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Værdigrundlaget for ergoterapi – er det en del af aktivitetsvalget? 
 
 
Vi vil gerne med denne artikel opfordre til, at vi som faggruppe søger viden om 

værdigrundlaget for ergoterapifaget. I forbindelse med vores bachelorprojektet har vi i vores 

undersøgelser beskæftiget os med om værdigrundlaget er en del af  valget af aktiviteter 

blandt ergoterapeuter. Undersøgelsen viser, at værdigrundlaget i nogen grad er til stede i 

valget af aktiviteter. I projektet har vi anvendt forslaget til et fælles værdigrundlag som 

Dansk Ergoterapeutisk Professionsudvikling (DEPU) har udarbejdet.  

 

I forbindelse med vores kliniske undervisning 

i uddannelsen er vi blevet interesseret i, om 

værdigrundlaget er en del af valget af 

aktiviteter blandt ergoterapeuter. Vi har 

løbende læst artikler i Ergoterapeuten om 

DEPUs arbejde med  forslaget til et fælles 

ergoterapeutisk værdigrundlag. I forbindelse 

med vores bachelorprojekt har vi læst mere 

om DEPU, hvilket har inspireret os til at 

inddrage dette i projektet. DEPU foreslår 6 

værdier, som udgør værdigrundlaget: (1) 

• Respekt 

• Ligeværd 

• Kreativitet 

• Ansvarsfuldhed 

• Gennemsigtighed 

• Viden og kompetence 

 

Øgede krav til ergoterapi 

Ergoterapifaget påvirkes af, hvordan 

samfundet forandrer sig. Ergoterapi har 

gennemgået en rivende udvikling, siden det 

opstod som fag. (2) 

Øgede krav fra samfundet og klienterne 

bevirker, at der er behov for, at ergoterapeuter 

er mere bevidste om, hvad der ligger til grund 

for behandlingen, og hvilke aspekter vi kan 

bidrage med. (3)  

 

Metode 

Projektet bygger på en kvantitativ og 

kvalitativ undersøgelse. Disse undersøgelser 

er foretaget blandt ergoterapeuter, som 

arbejder på neurorehabiliteringscentre med 

klienter i fase 3. (4) 

Vi har tilsendt et spørgeskema til 

ergoterapeuterne, der arbejder med klienter i 

fase 3 på de førnævnte centre. Da vi fik alle 

skemaer retur var svareprocenten på 100. 

Efterfølgende har vi foretaget semi-

strukturerede interviews med 3 af de 

ergoterapeuter der besvarede spørgeskemaet. 

Interviewguiden til interviewene er opbygget 

ud fra 4 underemner, vi har arbejdet udfra fra 

starten af projektet: 
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• Hvad er grundlaget for valget af 

aktiviteter i fase 3? 

• Hvilke aktiviteter anvendes i 

behandlingen? 

• Hvordan er kvaliteten af de anvendte 

aktiviteter? 

• Er det ergoterapeutiske værdigrundlag 

en naturlig del af ergoterapeuters 

ræsonnement ved valget af aktiviteter? 

 

Hovedvægten i projektet lægges på 

besvarelserne fra de 3 semi-strukturerede 

interviews.  

 

Grundlaget for valget af aktiviteter i fase 3 

I interviewene har vi spurgt til, hvad 

grundlaget for valget af aktiviteter er. Vi har 

fundet frem til, at følgende er medvirkende til 

at danne grundlag for valget af aktiviteter: 

• Undersøgelsesredskaberne 

• Det teoretiske grundlag 

• De fysiske omgivelser 

• Klienternes stærke sider  

• Klientcentreringen  

Undersøgelsen viser, at det ikke er i lige høj 

grad, de forskellige aspekter er med til at 

danne grundlaget for valget af aktiviteterne.  

 

Aktiviteter der anvendes i behandlingen 

De 3 ergoterapeuter giver udtryk for, at 

hovedvægten af aktiviteterne i fase 3 

tilrettelægges med henblik på at træne 

kognitive funktioner. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de oftest 

anvendte aktiviteter er: 

• Computer 

• Køkken 

• Værksted 

• Udendørs aktiviteter 

• Huslige aktiviteter 

Disse aktiviteter anvendes på forskellig vis, fx 

anvendes computeren både til specifik 

kognitiv træning og til træning af 

arbejdsrelaterede opgaver. 

 

Kvaliteten af de anvendte aktiviteter 

For at få svar på, hvordan kvaliteten af de 

anvendte aktiviteter i behandlingen er, har vi 

til analyse af vores data anvendt Anne Fishers 

antagelser om aktivitet. (5) 

Aktiviteterne, de 3 interviewede 

ergoterapeuter igangsætter sammen med 

klienten, har god ergoterapeutisk kvalitet, da 

aktiviteterne er overvejende terapeutiske eller 

kompenserende. Derudover er aktiviteterne 

igangsat ud fra  klientcentreret praksis. 

