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Indledning 

Gennem årene har fremsynede ergo-
terapeuter vist vejen til den udvikling vi 
i dag ser indenfor ergoterapi – interna-
tionalt og nationalt. 

I Danmark blev det første forskningsud-
valg nedsat i 1977 med det formål at 
beskrive behovet for ergoterapeutisk 
forskning.  

I 1983 blev der afholdt en debatdag om 
forskning arrangeret af forskningsud-
valget. Senere samme år besluttede 
generalforsamlingen at oprette en 
forskningsfond til støtte for udvikling og 
forskning i ergoterapi.  

I 1994 vedtog Etf’s generalforsamling, 
at oprette en akademiseringspulje de 
næste 5 år, og dermed blev det muligt 
at støtte de ergoterapeuter, som øn-
skede at tage en akademisk uddannel-
se.  

Hensigten var at der skulle være kvalifi-
cerede undervisere til en kommende 
kandidatuddannelse. Desuden ønskede 
generalforsamlingen at det blev fag-
gruppen selv der kom til at sætte mål 
for fagets forskning og definere fagets 
udvikling og værdigrundlag.  

Samme år blev Dansk Selskab for Ergo-
terapeutisk Forskning stiftet. 

Sideløbende med akademiseringspuljen 
fortsatte Forskningsfondens sædvanlige 
praksis med støtte til forskning og ud-
viklingsprojekter. 

Da de 5 år var gået i 1999, havde 42 
ergoterapeuter fået støtte fra Akade-
miseringspuljen. Af de 42 havde 16 
fuldført en MPH (Master of Public 
Health) og 13 havde fuldført andre 
akademiske videreuddannelser. 

I 1999 beslutter Repræsentantskabet at 
konvertere midlerne fra Akademise-
ringspuljen til en Praksispulje med den 
begrundelse, at Ergoterapeutforeningen 
nu havde ydet en ”kickstart” til akade-
miseringen samt at der var et behov for 
teoriudvikling i praksis. Tanken var at 
de akademiserede ergoterapeuter 
kunne støtte fagudviklingen i praksis 
gennem TEORI TIL PRAKSIS projekter. 

 

Praksispuljen 

Praksispuljen blev oprettet d.1.1.2000 
og løber indtil 31.12.2004, hvor repræ-
sentantskabet skal træffe beslutning 
om praksispuljens fremtid. Forsknings-
fonden har i hele perioden fortsat den 
sædvanlige praksis med støtte til Forsk-
ningsprojekter.  

Praksispuljens formål var flersidigt: 

• at styrke den enkelte ergotera-
peutarbejdsplads internt i orga-
nisationen ved at kvalitetsudvikle 
og dokumentere de ergoterapeu-
tiske ydelser. 

• at synliggøre og præcisere hvad 
ergoterapi er på den enkelte 
arbejdsplads. 

• at forbedre grundlaget for at 
prioritere de ergoterapeutiske 
ydelser. 

I 2003 fik Ergoterapeutforeningen en 
ny organisering, idet Forskningsud-
valget blev nedlagt og Bevillingsudval-
get blev oprettet. Samtidig blev en 
deltidskonsulent for Bevillingsudvalget 
ansat med den funktion at vejlede og 
rådgive de medlemmer, der ønskede 
sparring på deres ansøgning, at kvali-
ficere bevillingsprocessen samt lave 
indstillinger til Bevillingsudvalget. 

 

Ansøgninger til Praksispuljen 

Fra februar 2000 – februar 2004 op-
fyldte 93 ansøgninger kriterierne for 
støtte fra Praksispuljen. Heraf har 4 
ansøgere siden hen trukket sig.  



Ud af de tilbageblevne fordeler 
ansøgningerne sig således i forhold til 
arbejdsområder: 

• Børneområdet – 5 arbejdsplad-
ser har fået støtte, heraf har 2 
søgt og fået bevilget støtte i 2 
omgange. 

• Det primærkommunale område 
med fokus på ældreområdet – 
24 kommuner er repræsente-
ret, heraf har 2 kommunale ar-
bejdspladser søgt og fået bevil-
get støtte i 3 omgange. 

• Det somatiske område – 31 so-
matiske arbejdspladser er re-
præsenteret, heraf har 7 ar-
bejdspladser søgt og fået bevil-
get støtte i 2 omgange. 

• Det psykiatriske område – 14 
arbejdspladser er repræsente-
ret, heraf har 3 arbejdspladser 
søgt og fået bevilget støtte i 2 
omgange. 

• De amtslige hjælpemiddelcen-
tre – har søgt og fået bevilget 
støtte til et samlet projekt. 

• En regionskreds, som består af 
mange arbejdspladser med få 
ansatte, har søgt samlet og fået 
bevilget støtte. 

 

Ansøgningerne dækker arbejdspladser 
med medarbejderantal fra 1 til 50 med-
arbejdere. 

 

Hvad er praksis optaget af? 

Indledningsvis er det vigtigt at under-
strege, at denne beskrivelse bygger på 
de bevilgede praksispuljeansøgninger 
gennem den 4-årige periode, hvor 
Praksispuljen har eksisteret.  

Praksis kan have fokus på mange andre 
emner, som der ikke er fundet behov 
for eller interesse i at søge om midler til 
i Ergoterapeutforeningen. 

