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Bachelorprojektets problemformulering: Hvori består ergoterapeutens reflektoriske

tilgange, når klientens aktivitetsproblemer defineres og prioriteres i den ergoterapeutiske

intervention?

Resume: Interessen for dette område af den ergoterapeutiske intervention blev vakt, da vi

læste en undersøgelse, der konkluderede, at der var en divergens i mellem den værdi ergo-

/fysioterapeuterne og klienterne tillagde 15 på forhånd udvalgte dagligdags aktiviteter. Denne

interesse ledte os til en yderligere søgning på området, som resulterede i flere forskellige

undersøgelser, der havde lignende resultater. Dette opfattede vi som et paradoks, da disse

resultater ikke umiddelbart stemmer overens med hverken paradigmet, som beskrevet af

Kielhofner, den klientcentrerede tankegang, som beskrevet af de canadiske ergoterapeuter

eller politiske målsætninger om sundhedsvæsnet.

Bachelorprojektet handler om, hvilke refleksioner ergoterapeuten gør, når klientens

aktivitetsproblemer skal defineres og prioriteres.

Undersøgelsen bygger på semistrukturerede interview med tre ergoterapeuter, to fra

somatikken og en fra psykiatrien, der alle var sygehusansatte i samme amt.

Undersøgelsen viser, at de ergoterapeutiske refleksioner udspringer af et fundament, der

består af en bred viden, der er bygget på tidligere erfaring og intuition, teoretisk forståelse

samt ergoterapeutens personlige værdier. Ligeledes kan vi konkludere, at der er mulighed for

en modsætning i ergoterapeutens værdigrundlag; nemlig at ergoterapeuten ønsker at have

ergoterapeutiske teorier in mente, men ikke ønsker at møde klienterne med et eller flere

skemaer, til trods for den teoretiske sammenhæng.
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Abstract: A rapport concluded that there was a difference between the value occupational-
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result of this rapport led us to further research in this area, where we found other studies,

which gave similar results.

We saw this as a paradox, because these results did not agree with the paradigm as described

by Kielhofner, with the client-centered practice as described by CAOT nor the political

objects for the health service.

This project concerns itself with the reflections the occupational therapist makes when

defining and prioritizing the activity problems of the client.

Our research shows that the reflections of the occupational therapists stem from a base

consisting of a wide knowledge based on previous experience and intuition, theoretical

comprehension as well as the personal values of the occupational therapists.

In addition we conclude that there can be an inconsistency in the occupational therapists’

value system with regard to implementing the theories in the daily practice, inasmuch as they

want to use the theories but they do not want the theories to be visible to the clients as

questionnaires, in spite of their theoretical coherence.
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Forord

Vi vil gerne takke de informanter, der velvilligt stilede sig til rådighed i forbindelse med

indsamling af empiri. Uden disse ergoterapeuter havde nærværende bachelorprojekt ikke

været muligt.

Ligeledes vil vi gerne takke vores metodiske vejleder, ergoterapeut, ergoterapilærer og cand.

Scient. Soc. Kirsten Schultz Petersen.

Desuden vil vi gerne takke vores faglige vejleder, ergoterapeut, ergoterapilærer og Master of

Science in European Occupational Therapy Bente Hartvig

_____________ ____________ ___________

Lisbeth Mølbak Vibeke Jensen Morten Bach



Læsevejledning.

Oversættelserne fra udenlandsk litteratur i dette bachelorprojekt er oversat til dansk af

gruppens medlemmer.  Enhver fejl i oversættelserne/tolkningerne er således vores fejl.

Såfremt en fodnote er placeret efter et punktum, betyder det, at hele den pågældende sætning

har denne reference.

Er fodnoten andetsteds i sætningen er det kun indtil fodnotens placering, der har den

pågældende reference.

Igennem hele bachelorprojektet vil vi bruge betegnelsen klient. Synonymt hermed forstår vi

også betegnelserne bruger, borger og patient. Eneste undtagelse herfra vil være, hvis

informanterne har brugt en anden betegnelse og denne indgår som en del af et citat.

Citater vil skille sig ud fra brødteksten ved at være kursiverede. Efter hvert citat vil være

anført hvem, der har sagt det pågældende.

De i projektet anførte forkortelser dækker over følgende:

S1 = første interviewede somatiske ergoterapeut

S2 = anden interviewede somatiske ergoterapeut

P2 = anden interviewede psykiatriske ergoterapeut

Vi har valgt at illustrere bachelorprojektets opbygning ved hjælp af en figur. Den vises på

næste side og er benævnt: Figur 1
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1.0 Problemfelt

Som snart færdiguddannede ergoterapeuter har vi gjort os nogle tanker om, hvordan vi møder

praksis og dermed klienterne. Fra institutionel side er der lagt nogle forventninger og allerede

afstukket rammer til vores faggruppe.1

Fra politisk side er der en målsætning om, at fokus i højere grad skal sættes på såvel levetid

som livskvalitet, som det er udtrykt i regeringens udspil ”Sund hele livet”.2 Det offentlige, det

vil sige kommunerne, amterne og staten har et ansvar for at skabe gode rammer for den

enkeltes, familiernes og fællesskabernes sundhed og indsats for sundhed.3

Imidlertid er der sket en stigning blandt personer med langvarig aktivitetsbegrænsning fra 4,5

% i 1987 til 6,7 % i 2000. Denne aktivitetsbegrænsning omfatter dagligdags aktiviteter, så

som arbejde og fritidsbeskæftigelse.4 Ergoterapeuter udgør en del af det danske

sundhedsvæsen, og de vil derigennem møde gruppen af mennesker, der oplever langvarige

aktivitetsbegrænsninger.

Mennesker har et psykologisk og biologisk behov for aktivitet, og deltagelse i aktiviteter

medfører tilfredsstillelse, selvrealisering samt udvikling af færdigheder.5 Set i forhold til den

øgede andel af befolkningen, der oplever aktivitetsbegrænsning, mener vi, at flere på den

baggrund vil opleve en negativ påvirkning af livskvaliteten, hvilket går stik imod målene i

”Sund hele livet”. Formålet med ergoterapi er at styrke aktivitetsevnen og at være med til at

omdanne eller rekonstruere det hverdagsliv, som er blevet forstyrret af handicap eller

sygdom.6 Da alle mennesker er unikke, vil der være stor forskel på hvordan hverdagslivet har

været inden påvirkning af sygdom eller handicap.7 Vi mener derfor, at det stiller store krav til

ergoterapeuten om refleksion i forbindelse med interventionen for at finde ind til individet og

hvad der opleves som aktivitetsproblem for den enkelte.

I en undersøgelse af Chiou & Burnett, omhandlende Activities of Daily Living (ADL),

argumenterer forfatterne indledningsvis for vigtigheden af involvering af patienterne, når man

sætter mål og planlægger behandling. Formålet med undersøgelsen var at undersøge hvordan

patient og terapeut hver især værdisatte forskellige ADL-aktiviteter. Konklusionen på

                                                
1 www.etf.dk/ergoterapi/funktionsbeskrivelse/ pr. 23.05.03
2 Regeringen: Sund hele livet, Indenrigs- og sundhedsministeriet, 2002, s. 1
3 Regeringen: Sund hele livet, Indenrigs- og sundhedsministeriet, 2002, s. 7
4 www.susy.si-folkesundhed.dk/ pr. 05.08.03
5 Kielhofner, Gary: Ergoterapi – det begrebsmæssige grundlag, FADL, 2001, s. 69
6 Tjørnov, Jytte: Aktivitetstænkning og klinisk ræsonnering i ergoterapi, Institutionen för samhällsmedicinske
vetenskaper, Lunds Universitet s.5
7 Ergoterapeutforeningen: Fremme af menneskelig aktivitet, FADL, 2002, s. 3
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undersøgelsen blev, at der kun blev fundet én overbevisende overensstemmelse ved

sammenligning af resultaterne.8

I en undersøgelse omkring rygskadepatienter konkluderede Taylor, at ergo- og

fysioterapeuterne lagde stor vægt på ADL-færdigheder og vægtede evnen til at styre blære- og

tarmfunktion som lavest. Rygskadepatienterne mente derimod, at udvikling af jobtilpasning

var det vigtigste tæt fulgt af evnen til at styre blære-tarm funktion, hvorimod ADL-

færdigheder var langt nede på listen. 9

Taylors undersøgelse viser også en stor afstand imellem patienters og ergoterapeuters

opfattelse af, hvad der er meningsfuldt for den enkelte.

Prioritering og definering af aktivitetsproblemerne er et væsentligt udgangspunkt, for den

ergoterapeutiske intervention. Ergoterapeutens fokus ligger på hvad mennesket gør,

interesserer sig for samt ønsker at deltage i, til trods for eventuelle begrænsninger.10

Det kan sagtens lade sig gøre for ergoterapeuten at gætte, hvad der er meningsfyldt for

patienten. Men det er vigtigt at lægge vægt på, at det alligevel er nødvendigt at verificere

antagelsen, da man ellers ikke kan være helt sikker på hvorvidt patienten finder den valgte

aktivitet meningsfuld eller ej. Hvis ergoterapeuten ikke verificerer denne antagelse vil der

være risiko for, at ergoterapeuten overfører sine egne værdinormer på patientens

behandlingsbehov. 11

Meningsfuldhed er individuel. I terapeutisk sammenhæng udvikles denne gennem dialog

mellem terapeut og patient, dette er med til at skabe mening med aktiviteten indenfor de

kulturelle rammer, erfaringer, forskellige handicaps og andre aktuelle behov. 12

Trombly konkluderer, på baggrund af flere undersøgelser omhandlende meningsfuldhed og

aktivitet som middel, at meningsfuldhed i de valgte aktiviteter synes at motivere klienterne til

større engagement.13

Hvis ergoterapeuter sikrer, at der tages udgangspunkt i de af klienten definerede

problematikker sikres meningsfuldheden og dette giver større sandsynlighed for, at klienten

bliver en aktiv medspiller i interventionen. 14 Dette betyder, at ved at tage beslutninger og selv

                                                
8 Chiou, Ing-Ing L. & Burnett, Carolyn N.: Values of Activities of Daily Living, Physical Therapy, Vol. 65/No.
6, June 1985, s. 904
9 Trombly, Cathrine A.: Occupation: Purposefulness and Meaningfulness as Therapeutic Mechanism, AJOT
1995 No 10, s. 963f
10 Ness, Nils Erik: Utgangspunkt for aktivitetsperspektivet, Norsk Ergoterapeuten, nr. 13/1997, s. 6
11 Trombly, Cathrine A.: Occupation: Purposefulness and Meaningfulness as Therapeutic Mechanism, AJOT
1995 No 10, s. 963
12 Ibid s. 968
13 Ibid s. 969
14 Ibid s. 970
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have kontrol over egne livsomstændigheder og dermed tage ansvar for sig selv, skabes

sundhed for det enkelte menneske.15

Vi opfatter defineringen og prioriteringen af aktivitetsproblemer som en essentiel del i den

ergoterapeutiske intervention, da vi i denne proces får muligheden for at ramme det der er

meningsfuldt for klienten, men så sandelig også det modsatte hvis vi ikke er opmærksomme.

Ser vi på det ergoterapeutiske paradigme, hvor vi tager afsæt i de integrerede værdier omkring

klientens perspektiv og hvor mennesket har ret til at definere egne problemer og forfølge egne

behov,16 så må forholdet mellem klient og terapeut formodes at være styret af en dyb respekt

og forståelse for klientens synspunkter, ønsker og behov.

