
 1

Hermed et  bidrag til Ergoterapeutens opfordring til at fortælle om noget, der har ændret / påvirket  
ens værdigrundlag som ergoterapeut. 
 
Jeg kom for nylig hjem efter knap tre år i Lesotho, som er et lille og fattigt land i det sydlige Afrika. Der 
arbejdede jeg som udviklingsarbejder og ergoterapeut for en handicaporganisation, som er partner til 
Mellemfolkeligt Samvirke. Det betyder, at organisationen får støtte af Mellemfolkeligt Samvirke til 
kapacitetsopbygning i form af personel bistand og penge. Organisationen  hedder Lesotho Society of 
Mentally Handicapped Persons og er en pendant til LEV herhjemme. De havde søgt om at få en 
ergoterapeut derned til  at støtte og inspirere dem i arbejdet med handicappede børn og deres forældre. 
Jeg udgjorde altså personel bistanden og arbejdede sammen med lokale kollegaer i den landsdækkende 
organisation. Det overordnede mål med organisationens arbejde er, at opnå forbedrede vilkår for børn 
og voksne med handicaps, bl.a. at menneskerettighederne også respekteres for denne gruppe af borgere.  
 
 
Ulands-ophold giver ny forståelse for gammelkendte værdigrundlag  
 
Totalsituation. Behovspyramide. To velkendte begreber fra tiden på Ergoterapeutskolen og begreber, der 
hele tiden ligger i ens underbevidsthed, når man arbejder i praksis. Enhver ergoterapeut ved, hvad ordet 
totalsituation står for – det er noget med at se på det hele menneske, og ikke kun et lille hjørne af 
personen. Enhver ergoterapeut ved, hvad behovspyramiden står for – det er noget med, at de basale behov 
skal dækkes først, inden man kan beskæftige sig med højere liggende behov. Aldrig har det dog stået så 
klart og tydeligt for mig, hvad det virkelig vil sige, før jeg kom til at arbejde i et fattigt udviklingsland. 
Der oplever man mange ting i sin yderste konsekvens. Jeg begyndte for alvor at forstå betydningen af ord, 
som jeg altid har troet, at jeg forstod.  
 
Når man forsøger at vise og forklare en mor, hvordan hendes spastiske barn kan bringes i den mest 
hensigtsmæssige siddestilling i spisesituationen, nikker hun høfligt og siger ja, ja. De flakkende øjne og 
de alvorlige ansigtstræk afslører dog, at hun ikke rigtig hører efter. Hvordan skulle hun også kunne det? 
Spisesituation? Når hun ikke ved, om hun har mad at give barnet til det næste måltid, hvordan kan hun så 
bekymre sig om siddestillingen? Ligeledes kigger hun høfligt på, når man viser hende nogle simple 
udspændingsøvelser, hun kan gøre med barnet, men hun ved godt, at det får hun ikke gjort. Hvordan kan 
hun forsvare overfor sig selv og resten af familien at sidde og rode nede på gulvet med det handicappede 
barn, når hun burde være ude på marken og arbejde eller på anden vis forsøge at skaffe mad til familien. 
Her er der nemlig ikke noget, der hedder kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, fordi man har et 
handicappet barn. Min vejledning kan være nok så professionel og velment, men budskabet går ikke 
igennem. Det basale behov mad er ikke dækket, og så preller alt andet af.  
 
Moderen er i et dilemma. Det er jo ikke kun det barn med handicap, der er sulten; det er alle barnets 
søskende også. Og det er trods alt de andre søskende, der kan forventes at vokse op og ”blive til noget”. 
Det er dem, som skal forsørge familien, når de gamle forældre ikke kan mere. Hun forstår godt, hvad vi 
siger, når vi taler om menneskerettigheder. Hun forstår godt, at også handicappede børn har rettigheder, 
som skal respekteres. Hun holder af sit handicappede barn, og hun vil gerne opfylde alle dets behov. Men 
det er alligevel svært at forstå, at det barn skulle være helt så meget værd som hendes andre børn. Det 
hævder eksperterne fra handicaporganisationen ganske vist, men det er det jo ikke i praksis. Hun ved 
godt, at børn med svære handicaps ofte ikke overlever, til de bliver voksne. Hun ved også, at det 
handicappede barn altid vil være en byrde for familien; endnu en mund at mætte, en krop at pleje. Er det 
nu ikke bedre, at hun prioriterer de andre børn i familien, så de i det mindste får mad og skolegang og 
dermed en mulighed for en fremtid. Maden og pengene er nemlig så knappe, at det ikke rækker til alle; 
hun bliver nødt til at foretage den ubehagelige prioritering.  
 