Tendenser 

Ser vi på tendenser i ansøgningerne, så 
er det en generel tendens indenfor alle 

arbejdsfelter, at praksis har fokus på 
synliggørelse gennem kvalitetsudvikling 
og dokumentation set i lyset af det 
paradigmeskift, som er sket indenfor 
ergoterapi gennem de sidste 10 år side-
løbende med ændrede samfundskrav i 
samme periode.  

Denne tendens afspejler sig inden for 
de enkelte arbejdsområder på lidt for-
skellig måde: 

Børneområdet 

Børneområdet har fået øjnene op for 
det canadiske materiales anvendelighed 
dels til at flytte fokus mod aktivitets-
perspektivet, dels til en kvalificering af 
praksis med brugerinddragelse, dels 
som et redskab i den ergoterapeutiske 
undersøgelse af det 0-6-årige barn og 
endelig som et middel til synliggørelse 
af ergoterapi i det tværfaglige samar-
bejde. 

Et enkelt projekt inddrager også Gary 
Kielhofners model Model of Human 
Occupation. 

Det primærkommunale område med 
fokus på ældreområdet 

Praksisudviklingen indenfor det primær-
kommunale område retter sig mod den 
kvalitetsudvikling og dokumentation, 
som en større forankring i ergotera-
peutisk teori kan føre med sig. Det er 
tydeligt, at de øgede lovgivnings-
mæssige krav om kvalitetsstandarder 
indenfor de træningsmæssige ydelser 
har præciseret behovet for at synlig-
gøre den ergoterapeutiske indsats og 
har ført til en nødvendig omstilling. 

En tendens er fokus på aktivitets-
perspektivet i de ergoterapeutiske 
undersøgelsesmetoder med brug af det 
canadiske materiale, AMPS, A-one, 
livshistorier og hverdagsaktiviteter for 
derigennem at udarbejde kvalitets-
sikringsprocesser i forhold til træning 
både i eget hjem og på træningscentre 
med fokus på ADL. 

De præciserede undersøgelsesredska-
ber danner basis i effektmåling, som er 
en anden tendens indenfor området. 
Effektmålingen retter sig både mod 



funktioner på kropsniveau og på akti-
vitet- og deltagelsesniveau set ud fra 
ICF-terminologi. I denne sammenhæng 
har et enkelt projekt fokus på BUM-
modellens (det lovgivningsmæssige 
krav om adskillelse af bestiller – udfører 
– modtager af en given ydelse) indfly-
delse på resultatmåling.   

Flere kommunale arbejdspladser har 
også fået støtte til praksisbeskrivelser 
af den ergoterapeutiske intervention 
rettet til specifikke brugergrupper fx 
svage ældre, senhjerneskadede, whip-
lashramte og demente. 

Det somatiske område – sygehuse og 
genoptræningssteder 

I forbindelse med det somatiske ar-
bejdsfelt slår kravet om accreditering 
igennem med deraf følgende behov for 
kvalitetssikring af ydelser og dokumen-
tation af effekten af interventionen i de 
fleste projekter som en generel ten-
dens. 

De emner, der er ydet støtte til, er føl-
gende:  

• Fælles fagligt værdigrundlag med 
udgangspunkt i ergoterapifaglig 
teori. 

• Kvalitetssikring gennem præcise-
ring af kerneydelser. 

• Udarbejdelse af kliniske retnings-
linier. 

• Implementering af undersøgel-
sesredskaber ud fra aktivitets-
perspektivet med fokus på valide 
undersøgelser fx COPM, AMPS, 
A-one. 

• Kobling af referenceprogrammer 
og ergoterapeutisk teori. 

En del af projekterne retter sig mod 
specifikke målgrupper fx apopleksi i det 
akutte stadie eller generelt, senhjerne-
skadede, hoftebrud, kroniske ryg-

lidelser, rygmarvsskadede - andre har 
et mere generelt formål. 

Det psykiatriske område – sygehuse og 
behandlingssteder 

Fokus inden for det psykiatriske ar-
bejdsfelt er et tydeligt behov for teori-
forankring set i forhold til aktivitets-
perspektivet, som fører til ønsket om 
undersøgelsesredskaber, som har dette 
fokus fx det canadiske materiale, AMPS, 
og fra MoHO ( ACIS ). 

Derudover ses et behov for kvalitetsud-
vikling af specifikke tilbud fx i forbindel-
se med udslusning fra institution og 
inden for den retspsykiatriske praksis. 

En del af projekterne retter sig mod 
specifikke målgrupper fx patienter med 
psykose på et akut modtageafsnit, rets-
psykiatriske patienter og gruppen af 
unge psykisk syge. 

Hjælpemiddelområdet 

De amtslige hjælpemiddelcentre er gået 
sammen for at beskrive den gode prak-
sis gennem et metodeudviklingsprojekt. 

 

Afslutning 

Som nævnt tidligere bygger ovenståen-
de beskrivelse udelukkende på de bevil-
gede ansøgninger fra praksispuljen 
gennem 4 år. 

Ergoterapeutforeningen satser på at få 
udarbejdet en database, som skal ligge 
på foreningens hjemmeside, hvor alle 
medlemmer kan få adgang til at søge 
information om tidligere ansøgninger og 
på den baggrund bygge videre på de 
allerede eksisterende projekter. 

Dette er et vigtigt led i den fortsatte 
praksisudvikling. 

 

 

 

 