Hvis vi ser på det ergoterapeutiske paradigme og målsætning fra politisk side, synes der

umiddelbart ikke at være belæg for nogen problemstilling, men paradoksalt nok har de

refererede undersøgelser vist, at der er en divergens mellem patientens og terapeutens syn på

betydningen af værdien af patientens behandlingsbehov.

Derfor spekulerer vi på, om vi som ergoterapeuter er opmærksomme nok på, hvilke værdier

klienten tillægger de aktivitetsproblemer, der defineres, og om ergoterapeuterne overhovedet

er bevidste om denne værdisætning ud fra klientens perspektiv.

Derfor finder vi det interessant, at undersøge hvilke refleksioner ergoterapeuten lægger til

grund for de definerede og prioriterede aktivitetsproblemer.

Dette leder os frem til følgende problemformulering:

Hvori består ergoterapeutens reflektoriske tilgange i defineringen og prioriteringen af

klientens aktivitetsproblemer i den ergoterapeutiske intervention?

                                                
15 www.who.int/hpr/archive/docs/ottawa.htlm pr. 23.06.03
16Kielhofner, Gary: Ergoterapi – det begrebsmæssige grundlag, FADL, 2001, s. 95
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2.0 Problemformulering

Hvori består ergoterapeutens reflektoriske tilgang i defineringen og prioriteringen af

klientens aktivitetsproblemer i den ergoterapeutiske intervention?

2.1 Nominelle begrebsdefinitioner

For at sikre en entydig forståelse af vores problemformulering har vi valgt at præcisere de

nominelle begreber som følgende.

Defineres: Forklare, bestemme, begrebsbestemme, kortlægge eller afgrænse.17

Prioriteres: Ordne noget efter hvad der er mest betydningsfuldt. Give nogen eller noget

fortrinsret.18

Klient: Enkeltperson med aktivitetsproblematikker, som udspringer af medicinske forhold,

omstillingsproblemer eller miljømæssige barrierer, eller organisationer, der påvirker bestemte

menneskers eller befolkningsgruppers aktivitetsudførelse.19

Aktivitetsproblemer: Problemer i forhold til personens forudsætninger for at klare de daglige

aktiviteter og arbejde. Personens problemer med daglige aktiviteters og arbejdes indhold, art

og sammensætning. Personens begrænsede betingelser for organisering og udførelse af

daglige aktiviteter og arbejde.20

Ergoterapeutisk intervention: Processer, hvor der støttes, vejledes, coaches, undervises,

anspores, lyttes, opmuntres eller på anden måde samarbejdes, således at enkeltpersoner,

grupper, institutioner eller organisationer har midlerne til og mulighederne for aktivt at

deltage i udformningen af deres eget liv.21

Reflektorisk tilgang: Spontan tænkning i handlingen udfra erfaringer, intuition og aktiv

medleven. 22

                                                
17 Dansk Synonym Ordbog, 8.udgave, J.H. Schultz Information A/S, 1997
18 Politikens nudansk ordbog med etymologi. 1. Udgave, 2000.
19 Ergoterapeutforeningen: Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv, FADL, 2002,
s. 186
20 Fortmeier, Susanne & Thanning, Gitte: Set med patientens øjne, FADL, 1996, ordliste
21 Ergoterapeutforeningen: Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv, FADL, 2002,
s. 53
22 Schön, Donald A.: Den reflekterende praktiker, KLIM, 2001, s. 7
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2.2 Operationelle begrebsdefinitioner.

For at sikre en entydig forståelse af vores problemformulering har vi valgt at præcisere de

operationelle begreber som følgende.

Defineres og prioriteres: Den proces hvor man identificerer og fastlægger rækkefølgen på de

for klienten mest betydningsfulde aktivitetsproblemer.

Klienten: Enkeltperson med aktivitetsproblemer, der deltager i den ergoterapeutiske

intervention.

Aktivitetsproblemer: Opstår, når sygdom, funktionsnedsættelse, handicap eller belastende

arbejds- eller levevilkår griber ind i hverdagslivet på en så forstyrrende måde eller på anden

vis uønsket måde, at det hæmmer, forhindrer eller truer de ønskede og nødvendige daglige

aktiviteter.23

Ergoterapeutisk intervention: Den del af processen, hvor der defineres og prioriteres

aktivitetsproblemer. Ligeledes er en evt. omdefinering og/eller omprioritering inkluderet.

Reflektoriske tilgange: Tanker og overvejelser, der ikke nødvendigvis er teoretisk begrundet,

man kan være baseret på tidligere erfaringer og/eller tavs viden.
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3.0 Metode.

I dette afsnit vil vi belyse hvilken videnskabsteoretisk referenceramme vi har fundet relevant,

samt gøre rede for bachelorprojektets metodiske opbygning.

3.1 Introduktion til videnskabsteoretisk tilgang

Den videnskabsteoretiske referenceramme for dette bachelorprojekt er hermeneutik og

deduktion. Valget af disse videnskabsteoretiske referencerammer blev truffet på baggrund af,

at vi på forhånd havde en teoretisk og empirisk viden om bachelorprojektets

undersøgelsesfelt.24 Ligeledes gav disse videnskabsteoretiske valg metodiske konsekvenser25,

nemlig at data skulle tilvejebringes kvalitativt. Denne dataindsamlingsmetode tillod, at vi fik

en dybere forståelse for projektets undersøgelsesområde.26

Vi valgte at indsamle de kvalitative data i form af interview med informanter. I disse

interview ønskede vi at få informanternes egne beskrivelser af deres oplevelser og

livsverden. 27

3.2 Hermeneutik

Vi valgte den hermeneutiske tilgang, da den gav mulighed for at tolke en menneskelig

handling og forstå den sammenhæng den indgår i. Formålet med dette var, at nå frem til en

forståelse af tekstens betydning. 28 I denne proces måtte vi bruge egen viden og

erfaringsbaggrund, og den hermeneutiske tilgang tillod, at vi ikke kunne være

forudsætningsløse, men måtte være bevidst om egne forudsætninger og påvirkningsformer, og

det tog vi hensyn til i fortolkningen. 29

Den proces, vi skulle gennemgå for at kunne forstå en tekst udfra den hermeneutiske tilgang,

kaldes den hermeneutiske cirkel. Den illustrerer en fremadskridende fortolkningsproces, hvor

vi hele tiden forsøger at opnå en bedre forståelse ved at stille spørgsmål til informanternes

udsagn. Processen er i princippet uendelig, men afsluttes, når vi når frem til en fornuftig og

gyldig mening uden indre modsigelser.30

                                                                                                                                                        
23 Tjørnov, Jytte: Ergoterapi – baggrund og udvikling, FADL, 1988, s. 73
24 Olesen, Poul Bitsch & Pedersen, Kåre: Problemorienteret projektarbejde, Roskilde universitetsforlag, 1999,
 s. 158
25 Ibid s. 142
26 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 41
27 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 50
28 Ibid s. 56
29 Ibid s. 59
30 Ibid s. 57
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Da vi valgte at fordybe os i teoretiske indgangsvinkler relateret til vores problemstilling, for

derved at opnå viden om det vi ønskede at undersøge, var det ikke muligt at forblive

fordomsfri og forudsætningsløse gennem hele opgaven. 31 Derfor valgte vi at benytte den

hermeneutiske indgangsvinkel, idet denne gav os mulighed for at forstå og fortolke

informanternes udsagn ud fra deres viden og holdninger32, og derved opnå en bedre

helhedsforståelse af problemstillingen.

For at bearbejde den store mængde data, der fremkom efter transskribering af interviewene,

valgte vi at benytte meningskondensering, der er fænomenologisk baseret.33 Dette gav os

mulighed for at søge efter væsentlige betydninger i data.34

Vi har valgt at illustrere vores videnskabsteoretiske placering med nedenstående kontinuum.

Hermeneutik                                                                                              Fænomenologi

Vi vil overvejende være hermeneutiske, men erkender at vi bevæger os mod fænomenologien

i indhentning og bearbejdning af data.

3.3 Deduktion

Vi valgte en deduktiv fremgangsmåde, idet vi tager udgangspunkt i en teoretisk

referenceramme. Vi benytter os af begreber og kategorier, der allerede eksisterer, for derpå at

kunne placere dem der, hvor vi mener de hører hjemme. Den deduktive tilgang benyttes i

projekter hvor forskeren benytter kvalitative data, der skal føre til nye beskrivelser igennem

en teoristyret analyse.35

                                                
31 Olesen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde, Roskilde universitetsforlag, 1999,
s. 158
32 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 254
33 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 192
34 Ibid s. 49
35 Malterud. Kirsti: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 172
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4.0 Dataindsamling

I dette afsnit vil vi beskrive hvilken undersøgelsesmetode, vi har fundet relevant at benytte.

Indholdet i dette afsnit spænder over argumentationen for at vælge det kvalitative interview

og frem til gennemførelse af interviewet.

4.1 Kvalitativt interview

Til indsamling af empiriske data fandt vi den kvalitative metode egnet, da det centrale ved

denne metode er, at den er i stand til at skabe en dybere forståelse for det problemkompleks,

vi ønskede at udforske. Vi fandt denne metode relevant, idet den havde et ”forstående” frem

for et ”forklarende” vidensperspektiv.36

For at indsamle empiriske data benyttede vi forskningsinterviewet, der er en professionel

samtale, som har til formål at indhente beskrivelser af informantens livsverden ud fra dennes

eget perspektiv, således at forskeren kan fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.37 I

det kvalitative interview stræber forskeren efter nuancerede beskrivelser af informantens

livsverden. 38 Forskningsinterviewet foregik som en samtale, hvor struktureringen af

interviewet kunne påvirkes af spørgesituationen39

Vi valgte at gøre brug af det semistrukturerede interview, da vi havde en teoretisk viden om

de studerede fænomener, men vi var åbne overfor nye synsvinkler og informationer, der

kunne komme frem under interviewet. Da der var områder, der skulle belyses under

interviewet, havde vi udarbejdet en interviewguide, hvor emnerne på forhånd var

stikordsmæssigt angivet, men de skulle ikke nødvendigvis stilles i den i forvejen planlagte

rækkefølge.40

4.2 Interview metode

Vi besluttede at optage interviewene på bånd, for på den måde at få mulighed for at registrere

interviewene med henblik på dokumentation og senere analyse. Herved opnåede

intervieweren at kunne koncentrere sig om interviewets emne og dynamik, da informanternes

udsagn, tonefald, pauser og lignende blev optaget i permanent form.41

                                                
36 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 41
37 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 19
38 Ibid s. 43
39 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 197
40 Ibid s. 212
41 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 161
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For at tilstræbe en ensartet gennemførelse af samtlige interview, valgte vi at hvert

gruppemedlem havde en fast funktion igennem hele forløbet. Med dette menes der, at vi

opdelte funktionerne under interviewet i tre, på forhånd fastlagte funktioner; en fast

interviewer, en der varetog de tekniske funktioner under selve interviewet, og en der primært

var aktivt lyttende og kunne formulere uddybende spørgsmål, som derefter stilledes af

intervieweren. Denne beslutning blev taget for at intervieweren kunne gøre brug af de

erfaringer, der opstod på baggrund af tidligere interview. Vi transskriberede umiddelbart efter

hvert interview, for på den måde at kunne lære af det enkelte interview og transskription. 42

4.3 Kriterier for valg af informanter

Forud for udvælgelsen af informanter gjorde vi overvejelser omkring hvilke ergoterapeutiske

arbejdsområder, vi ville indhente empiriske data fra, idet vi mente, at der kunne være forskelle

i hvordan forskellige grene af faget opfattede og forholdt sig til vores undersøgelsesområde.

