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Rejsen gik i sommer til Chicago, Illinois, USA.  

Jeg havde gennem længere tid haft kontakt med professor Gary Kielhofner og Jessica Keller, Head 

Assistent på MOHO Clearinghouse, og fik nu chancen for at kikke ind da min familie alligevel 

havde planlagt at holde sommerferie i Chicago i år. 

 

Da jeg stod af toget ved University of Illinois at Chicago (UIC) var jeg spændt på hvordan MOHO 

Clearinghouse så ud. Jeg var i god tid, da jeg ankom til campus, men det viste sig at universitetet 

bestod af en hel bydel, og jeg kom til at stå af 2 stationer før Pulk Station, som var den nærmeste 

station til Department og Occupational Therapy. Jeg holdt et par pauser undervejs, der var 40 

graders varme og midt på dagen, turen gennem campus gav mig en god idè om størrelsen på dette 

universitet..  

 

MOHO Clearinghouse, er en informations- og forskningsafdeling under Department of 

Occupational Therapy, som organisatorisk er placeret under Applied Health Science på UIC. Jeg 

blev mødt af glade og imødekommende mennesker, som tog sig tid til at fortælle om deres 

dagligdag, og det de var optaget af at forske og udvikle. Man kan tage en master uddannelse i 

ergoterapi, og der er planer om at udbyde en doktoruddannelse. Flere af forskningsassistenterne var 

i gang med eller har taget en phd. uddannelse, og studerende blev inddraget i forskningsarbejdet.  

 

Vi havde aftalt at spise frokost sammen, og tale om de emner jeg havde mailet til dem forinden. Det 

blev en frokost med Gary og Jessica i Al Capone`s gamle stamrestaurant. Der blev drøftet 

manualerne til OSA og ACIS, og den seneste COSA manual, oversættelsesaftaler og 

forskningssamarbejde. Derudover diskuterede vi indholdet i centrale MOHO begreber samt 

muligheden for at Gary Kielhofner kunne komme og holde en workshop i Danmark. Jeg kom 

tilbage næste dag, og gennem en uge havde jeg min daglige gang på MOHO Clearinghouse, fik talt 

med studerende og forskningsassistenter, fik lavet litteratursøgninger.Det var et meget inspirerende 

besøg i MOHO head quarter. Studiebesøget var støttet økonomisk af Studierejsefonden, Etf.  

For MOHO interesserede klik ind på http://www.moho.uic.edu/    