Endvidere har aktiviteterne: (5) 

• Relation til klientens daglige liv 

• Relevans i den kontekst de udføres 

• Et formål for klienten 

• Mening for klienten 

Denne vurdering er dog med det forbehold, at 

vi ikke har inddraget klienternes synsvinkel 
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og  ikke har observeret klienterne udføre 

aktiviteter.  

 

Det ergoterapeutiske værdigrundlag ved 

valget af aktiviteter 

Ved hjælp af de 3 interviews og 

bearbejdningen af disse har vi fundet ud af, at 

de 6 værdier i DEPUs forslag til et 

ergoterapeutisk værdigrundlag overordnet er 

en del af ræsonnementet i forbindelse med 

valget af aktiviteter blandt de 3 interviewede 

ergoterapeuter. Der er dog forskel på i hvor 

høj grad, værdierne er en del af 

ræsonnementet. 2 af ergoterapeuterne har alle 

6 værdier med i større eller mindre grad. Den 

tredje af ergoterapeuterne giver ikke udtryk 

for overvejelser omkring værdierne 

ansvarsfuldhed og kreativitet. 

 

Konklusion 

Vi kan ikke ud fra undersøgelserne af 

undersøgelserne konkludere, at de 3 

ergoterapeuter har værdigrundlaget 100% 

med i deres aktivitetsvalg. Men ud fra vores 

data har vi fået oplysninger, der indikerer, at 

de 3 ergoterapeuters valg af aktivitet i større 

eller mindre grad har sammenhæng med det 

af DEPU definerede ergoterapeutiske 

værdigrundlag.  

Vi har ud fra besvarelserne vurderet, at det 

ergoterapeutiske værdigrundlag, DEPU har 

foreslået, har sammenhæng med 

aktivitetsvalget, da de 3 ergoterapeuter har 

nogle af værdierne med i deres overvejelser 

ved valget af aktiviteter.  

De 3 ergoterapeuter har dog ikke værdierne 

med i lige høj grad. 2 af ergoterapeuterne har 

de 6 værdier med som en del af deres 

overvejelser i forbindelse med 

aktivitetsvalget. Den sidste ergoterapeut har 

kun 4 af de 6 værdier med i sine overvejelser, 

og derfor har valget af aktiviteter ikke så stor 

sammenhæng med værdigrundlaget for hende 

som for de 2 andre. 

Undersøgelsen viser, at værdigrundlaget i 

nogen grad er en del af valget af aktiviteter. 

 

Afslutning 

Arbejdet med bevidstgørelse om et fælles 

ergoterapeutisk værdigrundlag vil strække sig 

over en årrække. Bevidstgørelsen er i 

opstartsfasen, og vi har derfor ved de 3 

interviews spurgt, om ergoterapeuterne har 

kendskab til DEPU. Kun 1 af de 3 

ergoterapeuter giver udtryk for at have 

kendskab til DEPUs forslag til værdigrundlag. 

Vi håber, DEPUs tiltag samt 

bachelorprojekter som dette kan være med til 

at øge bevidstheden om, hvor vigtigt et fælles 

ergoterapeutisk værdigrundlag er.  

 

Artiklen er skrevet af: Britta Thøgersen, Line 

Sønnichsen, Dorit Torborg Jensen og Louise 

Faurskov, Ergoterapeutuddannelsen Esbjerg. 



 4

Litteratur 

1. DEPU - Dansk Ergoterapeutisk 
Professionsudvikling (2004): Værdigrundlag 
til debat, 
http://www.etf.dk/depu/vaerdigrundlag-
depu.pdf 
Udskrevet d. 10.11.2004 
 
2. Ergoterapeutforeningen (2004): DEPU, 
http://www.etf.dk/index.php?id=221&print=1
&no_cache=1 
Udskrevet d.03.01.2005  
 
3. Jensen, Lilly; Møller, Kurt (2004): Hvidbog 
om rehabiliteringsbegrebet, 
1. oplag, MarselisborgCentret 
 
4. Borg, Tove; Runge, Ulla; Tjørnov, Jytte 
(2003): Basisbog i ergoterapi, 
1. udgave, Munksgaard Danmark, kap. 17 
 
5. Fisher, Anne (1998): Uniting Practice and 
Theory in an Occupational Framework 
The American Journal of Occupational 
Therapy (AJOT) July/august, vol. 52, nr. 7 