Vi besluttede at tage kontakt til ergoterapeuter indenfor hvert af følgende områder;

somatikken, psykiatrien og i primærkommunalt regi. Denne udvælgelse af informanter er sket

på baggrund af, at vi ville have informanter, der muliggjorde at vi fik variation i de

indsamlede data.43 Variationen i informanternes ansættelsessted gav mulighed for at samme

problematik kunne belyses fra flere sider.44 Denne informanttriangulering gav os mulighed for

at sikre, at informanternes udsagn ikke udelukkende bundede i retningslinier og

værdigrundlag fra den enkeltes arbejdsplads. Argumentationen for de valgte områder var, at

disse tre var store arbejdsområder for ergoterapeuter.

Da vi ønskede at tale med informanter, der havde praksiserfaring i forhold til deres nuværende

arbejdsområde, var det en forudsætning at de pågældende havde minimum et års anciennitet

indenfor deres nuværende arbejdsområde, da vi derved øger sandsynligheden for at finde

informanter, der bedst kan belyse bachelorprojektets undersøgelsesområde.45

Da vi ikke ønskede at inddrage steder, hvor vi kunne have en forudindtaget holdning omkring

ergoterapeuternes praksis, forudsatte undersøgelsen, at ingen af gruppens medlemmer måtte

have haft det pågældende sted som praktiksted under deres uddannelsesforløb, da vi

formodede, at en viden indhentet gennem praktikken ville påvirke undersøgelsens validitet.

Geografisk valgte vi at begrænse os til ét amt, idet denne afgrænsning betød, at informanterne

overordnet ville have samme økonomiske og politiske ramme at arbejde udfra. Denne

                                                
42 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 107
43 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 59
44 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 215
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begrænsning øger validiteten, eftersom vi har reduceret antallet af udefrakommende faktorer,

der kan påvirke informanternes arbejdsbetingelser.

For så vidt angår antallet af informanter valgte vi, at vi som minimum ville have en informant

fra hvert af de tre områder, jævnfør ovenstående, og at vi maksimalt ville interviewe seks

informanter, da data skulle behandles udførligt 46 og at der ikke kunne forventes, at meget nyt

ville dukke op efter femte interview. 47

4.4 Indledende kontakt til informanter

Den indledende kontakt til informanterne blev foretaget pr. brev. Informanterne blev

informeret om, hvem vi var og hvordan undersøgelsens problemformulering lød.48 Endvidere

blev informanterne gjort opmærksomme på, at alle oplysninger blev behandlet fortroligt samt

at alle sted- og personnavne ville fremstå anonyme i bachelorprojektet.49 I samme forbindelse

informerede vi om at hvert interview forventedes at vare max. 45 minutter. Andersen påpeger,

at der er risiko for at informanterne bliver trætte eller mister koncentrationen, hvis interviewet

tager længere tid at gennemføre.50 Såfremt en informant bliver træt eller mister

koncentrationen undervejs, vil datas kvalitet falde, og konsekvensen heraf vil blive, at

undersøgelsens konklusion ikke vil være så valid qua datas manglende kvalitet.

Vi vedlagde en samtykkeerklæring, der tillod os at optage interviewet på bånd samt at benytte

oplysningerne i vores bachelorprojekt.51 Efterfølgende fulgte vi telefonisk op på den skriftlige

henvendelse for at aftale tid og sted for interviewene.

På baggrund af den telefoniske kontakt viste det sig, at to somatiske og to psykiatriske

ergoterapeuter havde interesse i at medvirke. Alle disse ergoterapeuter havde ansættelse på et

sygehus og havde derfor samme betingelser at arbejde under jævnfør afsnit 4.3. Som

konsekvens af at ingen af de adspurgte primærkommunale ergoterapeuter havde interesse i at

deltage, tog vi telefonisk kontakt til yderligere otte primærkommunale ergoterapeuter, som fik

samme information, som de ergoterapeuter, der havde modtaget skriftlig henvendelse. Ingen

af de telefonisk kontaktede ergoterapeuter ønskede at deltage.

Konsekvensen af dette blev, at undersøgelsens konklusion udelukkende bygger på interview

med to ergoterapeuter fra somatikken samt en ergoterapeut fra psykiatrien.

                                                                                                                                                        
45 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 59
46 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 62
47 Olesen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde, Roskilde universitetsforlag, 1999, s.
250
48 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 225
49 Ibid s. 226
50 Ibid s. 225
51 Olesen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde, Roskilde universitetsforlag, 1999,
s. 242
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4.5 Interviewguide

Interviewguiden blev udarbejdet med udgangspunkt i bachelorprojektets

problemformulering.52

Denne interviewguide var delt op i temaerne 53; Refleksion, definering og prioritering.

Temaerne udsprang af problemformuleringen og de enkelte spørgsmål under hvert tema

kunne derfor henføres til de teorier vi valgte til at analysere de empiriske data. Disse teorier

præsenteres i bachelorprojektets teoriafsnit. Desuden havde vi et tema, der omhandlede teori.

Derudover havde vi indledende og afsluttende spørgsmål af generel karakter.54

Vi valgte at tematisere for at bidrage til vidensproduktion og for at fremme dynamikken i

interviewet valgte vi at bruge åbne spørgsmål.55

Interviewguiden var semistruktureret, da vi var modtagelige for, at informanterne fandt det

naturligt at svare mere uddybende på et spørgsmål og i samme forbindelse svare på nogle af

interviewguidens øvrige spørgsmål. 56

Informanterne fik ikke forud for interviewet tilsendt interviewguiden. Denne beslutning blev

truffet for at undgå, at informanterne på forhånd havde svarene parat og på den måde

påvirkede dynamikken i interviewet.57

Denne interviewguide dannede baggrund for et pilotinterview.

4.6 Pilot interview

Kvale påpeger, at interviewerens evne til at skabe trygge og stimulerende interaktioner

skærpes gennem pilotinterview. Han understreger, at for at blive en god interviewer skal

intervieweren udføre flere interview. 58 Ifølge Launsø & Rieper tjener pilotinterviewet flere

formål; dels undersøges der, om spørgsmålene er forståelige og kan besvares og dels om

essentielle begreber forstås ens af informanterne og forskerne. Som en følge af disse tiltag er

interviewguiden blevet valideret.59 Med hensyn til kravet om at informanten til

pilotinterviewet skulle opfylde kravene for informanter, valgte vi at se bort fra dette, da vi på

den måde ville begrænse antallet af mulige informanter til selve undersøgelsen. Den eneste

                                                
52 Launsø, Laila & Rieper, Olaf: Forskning om og med mennesker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2000,
s. 130
53 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 134
54 Ibid s. 132
55 Ibid s. 134
56 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 212
57 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 134
58 Ibid s. 151
59 Launsø, Laila & Rieper, Olaf: Forskning om og med mennesker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2002,
s. 132
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afvigelse fra kravene var, at et af gruppens medlemmer har været i praktik det pågældende

sted. Det pågældende gruppemedlem var ikke deltager i interviewet og vi forventede derfor

ikke, at denne afvigelse ville påvirke valideringen af interviewguiden. Ydermere

kontrollerede vi, at interviewet kunne gennemføres indenfor den fastsatte tidsramme.

4.7 Korrektion af interviewguide

På baggrund af erfaringerne fra pilotinterviewet konstaterede vi, at vi holdt os indenfor den

angivne tidsramme. Vi erfarede, at vores spørgsmål var forståelige, at vi kunne bruge

informantens svar, og at enkelte tilføjelser af uddybende spørgsmål var nødvendige for at

forbedre interviewguiden. Denne korrigerede interviewguide dannede udgangspunkt for de

endelige interview.

4.8 Gennemførelse af interview

Vi begyndte med at briefe informanten om formålet med interviewet, og om det praktiske

forløb for at skabe en kontekst for informanten i forhold til interviewet.60 Intervieweren

lyttede opmærksomt og lod informanten tale uden unødvendige afbrydelser. Ved uklare svar

spurgte intervieweren uddybende for at få afklaret svaret.61 Intervieweren gav plads til

tænkepauser for informanten, som derved fik mulighed for at associere og reflektere over

temaet.62 Interviewet blev gennemført på baggrund af den korrigerede interviewguide.

Interviewet blev afsluttet med en debriefing63 for at give informanten mulighed for at komme

med yderligere spørgsmål vedrørende interviewets formål eller tage spørgsmål op, som han

eller hun havde tænkt på under forløbet.

Vi tilbød informanterne, at de kunne få tilsendt det transskriberede interview til godkendelse

og kommentering, for på den måde at højne validiteten af det materiale, der lå til grund for

den senere analyse og tolkning. 64 Såfremt informanterne ønskede dette, gjorde vi opmærksom

på, at det materiale, de ville få tilsendt, ville være talesprog sat på skrift og derfor kunne virke

usammenhængende og forvirret.65 Ingen af informanterne ønskede dette, men de ville gerne

have tilsendt et resume af det færdige bachelorprojekt.

I forbindelse med interviewene fik vi de underskrevne samtykkeerklæringer retur.

                                                
60 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 132
61 Ibid s. 43
62 Ibid s. 138
63 Ibid s. 132
64 Launsø, Laila & Rieper, Olaf: Forskning om og med mennesker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2000,
s. 175
65 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 167
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5.0 Databearbejdning

I dette afsnit ønsker vi at tydeliggøre hvordan vi, efter at have indhentet empirien, valgte at

behandle ergoterapeuternes svar på vores spørgsmål.

5.1 Transskribering af interview

Vi valgte at transskribere de optagne interview, idet det transskriberede materiale giver en

skriftlig strukturering af interviewene, som er med til at give et overblik og er i sig selv

begyndelsen til analysen. 66 Ved at transskribere interviewene kunne vi vende tilbage til et

skriftligt materiale i analysen, og kunne underbygge analysen med citater.67

Under arbejdet med transskriberingen brugte vi følgende retningslinier for transskribering.68

Selve interviewet blev gengivet så tæt på det sagte, som overhovedet muligt. Udsagn som

”øh”, ”men men”, ”hmm”, ”ikke”, ”ikke også”69 blev ikke transskriberet, da dette ikke

påvirkede meningen af informanternes udsagn.

Vi var bevidste om, at resultatet på skrift kunne se usammenhængende og ustruktureret ud 70.

Ligeledes inddragede vi ikke informanternes farvning af udsagn, eksempelvis i form af latter,

fnisen og bevidst ændring i stemme og toneleje.71

Malterud argumenterer for, at der er mange grunde til at forskeren selv bør transskribere det

optagede interview, blandt andet fordi den, der selv deltager i samtalen husker øjeblikke og

deraf bedre kan opklare meninger af betydning for teksten. Dette spiller ifølge Malterud en

stor rolle, selv ved mindre redigeringer, når den mundtlige samtale skal oversættes til tekst.

Malterud påpeger at dette styrker validiteten og giver mulighed for at få kendskab til

materialet fra en ny side,72 og derfor valgte vi selv at foretage transskriberingen af

interviewene.

