indflydelse på, hvorvidt respondenterne i givet fald vil 

kunne indgå i en arbejdsmarkedsrelation og er væsentlige forhold at tage hensyn til i planlæg-

ning af en eventuel intervention. 

 

Vi har foretaget en form for validering af den danske udgave af OPHI-II ved at anvende red-

skabet i praksis på fire respondenter og efterfølgende undersøge, om de indhentede oplysnin-

ger kunne kategoriseres i forhold til de fem temaområder, som den intenderer. Som nævnt i 

afsnittet ”Konklusion på resultater af dataanalysen” har vi indhentet oplysninger om alle fem 

temaområder og kan således konkludere, at redskabet er validt i forhold til den del, vi har 

undersøgt. 

 

Vi har også set på, om OPHI-II er anvendelig, som den foreligger i forhold til fremgangsmåde 

og formulering af spørgsmål, for såvel at kunne foretage en form for validering, som for at 

kunne vurdere, om man som uøvet kan anvende redskabet og indhente anvendelige oplysnin-

ger uden at være spontan, som det anbefales i manualen (Kielhofner, 1998, side 31).  

Da vi har identificeret oplysninger, som er relevante i forhold til at bidrage til arbejdet med 

mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og efterfølgende begrundet hvordan disse oplysnin-

ger kan bidrage, konkluderer vi, at OPHI-II er anvendelig, som den foreligger. Dog mener 

vi, at det vil være på sin plads med visse ændringer i den danske udgave af materialet for at 

undgå unødvendig tvivl og misforståelser hos intervieweren.  

Ud fra vores erfaringer med OPHI-II mener vi, at det er et godt redskab, som er anvendeligt 

inden for mange områder i ergoterapi. Men det at anvende OPHI-II er i sig selv omfattende og 
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tidskrævende. Dertil kommer, at den bliver yderligere tidskrævende på grund af fejl i såvel 

det danske som det amerikanske materiale.  

 

Diskussion 
I afsnittet om vores erfaringer med anvendelsen af OPHI-II beskriver vi, at det er problema-

tisk at omsætte kvalitative data til kvantitative forhold samt at udfyldelse af vurderingsskala-

erne er både tidskrævende og omfattende. Alligevel kan vi se den fordel, at data herved kan 

blive mere overskuelige og dermed lettere at formidle.  

I en artikel af Mik-Meyer bekræftes det problematiske heri. Mik-Meyer refererer til en analy-

se, som påpeger at ”oversættelse af kvalitative forhold til tal naturligvis er en proces, der har 

den bivirkning at der sker en voldsom reduktion af komplekse forhold” (Mik-Meyer, 2002). 

Kielhofner nævner i MoHO, at terapeuter ofte fravælger de omfattende strukturerede vurde-

ringer, fordi de tager for meget energi og at de i stedet foretrækker mere simple redskaber. 

Alligevel anbefaler Kielhofner generelt, at terapeuten udfører grundige og omfattende vurde-

ringer, da den mængde oplysninger, man opnår herved, stiger proportionalt med den tid, tera-

peuten ligger i indsatsen (Kielhofner, 2002, s. 282). 

 

Hvis man generelt vælger at anvende metoder, der har fokus på den enkelte, i forhold til men-

nesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, skal man være opmærksom på, at der 

herved kan forekomme en voldsom individualisering, hvorved årsager til arbejdsløshed ude-

lukkende placeres hos individet. Ved at fokusere voldsomt på individet risikerer man at over-

se vilkår på arbejdsmarkedet, som har indflydelse på jobmuligheder. Endelig kan den vold-

somme individualisering medføre, at man glemmer at stille krav til virksomhederne om soci-

alt ansvar og rummelighed (Mik-Meyer, 2004, 12. marts). Risikoen ved overvejende at foku-

sere på arbejdsmarkedet og samfundet som helhed er til gengæld, at man risikerer at fratage 

de ledige deres eget initiativ og ansvar.  

På den anden side kan undladelse af systematiseret anvendelse af metoder, der har fokus på 

den enkelte, medføre meget ulige vilkår i arbejdet med mennesker, der befinder sig på kanten 

af arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at man risikerer at overse vigtige problematikker hos det 

enkelte menneske, som hindrer en mulig arbejdsmarkedsrelation. 

Konklusionen må være et kompromis i form af en afvejning i hvert enkelt tilfælde og en be-

vidsthed om, hvilket redskab man anvender og hvorfor. 
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Det er vigtigt at holde sig for øje, om arbejdsmarkedet kan rumme de mange mennesker, som 

har behov for at blive hjulpet ind på arbejdsmarkedet, med eller uden løntilskud og specielle 

vilkår. Hvis man ikke er opmærksom på disse forhold, må fagpersonen overveje, om man 

risikerer at skubbe ansatte på ordinære vilkår ud af arbejdsmarkedet. Der findes ikke nogen 

endegyldig løsning på denne problematik, men man bør naturligvis være opmærksom på beg-

ge sider af sagen. 