Jeg er i et dilemma. Dette handler ikke kun om det handicappede barns totalsituation. Det handler om 
familiens totalsituation. Den barske virkelighed, som familien lever i, udfordrer nogle af mine holdninger 
og værdinormer. Jeg forstår nemlig godt, at moderen prioriterer de ikke-handicappede børn højest. Når 
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jeg siger prioriterer, handler det om helt konkrete ting, som hvorvidt de kan komme i skole eller ej. Det er 
måske kun lige og lige, at moderen kan skrabe penge nok hjem til at betale for skoleuniformer og 
skolepenge. Bliver skolepengene ikke betalt hvert kvartal, bliver børnene smidt ud af skolen. Uden 
skolegang er det helt sikkert, at børnenes fremtidsudsigter er at leve i dyb fattigdom, som familien gør nu. 
Det er vel naturligt at satse på de børn, som har evner til lære noget og med tiden kan blive en forsørger 
for familien. Eller hvad? Det strider mod mit menneskesyn at tilsidesætte et handicappet barns behov for 
at tilgodese dets søskendes udvikling.  
 
Vi når til en erkendelse. Jeg og mine kollegaer må holde fast i det, vi er kommet for. Nemlig at vejlede 
forældrene i, hvordan de kan stimulere og træne deres børn, samt hvordan de kan advokere for bedre 
vilkår for deres børn så som ret til skolegang, ret til ordentlig behandling i sundhedsvæsenet, ret til 
hjælpemidler m.m. Vi erkender dog, at vi ikke kan sidde forældrenes klagesang overhørig. De siger ”ja, 
ja, det er godt nok med de der menneskerettigheder, men vi er sultne”. Vi er kender, at vi er nødt til at gå 
ind i fattigdomsproblematikken og på en eller anden måde hjælpe familierne til indkomst eller mad. Ellers 
vil de ikke have overskud til at arbejde med hverken stimulering, rehabilitering, uddannelse eller andre 
vilkår af betydning for barnets udvikling. Jeg erkender, at ergoterapi ikke er et basalt behov. I alt fald ikke 
ligeså basalt som mad.  
 
Jeg er i et dilemma. Jeg er kommet til Lesotho for at bidrage med ergoterapeutisk ekspertise, for at 
videregive nogle teoretiske og praktiske redskaber til mine kollegaer. Jeg ser et stort udækket behov for 
hjælpemidler, habilitering og viden om forskellige handicaps. Egentlig troede jeg vel, at det var disse ting, 
jeg skulle arbejde med. Jeg erkender dog, at det ikke kan nytte, at gå for meget ind i disse ting, før nogle 
grundlæggende problematikker er blevet adresseret. Jeg føler, jeg må gå på kompromis med min 
faglighed. Jeg lukker øjnene for, at et barn har behov for et ståstativ, en specialstol eller et 
ganghjælpemiddel. Jeg lader være med at arbejde for, at barnet kan få disse hjælpemidler, selvom jeg 
sandsynligvis godt kunne skaffe dem et eller andet sted fra. Jeg ”nøjes” med at vise, hvilke rimelige 
siddestillinger, stimulerende øvelser og lege de kan lave med barnet med de forhåndenværende midler, 
som typisk er tæpper og håndklæder. Eller måske er det alligevel ikke at gå på kompromis med 
fagligheden. Jeg ved jo, at der ikke er et eneste menneske i Lesotho udover mig selv, som er i stand til at 
justere og tilpasse hjælpemidlerne, efterhånden som barnet vokser. Jeg er den eneste ergoterapeut i 
Lesotho. Ingen af mine kollegaer har nogen form for paramedicinsk uddannelse, de har ikke baggrunden 
for at kunne lære at tilpasse hjælpemidler. Jeg mener, det vil være mere skadeligt for barnet at få  
et hjælpemiddel, som ikke passer og ikke bliver brugt rigtigt end at undvære det. Derfor mener jeg 
alligevel, at det er god ergoterapi at lade være med at give hjælpemidler. Man skal ikke sætte noget i 
gang, som ikke kan blive fulgt op. Det er dog en faglig udfordring sådan at skulle gribe til ikke-handling.  
 