Kvale påpeger, at transskriptionsprocessen i sig selv ikke blot er kopier af virkeligheden, men

fortolkningsmæssige konstruktioner af det talte sprog. 73 Dette gjorde os opmærksomme på, at

                                                
66 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 170
67 Olesen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde, Roskilde universitetsforlag, 1999,
s. 282
68 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 171
69 Ibid s. 172
70 Ibid s. 167
71 Ibid s. 65
72 Malterud, Kirsti: kvalitative metoder i medisinsk forskning, universitetsforlaget, 2003, s. 80
73 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 166
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transskriberingsprocessen kunne medføre fortolkningsmæssige problemer, da vi var tre

gruppemedlemmer om at udføre transskriberingen. Grundet dette besluttede vi følgende;

Hvert gruppemedlem transskriberede et interview. Derefter lod gruppemedlemmet

transskriberingen gå videre, til hver af de to andre gruppemedlemmer, der yderligere aflyttede

båndoptagelsen og samtidig gennemlæste transskriberingen. 74

Under arbejdet med transskriberingen erfarede vi, at et af interviewene ikke var blevet

optaget. Som konsekvens af vores argumentation for at transskribere interviewene blev

informationer fra dette interview ikke inddraget i bachelorprojektet. Kvale påpeger dog, at et

interview også kan registreres gennem erindring og at interviewerens aktive lytning og

erindring ideelt set ville være et selektivt filter, der fastholdt det for undersøgelsen

specifikke.75

5.2 Analyse

Til at analysere vores interview, valgte vi at anvende meningskondensering. Denne empiriske

metode er brugbar ved analyser af omfattende og ofte komplekse interviewtekster, hvor man

ser efter naturlige betydningsenheder og udlægger deres hovedtemaer.76 Valget af denne

metode blev truffet da den tillod, at vi kunne trække det essentielle ud af længere interview og

omformulere det i få ord og samtidig udtrykke det i almindeligt sprog. 77

Ligeledes gjorde vi brug af meningskategorisering78, da vi på den måde fik mulighed for at

kategorisere de deskriptive udsagn, der udsprang fra meningskondenseringen og på den måde

samle disse i kategorier, der afspejlede indholdet af empirien.

5.3 Meningskondensering

Efter transskriberingen læste vi interviewene igennem for at få en fornemmelse af helheden.

Derpå bestemte vi de naturlige betydningsenheder, der udtryktes af informanten.

Disse betydningsenheder opstillede vi i en datamatrix, for at skabe oversigt over de empiriske

data.79 I betydningsenhederne udtrykte vi det tema, der dominerede informanternes udsagn.

Ved at stille spørgsmål til de naturlige betydningsenheder i forhold til problemformuleringen

sorterede vi de udsagn fra, der ikke havde betydning i forhold til besvarelse af vores

                                                
74 Ibid s. 164
75 Ibid s. 162
76 Ibid s. 194
77 Ibid s. 192
78 Ibid s. 190
79 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2002, s. 267
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problemformulering.80 Ved at sammenfatte de centrale temaer, der udledtes af de naturlige

betydningsenheder, udledte vi en beskrivende helhed i analysen. 81

På baggrund af vores meningskondensering nåede vi frem til følgende otte deskriptive

udsagn:

1. Ergoterapeutens værdigrundlag

2. Ergoterapeutens teoretiske referenceramme

3. Valg og brug af undersøgelsesredskaber

4. Erfaringsbaseret ergoterapeutisk praksis

5. Indhentning af patientoplysninger

6. Definering og prioritering af aktivitetsproblemer

7. Inddragelse af klienten i definering og prioritering

8. Inddragelse af pårørende

5.4 Meningskategorisering

Gennem det videre arbejde med det empiriske materiale i forhold til de otte deskriptive

udsagn blev det klart for os, at indholdet af disse otte deskriptive udsagn kunne

kategoriseres82 under følgende fem kategorier:

1. Ergoterapeutens værdigrundlag

2. Ergoterapeutens teoretiske referenceramme

3. Erfaringsbaseret ergoterapeutisk praksis

4. Indhentning af patientoplysninger

5. Definering og prioritering af aktivitetsproblemer

Gennem yderligere analyse af de fem fremkomne kategorier i relation til det empiriske

materiale blev det klart for os, at det teoretiske fundament var et underpunkt til

ergoterapeutens værdigrundlag og at indhentning af patientoplysninger var et underpunkt i

forhold til definering og prioritering af aktivitetsproblemer. Dette ledte os frem til tre endelige

kategorier:

1. Definering og prioritering af klientens aktivitetsproblemer

2. Ergoterapeutens værdigrundlag

3. Erfaringsbaseret ergoterapeutisk praksis.

                                                
80 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 192
81 Ibid s. 192
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5.5 Fortolkning

I det videre arbejde med interviewteksterne fortolkedes de tre kategorier udfra en

hermeneutisk tilgang. Kvale skelner mellem tre fortolkningskontekster: Selvforståelse, kritisk

common sense-forståelse og teoretisk forståelse.83 Disse giver mulighed for flere

fortolkningsmuligheder, og kan derfor benyttes sammen eller hver for sig. 84

Under analysearbejdet, hvor teksterne gennemgik en meningskondensering, foregik der

samtidig en begyndende fortolkning af informanternes udsagn. Kvale kalder denne

fortolkningskontekst selvforståelse. Her gav vi en kondenseret formulering af informanternes

egen opfattelse af meningen med udsagnene, sådan som vi forstod dem.85 Validering af denne

selvforståelse krævede, at informanterne gennemlæste og godkendte det transskriberede

interview, men ingen af de interviewede ønskede dette. For at tolke yderligere på empirien tog

vi udgangspunkt i kritisk common sense-forståelse, hvor det var muligt at stille spørgsmål til

empirien udfra en generel viden og om, hvad udsagnet siger om de beskrevne fænomener.86

For at fortolke videre på dels informanternes udsagn og dels den kritiske common sense-

forståelse, tog vi udgangspunkt i den fortolkningskontekst, Kvale kalder teoretisk forståelse.87

I denne kontekst valgtes der en teoretisk ramme til fortolkning af udsagnenes betydning.88 For

at sikre validiteten var det en betingelse, at den teoretiske ramme gjaldt for det studerede

område, og at de specifikke fortolkninger skulle følge logisk af teorien. 89 Valideringen af

denne tolkning forudsatte en særlig teoretisk kompetence, og krævede derfor, at

forskersamfundet skulle validere fortolkningerne.90

Vi valgte ovennævnte fortolkningsmetoder, da vi ønskede at forholde os til informanternes

selvforståelse af deres udsagn, en mere alment accepteret udlægning og samtidig

sammenholde de empiriske data med vores teoretiske baggrund.

5.6 Validitet

Malterud påpeger, at man i al forskning bør spørge sig selv, om den metode man har brugt,

repræsenterer relevante fremgangsmåder at belyse problemstillingen på. Hun siger, at hvis

                                                                                                                                                        
82 Ibid s. 190
83 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 210, tabel 12.1
84 Ibid s. 212
85 Ibid s. 211
86 Ibid s. 211
87 Ibid s. 212
88 Ibid s. 212
89 Ibid s. 214
90 Ibid s. 214
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dette ikke sikres, vil man ikke kunne forvente gyldige svar. Vi har gennem hele forløbet søgt

at stille spørgsmål til vores fremgangsmåde, for at se om vores valg har påvirket resultatet af

undersøgelsen. 91 For at sikre bachelorprojektets validitet har vi blandt andet optaget

interviewene på bånd, selv transskriberet interviewene, haft samme arbejdsfunktioner i hele

processen, søgt variation i informanternes ansættelsesområder, anonymiseret alle

personoplysninger, stillet uddybende spørgsmål under interviewet for at sikre den rette

forståelse, valideret interviewguide, opstillet retningslinier for transskriberingen og tilbudt

informanten det transskriberede til gennemlæsning og godkendelse.

Disse tiltag fandt vi relevante i forhold til at validere vores bachelorprojekt.

5.7 Reliabilitet

Valget af det semistrukturerede interview tillod at vi kunne stille uddybende spørgsmål i

interviewsituationen. Kvale siger, at forskeren i det kvalitative forskningsinterview ved at

stille ledende eller uddybende spørgsmål kan bruge dette til at verificere interviewerens

fortolkninger af den interviewedes svar, og at dette kan være med til at øge interviewets

reliabilitet.92 Kvale påpeger, at selv om det er ønskeligt at øge kvaliteten af

interviewresultater, vil det kunne påvirke mangfoldigheden, hvis der lægges for stor vægt på

reliabiliteten. 93

I vores undersøgelse valgte vi at interviewe informanter i en bestemt kontekst og derfor vil

reliabiliteten ikke være høj, da der i et kvalitativt studie, ikke kan forventes at andre ville

vælge og tolke på samme måde. Data vil således ikke kunne reproduceres fuldt ud af andre,

da formålet med forskningen ikke er at bestemme et sandt billede af virkeligheden, men at

beskrive og forstå den verden, informanterne oplever.94

5.8 Generaliserbarhed

Både Kvale og Malterud kommer med bud på, hvordan generaliserbarhed skal behandles i

kvalitative undersøgelser. Kvale beskriver tre former for generaliserbarhed; naturalistisk

generaliserbarhed, statistisk generaliserbarhed og analytisk generaliserbarhed.95 Vi vælger at

bruge den sidstnævnte form for generaliserbarhed, da denne generaliseringsform betoner, at vi

ikke kan sætte lighedstegn mellem to forskellige situationer, men at generaliseringen

                                                
91 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medicinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 178
92 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 157
93 Ibid s. 231
94 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medicinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 25f
95 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 228
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udelukkende kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. 96 Malterud

vælger at bruge begrebet overførbarhed til at beskrive generaliserbarhed i kvalitative

undersøgelser.97 Formålet med overførbarhed er at dele den tilvejebragte viden med andre

personer, der kan drage nytte af denne viden, uanset antallet af disse personer. Undersøgelses

resultater kan også være så særegne, at de giver et gennembrud i viden for et mere alment

fænomen, og at de derfor kan anvendes mere alment end i den studerede kontekst.98

Med udgangspunkt i disse beskrivelser vil vi gøre gældende, at undersøgelsens konklusion

ikke kan generaliseres statistisk, men at resultatet vil være af interesse for andre

ergoterapeuter end de interviewede og at undersøgelsens konklusion også kan være gældende

for andre ergoterapeuter.

5.9 Diskussion og perspektivering

Vi ønsker at udforme diskussionsafsnittet som beskrevet af Malterud 99, da det er vores

vurdering, at denne beskrivelse dækker de formmæssige krav til både diskussion og

perspektivering.100

Ifølge Malterud er det muligt at dele diskussionsafsnittet op i tre på hinanden følgende dele;

metodediskussion, resultatdiskussion og diskussion af konsekvenser og implikationer. I

projekter, hvor den teoretiske referenceramme har en fremtrædende betydning, skal der

ligeledes rettes et kritisk blik på de valgte teorier og desuden anlægges andre teoretiske

perspektiver. Dette skal ske i resultatdiskussionen. 101

                                                
96 Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 228
97 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medicinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 65
98 Ibid, s. 64
99 Ibid, s. 119f
100 Sundheds CVU Aalborg: Retningslinier for bachelorprojekt, s. 4
101 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medicinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 119f
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6.0 Teori

Som teoretisk baggrund for vores analyse af empirien tager vi udgangspunkt i Schöns bog,

”Den reflekterende praktiker”, ”Clinical reasoning in Occupational therapy” af Chapparo og

Ranka i bogen ”Clinical Reasoning in the Health Professions” og Mattingly & Flemmings

bog ”Clinical Reasoning”. Disse bøger belyser på hvilken måde praktikere tænker, når og

mens de handler.

6.1 Schön

Schön argumenterer for, at praktikerne ofte ikke er i stand til, at gøre rede for hvad det er de

ved.102 Ergoterapeuters viden ligger ofte indbygget i deres handlemønster samt en

fornemmelse for hvad de har med at gøre. Det vil derfor forekomme korrekt, når Schön påstår

at praktikerens viden ligger i deres handlinger.103

Schön opererer med to begreber; viden-i-handling og refleksion-i-handling.