 

Perspektivering 
Eftersom vi har vurderet, at redskabet er meget omfattende, tidskrævende og kræver et indgå-

ende kendskab til teorierne bag, forstiller vi os, at der kunne udbydes kurser i OPHI-II på lige 

fod med visse andre ergoterapeutiske redskaber. For at dette kan blive aktuelt, er det anbefa-

lelsesværdigt at lave en revidering af oversættelsen. 

Vores projekt kan øge kendskabet til OPHI-II i praksis og derved måske være katalysator for 

en øget anvendelse af redskabet. 

 

Noget tyder på, at det ikke er den lave offentlige forsørgelsesydelse, som motiverer menne-

sker til at finde en vej ind på arbejdsmarkedet. I den tidligere nævnte undersøgelse af Jørgen 

Goul Andersen vurderes, at det økonomiske spiller en mindre rolle, da det er lysten til at ar-

bejde, som har den overvejende betydning i motivationen hos de ledige til at finde et arbejde 

(Carstensen, 1998, s. 31). Derfor kan man også stille spørgsmålstegn ved, om regeringens 

tanker om, at det skal kunne betale sig at arbejde, har nogen effekt. Vi, med vores ergotera-

peutiske baggrund, er også af den overbevisning, at kontanthjælpens størrelse ikke har en af-

gørende betydning, men mener i stedet, at der er flere faktorer, som har indflydelse på menne-

skers vej tilbage til arbejdsmarkedet. Som det fremgår i afsnittet ” Beskrivelse af responden-

terne” har flere af respondenterne manglet indflydelse på indholdet af den kommunale aktive-

ring og et tydeligt formål med aktiveringen i forhold til deres fremtid. Disse forhold bekræfter 

oplysningerne i afsnittet ”Samfundets praksisindsats”, og understreger behovet for at se nær-

mere på hvilke faktorer der har motiverende effekt, og hvilke metoder der kan være anvende-

lige i forhold til at finde frem til den enkeltes motivation. 

 

Som tidligere nævnt var samtlige af vores respondenters opfattelse af handleevne påvirket. 

Dette afføder spørgsmålet hvorfor. Det er vigtigt at finde ud af, om man er arbejdsløs, fordi 

man har problemer eller om man har problemer, fordi man er arbejdsløs (Sørensen, 2000, 
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 s. 37). En generel betegnelse for de meget langvarige kontanthjælpsmodtagere er ”svage le-

dige”. Denne betegnelse giver associationer om, at når man er ledig, er man svag. Derfor kun-

ne et forslag til en fremtidig bacheloropgave være at undersøge en eventuel sammenhæng 

mellem denne stigmatisering og påvirkning af personers opfattelse af handleevne. 

 

Vi har tidligere nævnt, at oplysningerne i OPHI-II kan relateres til størstedelen af de 12 punk-

ter i ressourceprofilen (arbejdsevnemetoden). Derfor kan man overveje, om OPHI-II i fremti-

den kunne være et supplement til udarbejdelsen af ressourceprofilen.  

I den forbindelse mener vi, det kunne være interessant at afprøve brugen af OPHI-II i en 

kommune for yderligere at dokumentere dets anvendelighed. 

 

Litteratursøgning 

Søgehistorie 

Overvejelser: Projektet blev startet ud fra en interesse om ”det rummelige arbejdsmarked”. 

For at indsnævre området bestemte vi os for at undersøge ”det rummelige arbejdsmarked” i 

forhold til psykiatriske klienter. Vi ønskede at afprøve et redskab i praksis og forestillede os, 

at vi ville sammenligne vores resultater med, de resultater praksisstederne havde. En anden 

tanke var at sammenligne praksissteder med og uden ergoterapeuter ansat, hvilket vi siden gik 

fra, da vi ikke ønskede at lave et projekt, der kunne opfattes som fagpolitisk. Undervejs flyt-

tede fokus sig fra psykiatriske klienter til en mere bred gruppe, og vi overvejede at undersøge, 

hvordan vi kunne hjælpe mennesker tilbage til arbejdsmarkedet mere generelt ved hjælp af et 

ergoterapeutisk redskab. Samtidigt udsendte Beskæftigelsesministeriet en rapport om ”Men-

nesker på kanten af arbejdsmarkedet”, som kritiserede blandt andet metoder og mangel der-

på. Herefter fulgte indslag i TV, radio og aviser. Vores endelige udgangspunkt blev, at vi øn-

skede at undersøge det ergoterapeutiske redskab OPHI-II´s anvendelighed i forhold til ”men-

nesker på kanten af arbejdsmarkedet”.  