Det er set så mange gange før, at der er kommet en containerfuld kørestole fra Europa til et uland. De er 
blevet distribueret til en mere eller mindre tilfældig skare af handicappede borgere, og efter et år er ingen 
af stolene i brug længere. De står rundt omkring og er punkterede, knækkede eller på anden vis gået i 
stykker. Hvorfor får de da ikke bare lappet og svejset stolene, tænker vi. Det er da hverken dyrt eller 
svært. Jo, det er svært, når man er sulten. Når man er meget fattig og meget sulten, så er der ikke 
overskud til sådan noget som at vedligeholde hjælpemidler. I øvrigt er de vestlige kørestole ofte for 
spinkle til terrænet i ulandene. Et bjergland som Lesotho har næsten ingen steder et terræn, som egner sig 
til kørestole. Der er stejle skrænter, sten og græs omkring husene, store huller og ujævnheder i grusvejene 
og stierne. Motivationen for at reparere kørestolene er derfor meget lille.  
 
Ordene totalsituation og behovspyramide er altså blevet meget mere tydelige for mig. Begreberne er 
naturligvis også gældende i arbejdet med en dansk borger og en dansk familie, men det totale er bare ikke 
helt så totalt, og de mest basale behov er dækket her. I Danmark møder man ikke begreberne i sin yderste 
konsekvens, som man gør i et uland. Jeg har nok også fået et mere nuanceret syn på vort fag. Ergoterapi 
er visse steder en luksus. Der findes faktisk behov, der er mere basale end behovet for ergoterapi. Det er 
nok ikke god latin at sige sådan, og diverse ergoterapeutiske koncepter og metoder hævder noget andet - 
men det er, hvad jeg så derude i den afrikanske virkelighed.  
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Jeg så også, at ergoterapi er meget nødvendigt i udviklingslandene. Når vi arbejdede med folk, som var 
knap så fattige og sultne, var de meget modtagelige og interesserede. Jeg har oplevet forældre komme 
vandrende langvejs fra med halvstore og tunge handicappede børn på ryggen for at komme til ”child 
training”, som vi kaldte vores vejledningsmøder for forældre og børn. Mange børn og unge med 
forskellige handicaps i Lesotho oplever nu både at få tilbud, som fremmer deres udvikling, og en øget  
accept fra familien og det omgivende samfund. Selv i et fattigt land som Lesotho er det muligt at flytte 
holdninger, men det tager tid for en advocacy-organisation som Lesotho Society of Mentally 
Handicapped Persons, når den er op mod sult og fattigdom. Det er dog muligt, og arbejdet nytter. Jeg kan 
kun anbefale andre ergoterapeuter at rejse ud og arbejde i et udviklingsland; det er meget givende og  
meningsfuldt.  
 
 
 
 
Hvis I er interesserede i dette indlæg, kan jeg desuden supplere med nogle fotos fra mit arbejde i Lesotho. 
Vil I i så fald have dem digitalt eller som papirbilleder? 
Desuden kan jeg sige meget mere om, hvordan det er at arbejde i Afrika, hvis det skulle have interesse for 
bladet. For eksempel noget om, hvorvidt det forslår som skrædder i helvede, og hvorvidt et hjælpe-gen er 
den rigtige baggrund for at arbejde i et uland. Og selv om ergoterapi ikke alle steder er det, der er mest 
behov for, så er den ergoterapeutiske baggrund en meget god ballast at have som udviklingsarbejder.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karina Ruby 
  
Tilst Vestervej 21 B 
8381 Tilst 
Tlf.: 86241813 
E-mail: karinaruby@bigfoot.com  