Med viden-i-handling menes der, at der forud for enhver praktikers handlinger implicit ligger

en viden, der ikke stammer fra forudgående overvejelser og refleksion. 104 Dog vil refleksion

over viden-i-handling som regel være sideløbende med almen refleksion over praksis.

Dermed skal forstås, at når ergoterapeuten forsøger at komme til en forståelse af patientens

situation, reflekterer ergoterapeuten også over de forståelser, der ligger indbygget i hans eller

hendes handlinger. Når ergoterapeuten reflekterer over og i sin praksis vil genstandene for

denne refleksion være lige så forskellige, som de elementer af implicit viden, som han eller

hun beslutter at inddrage. Dette kan være uskrevne normer og værdier, der ligger til grund for

de overvejelser ergoterapeuten gør sig. Der kan også være tale om teoretiske og strategiske

fordringer, men også refleksion over en fornemmelse eller intuition for den pågældende

situation. 105 Man kan let foranlediges til at tro, at hvis ergoterapeutens viden ikke opdateres

og vedligeholdes via efteruddannelse samt faglig sparring, vil der være risiko for, at

grundlaget for den ergoterapeutiske intervention udelukkende baseres på rutine. Dette

formoder vi kan betyde, at nye teoretiske tilgange samt undersøgelsesredskaber ikke

implementeres i praksis og udvikling derfor ikke vil være muligt. Faren heri består for

ergoterapeutens vedkommende i, at praksis let kan blive mere og mere gentagelse og rutine,

og at han eller hun måske glemmer at udnytte de vigtige elementer, der ligger i refleksion

                                                
102 Schön, Donald A.: Den reflekterende praktiker, KLIM, 2001, s. 51
103 Ibid s. 51
104 Ibid s. 52f
105 Ibid s. 62
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over almen praksis. Dette kan i værste tilfælde påvirke behandlingen i form af

snæversynethed og rigiditet.106

Når refleksion-i-handling beskrives, menes der, at praktikerne midt i handlingen overvejer

hvad de gør, mens de gør det.107

Mere konkret beskriver Schön refleksion-i-handling som følgende; praktikeren føler at være

kørt fast i en problematisk situation, som ikke umiddelbart kan omsættes til et håndterbart

problem. Dette kan få praktikeren til at formulere problemet på en ny måde, hvorpå han eller

hun så anskuer situationen. 108 Det er hele denne proces af refleksion-i-handling, der udstyrer

ergoterapeuten med evnen til at håndtere usikre og ustabile situationer i den daglige

praksis.109

Ergoterapeuten er fleksibel i behandlingssituationer, men denne fleksibilitet kan dog være

medvirkende til at behandlingsforløbet vil virke uigennemskueligt for udenforstående, da nye

måder at anskue problemer på vil medføre ændring i den ergoterapeutiske intervention.

Det er via denne fleksibilitet, at ergoterapeuten former situationen og gør sig til en del af den.

Derfor må det han eller hun får ud af situationen også indeholde eget bidrag, samtidig med at

han eller hun anerkender situationen, som noget der har sit eget liv, og som kan afsløre nye

betydninger.110

Schön har nogle betragtninger om, hvordan denne reflekterende praksis har betydning for

forholdet til patienten. Han siger, at forholdet til patienten tager form ved en reflekterende

samtale, hvor praktikeren vedkender både over for sig selv og for patienten at have ekspertise.

Praktikeren forpligter sig til at gøre sin forståelse af tingene tilgængelige for patienten, hvilket

kan betyde at praktikeren ofte vil være nødt til at reflektere forfra over det han eller hun

ved.111

Hvis ergoterapeuten ikke sikrer at bringe sin forståelse af patientens situation videre til

patienten selv, får han eller hun ingen mulighed for at ændre eventuelle uoverensstemmelser

og gøre interventionen mere målrettet mod patientens egen opfattelse. I interventionen er det

imidlertid også vigtigt at ergoterapeuten vedkender sig sin faglige ekspertise for at kunne

bidrage med oplysninger, der giver patienten flere valgmuligheder i forhold til interventionen

men også oplysninger, der kan være medvirkende til at patienten opnår en bedre indsigt.

                                                
106 Schön, Donald A.: Den reflekterende praktiker, KLIM, 2001, s. 61
107 Ibid s. 55
108 Ibid s. 62
109 Ibid s. 52
110 Ibid s. 144
111 Ibid s. 247
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Praktikeren evaluerer ikke kun ud fra sin evne til at løse det nyformulerede problem, men

også ud fra at sætte pris på de utilsigtede følger af handlingen og sin evne til, i dialog med

situationen, at frembringe en ide, der er forståelig.112

6.2 Chapparo & Ranka

Den enkelte kliniker har en unik vidensbase, der udgøres af professionel viden, personlig

viden og viden tilvejebragt gennem forskning. Viden er vigtig, og den effektive brug af denne

viden i ræsonneringsprocessen er et essentielt element i kvalitetssundhedsarbejde. 113

Når ergoterapeuter samler, klassificerer og analyserer informationer om klientens formåen og

livssituation, og derefter bruger disse data til at definere klientens problemer, mål og

behandlingsfokus, er den fundamentale proces, der er involveret, klinisk ræsonnering.114

Der er mange faktorer, der påvirker kliniske beslutninger. Blandt dem er; organisatoriske

strukturer og forventninger, klienters behov og forventninger, teoretisk og videnskabelig

viden om sygdom og menneskelig aktivitet. Sammen med terapeutens indre referenceramme

er opfattelsen af disse ydre faktorer integreret med personlig overbevisning om opfattelse af

dygtigheds- eller færdighedsniveau, personlig viden og overbevisning, samt opfattelse af

kontrol. 115

Chapparo har ud fra ”The Theory of Planned Behaviour” 116 fortolket, at ergoterapi fungerer

på grundlag af fremtrædende informationer eller overbevisninger, der er relevante i den

specifikke ergoterapeutiske intervention.

”The Theory of Planned Behaviour” er baseret på formodninger om, at mennesker er

ræsonnerende individer, der for at kunne beslutte hvordan der skal handles i en given

situation, systematisk behandler og benytter al den information, der er til rådighed. Denne

teori beskriver også hvilke forudgående overvejelser, der ligger til grund for terapeutens

intervention. 117

Med udgangspunkt i sin fortolkning af ”The Theory of Planned Behaviour” har Chapparo

identificeret fire forskellige temaer om overbevisninger,118 der har indflydelse på klinisk

ræsonnering. Det drejer sig om;

                                                
112 Schön, Donald A.: Den reflekterende praktiker, KLIM, 2001, s. 122
113 Higgs, Joy & Jones, Mark: Clinical Reasoning in the Health Professions, Butterworth-Heinemann, 2000, s. 30
114 Ibid s. 128
115 Ibid s. 135
116 Ryan, Susan E. and McKay, Elizabeth Anne: Thinking and Reasoning in Therapy, Cheltenham: Stanlu
Thornes (Publisher) Ltd., 1999, s. 33
117 Ibid s. 33
118 Ibid s. 33f
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1. Overbevisninger om adfærd; det som terapeuten tror, vil blive resultatet af

interventionen.

2. Overbevisninger om normer; det som terapeuten eller andre relevante personer tror de

skal gøre i terapi.

3. Overbevisninger om kontrol; det vil sige overbevisninger om tilstedeværelsen eller

fraværet af ressourcer og færdigheder som har indflydelse på terapien.

4. Personlige overbevisninger; det som terapeuter synes skal ske i terapien, og som er

baseret på personlige ideer om menneskelighed og livskvalitet.

Forholdet mellem disse fire overbevisninger benævner Chapparo som værende terapeutens

indre referenceramme. Fra denne indre referenceramme dannes forestillinger om klienter og

deres problemer, såvel som planer for terapeutisk intervention, som alt sammen tjener til at

vise vej for processerne i klinisk ræsonnering.119

For at ergoterapeuten kan danne sig et billede af handicappet set fra klientens perspektiv, er

viden om klienten og klientens livsbaggrund nødvendig og fundamental for processen i

klinisk ræsonnering.120 Det drejer sig om viden på følgende fem områder;

1. Klientens motivation, ønsker og tolerance.

2. Viden om omgivelserne og i hvilken sammenhæng klientens udførelse sker der.

3. Viden om klientens evner og mangler.

4. Indsigt i de eksisterende relationer med klienten, de tavse regler og grænser

5. Klientens potentiale på langt sigt.

Chapparo mener, at terapeuten beskriver klientens situation i forhold til terapeutens egen

virkelighed, og selv om det kan ses som en ræsonneringsfejl, kan det diskuteres om terapeuter

er i stand til at frakoble egne værdier og perspektiver, når de skal nå en hel forståelse af

klientens situation.  121

Chapparo hævder, at teori i al almindelighed kan være nyttig fordi den giver anvisning på

tænkning, information om alternativer og forventninger om funktion og mangler, men

Chapparo mener ikke, at teoretisk viden kan stå alene når det gælder klinisk ræsonnering. Det

er blandt andet fordi ergoterapeuter skal tage beslutninger i usikre situationer, og i disse

situationer er det nødvendigt med praktisk, intuitiv viden. Denne viden er tavs og er grundlagt

i erfarede kliniske tilfælde. Chapparo og Ranka mener, at terapeuter vælger teorier på grund

af deres evne til at forklare klientens problemer. Men de mener også, at terapeuter vælger en

                                                
119 Higgs, Joy & Jones, Mark: Clinical Reasoning in the Health Professions, Butterworth-Heinemann, 2000,
s. 135
120 Ibid s. 131
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teori fordi der er en overensstemmelse med teoriens iboende værdier og den professionelle og

personlige værdi for terapeuten, mere end for teoriens videnskabelige fortrin. 122

6.3 Mattingly & Flemming

Mattingly beskriver ergoterapi som ”The Two-Body Practice”, med dette mener hun at faget

bygger på både en naturvidenskabelig og en fænomenologisk tradition. På den ene side

forholder ergoterapeuten sig til klientens sygdom eller funktionsnedsættelse, men

ergoterapeuten forholder sig også til hvad sygdommen eller funktionsnedsættelsen gør ved

klientens liv.123 Mattingly og Flemming pointerer, at det ofte vil være de naturvidenskabelige

resultater, der føres i journalerne og ikke det som både ergoterapeuter og klienter vægter,

nemlig klientens oplevelse af forbedring.124

Mattingly og Flemming foretog i 1986-1990 en undersøgelse af hvordan ergoterapeuter

tænker i praksis.125 Deres resultat blev at terapeuterne talte om klienterne på to måder. Der var

det sprog der blev brugt til at formidle objektive og medicinske fakta, og så var der

hverdagssproget der blev brugt til at beskrive oplevelser og erfaringer i forhold til klienter. På

baggrund af dette beskriver de den kliniske ræsonnering på to måder, den ene er narrativ

ræsonnering og den anden er ræsonnering ud fra tre tankespor.126 Mattingly og Flemming

benævner de tre spor; proceduresporet, samspilssporet og betingelsessporet.127

Proceduresporet bruges når ergoterapeuten identificerer problemet, sætter mål og planlægger

behandling.128 Det kan være i forbindelse med indhentning af journaloplysninger eller

information til og fra andre faggrupper, og er præget af udveksling af objektive og medicinske

fakta.

Samspilssporet er kendetegnet ved kontakten og kommunikationen mellem klient og terapeut.