 

Søgning i praksis: Vi begyndte at søge litteratur om ”det rummelige arbejdsmarked” i forhold 

til psykiatriske klienter. Vi fandt evalueringsrapporter, men kunne ikke finde entydige forhold 

eller bestemte redskaber, som blev anvendt i praksis. De anvendte metoder blev slet ikke eller 

kun mangelfuldt beskrevet. Vi søgte på nettet efter information, hvor vi måtte konstatere, at 
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emnet ”det rummelige arbejdsmarked” er en skandinavisk betegnelse. De udenlandske data-

baser så som Cinahl, Cochrane med flere resulterede ikke i yderligere information. 

Vi rettede flere gange henvendelse til koordinationsudvalg, hvoraf kun ét besvarede henven-

delsen. Vi kontaktede fire forskellige praksissteder for at undersøge, om de kunne være rele-

vante samarbejdspartnere i vores bachelorprojekt. Efterhånden fravalgte vi de forskellige ste-

der, hvorefter vi stod tilbage med ét sted, som var et aktiveringsprojekt for en blandet gruppe 

af klienter. Vi søgte igen bredt efter evalueringsrapporter om den faktiske indsats og måtte 

igen konstatere, at de anvendte metoder ikke bliver beskrevet nærmere. 

Vi søgte litteratur og information på bibliotekerne, hos vores vejleder, internettet og hos be-

kendte, som arbejder i området ”det rummelige arbejdsmarked”. 

Samtidig søgte vi på nettet, biblioteker og hos vores vejleder efter viden om, hvad lovgivnin-

gen kræver og hvilke retningslinjer, der er for at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarke-

det. Undervejs i denne søgning kunne vi desuden konkludere, at effekten af aktiveringsindsat-

sen var af svingende kvalitet. 

Derfor ønskede vi at finde et redskab, som kunne være et relevant bidrag i arbejdet med vores 

målgruppe. Undervejs i processen kom vi frem til, at et narrativt interviewredskab kunne være 

anvendeligt, da et sådant redskab søger at afdække, hvilken mening mennesker tillægger for-

skellige hændelser, deres handlemønstre og motivation.  

OPHI-II synes oplagt, og efter at have fravalgt andre mulige redskaber (WEIS, WRI og 

DOA), vi fandt under søgningen herom, valgte vi at afprøve dette redskab. Under vores studie 

af OPHI-II oplevede vi i gruppen en mangel på narrativ viden, hvorefter vi fandt materiale om 

det narrative. Sideløbende med beslutningen om at anvende det narrative interview OPHI-II, 

søgte vi efter litteratur om teorier bag det narrative. 

Emnets bevågenhed var på sit højeste omkring udgivelsen af Beskæftigelsesministeriets rap-

port. Vi har løbende fulgt med i dagspressen og mediernes interesse for området varierer. 

 

Søgeprofil 

Overordnet har vi prøvet at danne os et overblik over, hvad der var skrevet om begrebet ”det 

rummelige arbejdsmarked”, OPHI-II og narrativer. 

Vi søgte i danske databaser og på biblioteker. Det være sig sundhedsbaser, biblioteker 

(herunder forskningsbiblioteker), artikelbasen, Google, Ergoterapeutforeningen, Be-

skæftigelses- og Socialministeriet, hos Kommunernes Landsforening (KL).  
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Vi brugte mange forskellige søgeord: ”Det rummelige arbejdsmarked”, arbejdsevnemeto-

den, socialt ansvar, arbejdsmarked, revalidering, ”det klientcentrede”, motivation, 

OPHI-II, ergoterapi, og narrativer. Dertil kommer at vi på forskellige kommuners hjem-

meside søgte efter projekter, det rummelige arbejdsmarked, koordinationsudvalg, job, 

hvilket ligeledes resulterede i mange resultater. 

Vi fik mange resultater på søgningen efter ”det rummelige arbejdsmarked” og lovgivningen i 

de danske databaser, men meget få om OPHI-II og narrativer. 

Sideløbende søgte vi i udenlandske databaser: Cinahl, A-JOT, B-JOT, C-JOT, Cochrane, 

norsk ergoterapeutforening og Scandinavian Journal of Occupational Therapy.  

Det har været meget minimalt, hvilke informationer vi fik om ”det rummelige arbejdsmarked” 

på de udenlandske databaser. En årsag kan være, at kun få lande har et socialt system, som det 

danske. Vi har derimod fundet relevante artikler om narrativer og OPHI-II.  

Vi brugte følgende søgeord: ”The Inclusive Labour Market”, Rehabilitee, Work, Self-

efficacy, Empowerment, Rehabilitation, Occupational Therapy, OPHI-II, Narrative 

Data, Kielhofner, Volitional Narratives. 
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