Formålet er at lære klientens personlighed at kende, at se sygdommen eller

funktionsnedsættelsen fra klientens synspunkt og at engagere klienten i behandlingen. 129

Det sidste spor er betingelsessporet, hvor de to første spor integreres i et spor. Fokus er på

livsbetingelserne og livssituationen for klienten. Her samles klient, sygdom, påvirkning af

familie, de sociale og fysiske omgivelser ind til en samlet vurdering. Ergoterapeuten danner

                                                                                                                                                        
121 Ibid s. 131
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sig et billede af hvordan livet var før, hvordan er situationen nu og hvordan kan den ændres

over tid, og sikrer sig klientens deltagelse.130

På baggrund af vores problemformulering og den teoretiske beskrivelse af de tre spor, vælger

vi at analysere en del af empirien ud fra de tre tankespor.

                                                
130 Mattingly C. & Flemming M.H.: Clinical reasoning, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1994, s. 133
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7.0 Analyse og fortolkning

Vi vil i det følgende præsentere vores meningskondenserede og kategoriserede empiri.

Gennem meningskategorisering er vi nået frem til tre kategorier. Disse tre benævnes;

ergoterapeutens værdigrundlag, erfaringsbaseret praksis, definering og prioritering af

aktivitetsproblemer

7.1.0 Erfaringsbaseret praksis

I dette afsnit vil vi præsentere den empiri, der repræsenterer det, vi har kategoriseret som

ergoterapeutens erfaringsbaserede praksis. Empirien bliver præsenteret som prosa, der

underbygges af citater fra de transskriberede interviews.

Den empiri vi præsenterer i det følgende omhandler ergoterapeutisk praksis baseret på

tidligere erfaringer i mødet og tilgangen til klienten.

På baggrund af empirien viser det sig, at ergoterapeuterne ikke er specifikt teoretisk funderet i

forhold til valg af undersøgelsesredskaber, men at de i stedet benytter en iboende erfaring

baseret på tidligere succesoplevelser.

En af ergoterapeuterne udtaler blandt andet at hun finder det interessant at skille sig selv som

menneske fra fagpersonen, for derpå at bevidstgøre menneskesyn, værdier, holdninger og

antagelser. Hun argumenterer fortsat; ”Og det forsøger jeg på en eller anden måde at lægge

ind i min faglighed og få de to ting til at gå op i en højere enhed.” S2

Ud fra vores empiri kan vi se, at teorierne er med til at danne en referenceramme, et

menneskesyn, som ergoterapeuten kan arbejde ud fra.  Den giver ergoterapeuterne nogle

værktøjer til at strukturere patientbehandlingen og samtidig sikre bevidstheden og valg at

tilgang. En ergoterapeut siger at: ”Jeg mener, at der ligger et fundament i den personlige

rygsæk, og det vil også være den måde du vil møde teorierne på, og det vil være den måde du

får anvendt teorierne på overfor patienten.” S2

Det er for os tydeligt, at ergoterapeuterne alle ser sig selv som ”fagpersoner”, der har til

opgave at støtte, vejlede, guide patienter frem til en optimal rehabilitering. Det er vigtigt for

ergoterapeuterne, hurtigst muligt at få klarlagt hvad det er for nogen ting, ergoterapeuterne

kan hjælpe med, og hvori patienternes behov består. En ergoterapeut udtaler:”… og så kan jeg

være vejleder eller katalysator på den proces, der skal i gang, hvor jeg kommer med min

faglige kvalifikationer.” S2

En ergoterapeut påpeger, at der sagtens kan være uenighed om værdien i

aktivitetsproblemerne. Dette kan medføre, at hun vælger at anskue situationen fra en ny

vinkel, hvilket vil muliggøre en ”forhandling” af rækkefølge i ergoterapeutiske tiltag. Hun
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understreger dette ved at sige: ”… her er der tale om et område som jeg ikke kan hjælpe dig

med, så derfor vælger jeg at rykke den ned i prioriteringen” hun fortsætter: ”men jeg fjerner

den aldrig…”P2

En ergoterapeut siger, at hun godt kan lide at møde klienten ”uforberedt” og lade sig

overraske, frem for at arbejde ud fra et fast skema. Hun vil gerne arbejde med klientens

rehabilitering ud fra sine ergoterapeutiske refleksioner og sit menneskesyn. Af dette udleder

vi at, hun problemløser og anskuer situationen efterhånden som hun kommer frem i

interventionen. Hun siger blandt andet: ”Det er meget med at fange den situation, der er når

man møder patienten og ikke have alt for mange forudindtagede holdninger og meninger om,

hvor er det lige det er at vi starter.” S2

Ved at have arbejdet med en bestemt patientgruppe i mange år kan man tit have en ide om,

hvad der ville være godt for den enkelte patient, og der er risiko for at man nemt kommer til at

lave en pakkeløsning. Ergoterapeuten giver følgende eksempel: Når man har arbejdet med

noget i længere tid, og set en masse hemiplegipatienter, så har jeg jo tit en ide om, at ham

her, det ville sørme være godt hvis han kom op og stå, eller hvis han havde forudsætningen

for at han kan komme til at gå på toilettet selv eller sådan noget. S1

En ergoterapeut påpeger, at teorien skal blive en integreret del af terapeutens tankegang i

interventionen, og ikke kun vise sig i form af skemaer/undersøgelsesredskaber. Hun

fortsætter: ”Men så er det også på et tidspunkt, hvor man skal slippe det og prøve at få det

fastholdt inde i hovedet i stedet for, og få det ud i de spørgsmål man stiller til patienten i

stedet for.” S2

7.1.1 Ergoterapeutens værdigrundlag

I dette afsnit vil vi præsentere den empiri, der repræsenterer det, vi har kategoriseret som

ergoterapeutens værdigrundlag. Empirien bliver præsenteret dels som prosa og dels i form af

citater fra de transskriberede interview.

Den empiri vi præsenterer i det følgende omhandler ergoterapeuternes tanker og overvejelser i

mødet og tilgangen til klienten.

Ergoterapeuterne giver udtryk for, at det der skal ske i interventionen skal være baseret på

klientens behov, af respekt for klienten, men også for at opnå en meningsfuld ergoterapeutisk

intervention. Det kan så i nogle tilfælde betyde at ergoterapeuten må erkende, at der er

tilfælde hvor en intervention ikke fører nogen steder. En ergoterapeut siger det meget klart,

”… det her fører ikke rigtig nogen steder. Så synes jeg også det er vigtigt at erkende det, og

sige, nej vi må stoppe her. S2
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Det har indflydelse på interventionen hvilke ressourcer, der er til stede. En ergoterapeut giver

som eksempel en 80-årig mand, hvor hun siger at prioriteringen af, hvad han vil bruge sin

sidste tid på og hvor mange ressourcer han har tilbage at arbejde med, har stor indflydelse på

genoptræningen og rehabiliteringen. ”Jeg kan godt lide at have de der ergoterapeutiske

refleksioner inde i hovedet og mit menneskesyn inde i hovedet, det har man jo med sig, kan

man sige, og så ellers derfra arbejde med patientens rehabilitering.” S2

Som erfaren ergoterapeut i behandling af apopleksipatienter, er der en er ergoterapeut der

giver udtryk for at der er en fare for, at det vil være de personlige holdninger om hvad der skal

ske i terapien, der får indflydelse. Hun siger også, at det vil være vigtigt at tage udgangspunkt

i patientens ønsker, selv om det vil gå imod de normer, man som ergoterapeut, mener at der

skal ske i interventionen.

Ergoterapeuterne vægter klientens synspunkter og oplysninger højt, når de skal have et

udgangspunkt for den ergoterapeutiske intervention. En ergoterapeut siger ”lytte” i stedet for

”spørge”, når hun omtaler de første møder med klienterne. ”man går ind og lytter på

patienten eller klientens historie” S2

Omkring den ergoterapeutiske intervention gør en ergoterapeut opmærksom på, hvad hun

kalder for et skisma i faget. Hun siger, at vi som udgangspunkt antager, at alle de klienter vi

møder, ønsker at være selvhjulpne, og mener, at det skal vi ikke tage som en selvfølge, det er

ikke givet at alle ønsker at være selvhjulpne på alle områder.

De ressourcer, der er til stede for den ergoterapeutiske intervention er ikke ubegrænsede,

derfor har det indflydelse på hvilke mål der sættes og arbejdes med i terapien. En ergoterapeut

siger, at perspektiverne vil ligge meget forskelligt afhængig af hvilken aldersgruppe, der

arbejdes med, og hvis det drejer sig om rehabilitering af børn og yngre mennesker er det

næsten hele livet man snakker om.

Der er stor overensstemmelse blandt ergoterapeuterne om at klientens deltagelse i definerings-

og prioriteringsprocessen er vigtig, og desuden at der altid skal sættes mål selv om klientens

tilstand kan besværliggøre denne proces. Dette udtrykkes tydeligt i dette udsagn, ”og så er det

meget sådan at patienten er eksperten på sit eget liv, lige meget om vedkommende kan give

udtryk for det eller ej, så er vedkommende altid eksperten på sit eget liv”. S2 endvidere gives

der et eksempel med en komatøs patient; ” Der må man gå ind og være en professionel, og få

sat nogle mål, selv om patienten ikke selv er i stand til det.” S2

Gennemgangen af det empiriske materiale viser, at ergoterapeuterne reflekterer meget i

forhold til klienten, det drejer sig for eksempel om klientens ressourcer, normer og ønsker.

Tilgangen til klienten er præget af stor respekt for den enkelte klient, hvor ergoterapeuterne

møder klienterne med den indstilling, at det er klienten der er eksperten i eget liv.
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Der er i empirien også eksempler på, hvordan ergoterapeuterne oplever teoriens påvirkning af

ergoterapeutens tankegang.

Den teoretiske baggrund betragtes som en ressource i terapien. En ergoterapeut siger, at

CMOP beskriver meget af det vi gør i forvejen, og den minder ergoterapeuten om, at det ikke

er egne behov der skal dækkes, men at klienten skal være i centrum. ”Det oplever jeg, i hvert

tilfælde, er styrken i de år hvor teorien er, at vi får nogle værktøjer, nogle redskaber til

ligesom at sætte vores tanker ind i noget system, på en eller anden vis.” S2

Personlige holdninger vil også være med til at præge terapien gennem teorien. Omvendt

mener en ergoterapeut også at de ergoterapeutiske teorier som for eksempel MoHO og Den

canadiske model er med til at præge den enkeltes menneskesyn.

Ergoterapeuterne giver udtryk for, at teorien påvirker hele ergoterapeutens tankegang og på

den måde bliver en del af ergoterapeutens menneskesyn og værdigrundlag.

Vi ser i empirien desuden ergoterapeutens værdigrundlag beskrevet gennem det følgende.

Ergoterapeuterne er udover deres egen faglighed også er meget bevidste om, hvordan egne

menneskelige aspekter spiller en stor rolle i hvordan formen på praksis kan se ud.

En ergoterapeut siger det er vigtigt for hende at adskille sig som menneske fra fagpersonen,

men samtidig tilføre sine personlige værdier og holdninger til rollen som terapeut og få det til

at gå op i en højere enhed. Dette går igen i forhold til klienten, hun siger: ” og jeg har det

egentlig sådan lidt som udgangspunkt, at uanset, så møder jeg dem egentlig som mennesker

og ikke som syge mennesker.” S2

Ergoterapeuterne vægter dialogen med klienten højt. I empirien giver en ergoterapeut et

eksempel på, at indsigt i klientens tavse regler og grænser har betydning for interventionen. I

dette tilfælde drejer det sig om en klient med en anden kulturbaggrund. ”Der er også nogen

ting omkring ADL, f. eks. når man har en anden kulturbaggrund, at der kommer en ung pige

på 35 år til sådan en 50-årig mand og skal med ham på badeværelset…” S1 I sådanne

situationer kan dialogen være det værktøj, ergoterapeuten benytter sig af for at undgå

misforståelser ergoterapeut og klient imellem, hun siger videre: ”der er jeg da meget

opmærksom på at finde ud af hvad er hans normer, hvis jeg jokker ind over dem, og siger at

her i huset gør vi bare sådan, så kommer vi jo heller ikke ret langt.” S1

Empirien viser, at det er vigtigt for ergoterapeuterne, at lytte til klienten og at møde klienten

som mennesket bag sygdommen, de finder det samtidigt vigtigt at tilføje deres egen

personlighed til den faglige identitet.
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7.1.2 Definering og prioritering af aktivitetsproblemer

I dette afsnit vil vi præsentere den empiri, der repræsenterer det, vi har kategoriseret som

ergoterapeuternes tilgang til definering og prioritering af klientens aktivitetsproblemer.

Empirien bliver præsenteret dels som prosa og dels i form af citater fra de transskriberede

interview.

Alle ergoterapeuterne taler om CMOP og brugen af COPM og fremhæver den

klientcentrerede tankegang. Ergoterapeuterne gør også opmærksomme på, at den teoretiske

viden de har og selve behandlerrollen gør, at det ikke kan undgås, at deres vurdering kommer

ind i processen. I definering og/eller prioriteringen af aktivitetsproblemer tager

ergoterapeuterne ofte udgangspunkt i undersøgelsesredskaber som for eksempel AMPS, A-

one eller COPM.

Ud fra resultaterne i specifikke undersøgelsesredskaber mener ergoterapeuterne, at disse kan

være med til at danne refleksion for interventionen. De siger, at teorien kan være med til at

sikre klientens medvirken i definerings- og prioriteringsprocessen og i samme forbindelse

nævnes, at teorien kan være med til at sikre at interventionen tager udgangspunkt i, hvad der

er vigtigt for den enkelte klient. En ergoterapeut påpeger: ”… jeg syntes alligevel at når vi

AMPS-tester og vi laver COPM, så vil vi jo aldrig stå i den situation, at det alene er os der

vurdere hvad der er vigtigst... Det vil vi heller ikke kunne, for så er patienten jo ikke motiveret

og har ingen forståelse for hvorfor noget skal trænes” P2

En af ergoterapeuterne siger, at hun er opmærksom på hvad hun ser ved kontakten med

klienten. Ofte vil ergoterapeuterne tage udgangspunkt i patienternes nuværende situation. Det

kan for valget at deres patienttilgang være af afgørende betydning for definerings og

prioriteringsprocessen om patienten er sengeliggende, indlagt på et lukket psykiatrisk afsnit

m.m. Denne proces påvirkes også af hvordan patienten har prioriteret eget liv og i hvilken

fase/periode denne måtte befinde sig i. En af ergoterapeuterne siger at: ”Jeg kan jo

selvfølgelig danne mig et indtryk ud fra hvad vedkommende siger, men også ud fra hvad er

det jeg ser, ser jeg patienten i sengen, er vedkommende siddende, gående altså man danner

sig billede af igen, hvad er det for nogle forventninger man kan have til det her forløb, og

hvor er det man skal starte henne..” S2

Der kan også tages udgangspunkt i ADL, da en ergoterapeut mener det er essentielt for

mange. Omvendt sætter samme ergoterapeut spørgsmålstegn ved, om alle ønsker at være

selvhjulpne, og at man skal respektere hvis nogle melder fra.

Ved klienter, der ikke selv er i stand til at udtrykke eller definere aktivitetsproblemer, er det

vigtigt, at ergoterapeuten er sig sit professionelle ansvar bevidst og sætter mål for

interventionen.
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Journalerne bruges til at indhente oplysninger om klienten, heri ligger også oplysninger fra

andre faggrupper. Ergoterapeuterne mener, at de gennem journallæsning vil kunne få et mere

helhedsorienteret billede af klienten.

Alle informanterne bruger samtalen med klienten til at indhente oplysninger, f.eks. for at få

klientens historie. En af ergoterapeuterne udtrykker sig således: ”Altså, jeg kan jo undersøge

det fysiske og jeg kan også undersøge mange af de kognitive ting… Og så plejer jeg at bruge

den første gang på at snakke med patienten, hvis jeg kan det, for at finde ud af hvilket

funktionsniveau han har, hvad interesserer han sig for, hvad er han motiveret for.” S1

Ydermere søger ergoterapeuterne bl.a. informationer om sociale relationer, klientens normer,

værdier, tidligere indlæggelser og anamnese.

Ergoterapeuten betragter oplysninger fra de pårørende som meget værdifulde, da de har kendt

klienten inden skaden skete. Der kan være tale om, at klienten har ændret personlighed eller at

klienten ikke har erkendt skaden og i den forbindelse kan de pårørende være med til at få

præciseret problemerne. En ergoterapeut siger meget rammende: ”jeg har nogen, hvor det er

lidt svært at finde ud af, hvem er de, når de er dybt hjerneskadede eller traumatiseret ikke, og

så bruger jeg da meget de oplysninger, jeg får fra de pårørende og der er mange af de der

kognitive problematikker som man får bedst belyst fra de pårørende.” S1

Informationer om klienten kan også tilvejebringes gennem observation og vurdering. En

ergoterapeut siger, at hun kan gå til en patient og sige, at hun oplever, at der er problemer

omkring noget bestemt, og derefter gå i dialog med patienten og få belyst, om det er noget

patienten finder vigtigt og ikke mindst ønsker at gøre noget ved. Hun giver et eksempel på at

målene eller prioriteringen ikke er realistisk, hvorfor hun må gå ind og justere ved

forhandling: ”… f.eks. har jeg i øjeblikket en patient hvis højeste aktivitetsproblem var at

skulle tabe sig. Hvorimod jeg helt klart mente, at han havde mere brug for lidt socialisering,

han skulle grænsesættes og lig´som lære de spilleregler der er.” P2

Samtalen med patienten er et gennemgående tema i den del af processen, hvor

aktivitetsproblemer defineres og prioriteres sammen med klienten.
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8.0 Teoretisk analyse af empiri

I det følgende afsnit ønsker vi at analysere den fortolkede empiri ud fra de tidligere

præsenterede teoretikere. Efter den teoretiske analyse af empirien har vi valgt at sammenfatte

analysen i et kort resume.

8.1.0 Schön og ”Den erfaringsbaserede praksis”

Vi vælger at analysere den erfaringsbaserede praksis ud fra Schöns to begrebsforståelser;

Viden i handling og Refleksion i handling, 131 idet vi ønsker at belyse ergoterapeuternes

handlemønstre.

Schön beskriver, at ergoterapeuter arbejder ud fra en vidensbase, som de har erhvervet sig

gennem praksis samt tidligere erfaringer, disse er ikke nødvendigvis bevidst inddraget i deres

refleksioner. Ligeledes beskriver han at praktikerens bevidste refleksioner forekommer dels

sideløbende med førnævnte, men også over observationer samt indtryk der opstår igennem

interventionen.

Samtidig vælger vi at inddrage perspektiver omkring Schöns overvejelser om den

reflekterende praksis betydning dels for patienten men også for ergoterapi i bredere forstand.

8.1.1 Viden i handling

Ifølge Schön er den viden, der implicit ligger i praktikerens daglige virke ikke nødvendigvis

bevidst, men bygget på en fornemmelse og intuition af situationen. Med dette skal forstås at

praktikeren ofte er i besiddelse af en bred viden eksempelvis anatomi, medicin, psykologi,

men også menneskelig indsigt samt empati. Denne viden er med til at danne base for

ergoterapeutens virke og fungere i følge de interviewede ergoterapeuter som en

referenceramme, et menneskesyn, som ergoterapeuten kan arbejde ud fra.

Schön argumenterer for, at praktikeren ikke altid vil være i stand til at redegøre for, hvad det

egentlig er de ved.

Alle ergoterapeuterne siger samstemmende, at teorien er blevet en integreret del af deres

virke, der ikke altid er konkret rettet mod undersøgelsesredskaber eller anden teoretisk

reference. De er alle meget bevidste og reflektoriske omkring hvilken ergoterapeutisk tilgang

de vælger til patienten, men ikke altid over den viden, der ligger bag.

Udledt af ovenstående tolker vi, at Schöns argumentation vil kunne forklare den baggrund,

hvorfra ergoterapeuternes reflektoriske handlemønster udspringer.

                                                
131 Schön, Donald A.: Den reflekterende praktiker, KLIM, 2001, s. 52f
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8.1.2 Refleksion i handling

Ergoterapeuterne benytter forskellige undersøgelsesredskaber. De er dog ikke specielt

teoretisk funderet i disse sammenhænge, men vælger mest ud fra hvad de kender og hvilke

erfaringer de har med det pågældende undersøgelsesredskab. Schön beskriver refleksion i

handling som værende den praksis praktikerne vælger, når de møder patienterne. En af

ergoterapeuterne fortæller endda, at hun godt kan lide at møde patienterne ”uforberedt”, for

derpå at lade sig overraske. Hun vælger som udgangspunkt primært at arbejde ud fra sine

refleksioner samt sit menneskesyn. Derfor vil hun altid anskue situationen efterhånden som

hun kommer frem, og så derpå vælge ergoterapeutisk tilgang samt strategi for behandlingen.

Schön beskriver, at praktikeren er gode til at se problemstillinger fra forskellige sider, for

derpå at vælge en tilgang, der passer med de redskaber, der eventuelt måtte være til stede.

Med dette menes der at ergoterapeuten vil vælge den fremgangsmåde på interventionen, der

ligger nærmest for, eksempelvis patientens motivation, fremstukne institutionelle

retningslinier eller økonomiske begrænsninger. Schön understreger videre, at dette er en af

praktikerens styrker, da denne derpå vil være fleksibel i behandlingstilgangen. Dog påpeger

han, at dette også kan være med til at begrænse praktikerens praksis, da den let vil komme til

at virke ugennemskuelig for udefrakommende.

En af ergoterapeuterne pointerer, at når man har mange års erfaring med en bestemt

patientgruppe, kan man let være tilbøjelig til at lave en ”pakkeløsning” i forhold til tilgang

samt videre behandling af patienterne. Ifølge Schön består faremomentet i, at praksis bygges

på rutine. Praktikeren kan derpå let glemme de essentielle elementer, der ligger i refleksion

over almen praksis.

Når vi tolker ergoterapeutens udsagn gennem Schön, mener vi, at der er en risiko for, at den

ergoterapeutiske intervention i værste fald kan være præget af snæversynethed og rigiditet.

8.1.3 Den reflekterende praksis betydning

Ergoterapeuterne ser sig selv som værende ”fagpersoner” hvis fornemste opgave er at støtte,

vejlede og guide patienterne frem til en så optimal rehabilitering som muligt. Det er tydeligt,

at det er vigtigt for ergoterapeuterne at få klarlagt hvad de præcist kan bidrage med samt

hvilke behov patienten har for ergoterapi. Kontakten til patienten tager form ved det, Schön

kalder den reflekterende samtale, hvor praktikeren tydeliggør, dels overfor sig selv, men også

overfor patienten at være eksperten på det pågældende område.
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I vores undersøgelse har ergoterapeuterne påpeget, at det ikke er usandsynligt, at der opstår

uenighed mellem patient og ergoterapeut omkring værdien af et aktivitetsproblem. En af

ergoterapeuterne giver som eksempel en psykiatrisk patient, hvis primære aktivitetsproblem er

at han ikke er gift og har børn. I denne forbindelse pointerer Schön, at det er vigtigt, at

praktikeren bringer sin forståelse af patientens situation videre til patienten. En af

ergoterapeuterne påpeger, at der i sådanne situationer, er tale om en problematik, som

ergoterapeuten ikke kan være behjælpelig med. På den måde sikrer ergoterapeuten, at

patientens ønsker bliver forstået og respekteret, og åbner samtidig muligheden for at patienten

definerer nye aktivitetsproblemer.

8.1.4 Sammenfatning af Schön og ”Erfaringsbaseret praksis”

Ergoterapeuterne er i besiddelse af en meget bred viden, der er implementeret i den daglige

praksis. Denne viden er bygget på tidligere erfaringer, men også på intuition samt en

fornemmelse for situationen.

Teori og undersøgelsesredskaber er en integreret del af ergoterapeuten, der benyttes efter

behov og ikke efter faste retningslinier for praksis.

Ergoterapeuterne er alle vidende og bevidste om eksisterende ergoterapeutisk teori, men når

der vælges undersøgelsesredskaber, så er valget baseret på tidligere erfaringer og ikke på den

tilhørende teoretiske referenceramme.

Ergoterapeuterne udviser fleksibilitet og smidighed i problemløsningen, der udspringer fra

deres refleksive tankegang, hvor et problemkompleks analyseres og nye problemløsninger

dukker op. De er meget bevidste om hvilken tilgang man kan/skal vælge til hvilken patient,

men også omkring hvordan man formulerer sig ved samtalen. Ergoterapeuterne betragter det

som essentielt for den ergoterapeutiske intervention, at man fokuserer på her og nu situationen

og ikke generaliserer over tidligere patienter eller situationer.

8.2.0 Chapparo & Ranka og ”Ergoterapeutens værdigrundlag”

Vi har valgt at analysere ergoterapeutens værdigrundlag ud fra Chapparo og Rankas

beskrivelse af ergoterapeutens indre referenceramme,132 da der her dannes forestillinger om

klienten og deres problemer såvel som planer for ergoterapeutisk intervention. I den indre

referenceramme beskrives forholdet mellem ergoterapeutens personlige overbevisninger og

ergoterapeutens overbevisninger om adfærd, normer og kontrol.

                                                
132 Higgs, Joy & Jones, Mark: Clinical Reasoning in the Health Professions, Butterworth-Heinemann, 2000,
s. 135
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Fra Chapparo og Ranka har vi desuden valgt at analysere ud fra ergoterapeutens viden om

klienten og klintens livsbaggrund 133, da denne viden er en dynamisk information i

vurderingsprocessen og interventionen, og kan skabe et billede af aktivitetsproblemet set fra

klientens synspunkt.

Når ergoterapeuterne i empirien taler om, at interventionen skal være baseret på klientens

behov og at der kan være tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at indse at interventionen må

afbrydes, kan det ifølge Chapparo og Ranka forstås som overbevisninger om adfærd. Det vil

sige at ergoterapeuten ikke tror, at resultatet af denne intervention vil føre til noget for denne

klient. Ifølge teorien kan det også ses som ergoterapeutens personlige overbevisninger, hvor

ergoterapeuten ønsker at arbejde ud fra en klientcentreret tankegang, og udgangspunktet er

klientens ønsker.

Ergoterapeuterne anser teorien som en styrke, der kan være med til at sætte tankerne i system,

de ønsker dog ikke at være bundet af undersøgelsesredskaber og skemaer. Det kan ifølge

Chapparo og Ranka forstås som en modsætning mellem overbevisninger om kontrol og

normer, og personlige overbevisninger. På den ene side ser ergoterapeuterne teorien som en

ressource i terapien, da den kan være med til at forklare fænomener eller give retningslinier

for interventionen. På den anden side, ønsker de at implementere de ergoterapeutiske teorier i

deres tankegang, hvilket ifølge Chapparo og Ranka kan ses som et udtryk for personlige

overbevisninger. Ergoterapeuterne ønsker at møde klienterne som mennesker, og ikke som

syge mennesker og derfor er det ergoterapeuterne imod at møde klienterne med skemaer.

Chapparo og Ranka argumenterer for at det, der umiddelbart kan ses som en ræsonneringsfejl,

når ergoterapeuter inddrager egne værdier og perspektiver i interventionen, egentlig er en

færdighed, der er med til at forme situationen og afsløre nye betydninger. En ergoterapeut

udtaler, at det er vigtigt for hende med en faglig identitet, men at det også er vigtigt for hende

at bringe sin egen person med ind i interventionen. Det betyder meget for hende at tilføre

fagpersonen sine egne personlige værdier og holdninger. Vi tolker det som et udtryk for, at

hun føler det er vigtigt i forhold til at kunne møde klienterne ligeværdigt, og ikke kun som

”eksperten” eller fagpersonen, men som et helt menneske.

I mødet med klienterne er det vigtigt for ergoterapeuterne at inddrage klienterne i definering

og prioritering af aktivitetsproblemer. Dialogen med klienten, samt det at lytte, betragtes som

et væsentligt udgangspunkt i denne proces, og det tolker vi som respekt for den enkelte klient.

                                                
133 Ibid s. 131
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Chapparo og Ranka pointerer at, de personlige overbevisninger er baseret på ergoterapeutens

ideer om menneskelighed og livskvalitet.

Respekten for klientens ønsker og ergoterapeutens udgangspunkt om, at alle skal være så

selvhjulpne som muligt, bliver af en af de interviewede betragtet som et skisma i faget. Ifølge

teorien kan det forklares som en modsætning mellem overbevisninger om normer, det som

ergoterapeuten tror hun skal gøre i terapien og så på de personlige overbevisninger, det som

hun mener, er vigtigt i mødet med klienten.

Når der skal defineres og prioriteres aktivitetsproblemer giver ergoterapeuterne udtryk for at

klientens alder eller diagnose har indflydelse, da det er med til at give forskellige perspektiver

i forhold til målsætning eller tidshorisont i behandlingen. Når vi analyserer dette i forhold til

Chapparo og Rankas teoretiske begreber, tolker vi alder og diagnose som en ressource. Det

betyder, at den indflydelse klientens alder og diagnose har på defineringen og prioriteringen

kan forstås som en del af overbevisninger om kontrol, da alder og diagnose kan tolkes både

som tilstedeværelse eller fravær af ressourcer.

Chapparo og Ranka argumenterer for at ergoterapeutens viden om klienten og klientens

livsbaggrund er vigtig for at danne sig et billede af handicappet set fra klientens perspektiv. I

empirien udtrykker ergoterapeuterne, at det er vigtigt for dem at finde ind til klientens ønsker

og motivation, det er udtrykt gennem deres personlige overbevisninger i det ovenfor

analyserede.

En ergoterapeut siger det er vigtigt for hende at få indsigt i klientens tavse regler og grænser,

og giver eksemplet med en klient med en anden kulturel baggrund. Det er vigtigt for hende

både for at respektere klienten, men også for at sikre grobund for interventionen.

Den viden ergoterapeuter har opnået, gennem behandling af en bestemt patientgruppe, om

disse patienters evner og mangler, kan være med til at påvirke ergoterapeutens normer.

Ergoterapeutens personlige værdier påvirker den måde de ergoterapeutiske teorier anvendes

på, men samtidig påvirkes disse også af teorierne. Den gensidige påvirkning af teori og

personlige værdier kan ikke umiddelbart forklares gennem Chapparo og Ranka.

8.2.1 Sammenfatning af Chapparo & Ranka og ”Ergoterapeutens værdigrundlag”

Gennem analysen af empirien i forhold til Chapparo og Rankas fire temaer om

overbevisninger, som de benævner, terapeutens indre referenceramme, ser vi alle fire

repræsenteret. Det er gennemgående i analysen af det empiriske materiale, at de personlige

overbevisninger har stor indflydelse i den ergoterapeutiske intervention. Det er en del af

ergoterapeuternes værdigrundlag, at klienten er ekspert i eget liv og at ergoterapeuterne derfor
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arbejder ud fra klientens ønsker og behov. Dialogen med klienten, samt det at lytte til klienten

bliver vægtet højt i denne proces.

I analysen ser vi en modsætning mellem ergoterapeutens overbevisninger om kontrol og

normer og personlige overbevisninger. Ergoterapeuterne mener, det er vigtigt at møde

klienterne åbent og uden for mange skemaer, men de ser dog stadig teori som en vigtig brik i

interventionen, blot den er implementeret i ergoterapeutens tankegang og handlinger. Dette

ser vi som en modsætning mellem ergoterapeutens overbevisninger om kontrol og normer og

personlige overbevisninger. En anden modsætning mellem disse to overbevisninger ser vi i

problemstillingen omkring ergoterapeutens overvejelser om hvorvidt alle klienter ønsker at

være selvhjulpne.

8.3.0 Mattingly & Flemming og ”Definering og prioritering af aktivitetsproblemer”

Vi har valgt at analysere definering og prioritering af klientens aktivitetsproblemer ud fra

Flemmings beskrivelse af de tre tankespor; proceduresporet, samspilssporet samt

betingelsessporet.134 Ved at analysere udfra de tre tankespor forventer vi at kunne få en

detaljeret forståelse af hvordan ergoterapeuternes refleksioner i praksis kan rubriceres

teoretisk. Vi vælger at inddrage de tre tankespor, da definering af aktivitetsproblemer

teoretisk finder sted på proceduresporet, men at selve interventionen individualiseres og

prioriteres på samspilssporet. Ydermere giver betingelsessporet mulighed for ikke kun at

forholde sig til objektive medicinske fakta og klientens nuværende livsbetingelser, men at

sætte det enkelte menneske ind i et samfundsperspektiv, der strækker sig fra den nærmeste

familie til klient i det sociale system.

8.3.1 Proceduresporet

Ifølge Flemming foregår den naturvidenskabelige del af ”the two-body practice” på

proceduresporet. Proceduresporet vil også indeholde møder, konferencer, journallæsning samt

journalskrivning. På proceduresporet tages der udgangspunkt i generel teori, der er relevant

for den pågældende klient. På baggrund af den relevante teori sættes der mål for

interventionen.

Alle de interviewede ergoterapeuter gør brug af journallæsning, for at indhente viden om

klienten. Desuden trækker ergoterapeuterne på deres vidensbase, både i forhold til

ergoterapiteori og teorier fra de vidensrelaterede fag. På baggrund af journallæsning og

vidensbasen danner ergoterapeuterne sig et billede af klienten. Med udgangspunkt i dette

                                                
134 Mattingly C. & Flemming M.H.: Clinical reasoning, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1994, s. 121
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billede kan ergoterapeuterne have en idé om, hvilken type intervention den pågældende klient

har brug for, men der foregår ikke en egentlig problemdefinering på dette spor, sådan som

teorien ellers hævder. En enkelt ergoterapeut giver dog udtryk for, at det kan blive

nødvendigt, at det er ergoterapeuten, der sætter mål og kun hvis klienten ikke selv er i stand til

dette. Denne målsætning vil naturligvis blive på proceduresporet, som teorien hævder.

8.3.2 Samspilssporet

Den fænomenologiske del af ”the two-body practice”, som defineret Flemming, foregår på

samspilssporet.

Her er det interaktionen med klienten, der er i fokus. Formålet med interaktionen er dels at

lære den enkelte klient at kende og dels få klientens oplevelse af egen situation. Ydermere er

samspilssporet kendetegnet ved at ergoterapeuten her engagerer klienten i egen rehabilitering.

På samspilssporet anvender ergoterapeuten teorien specifikt i forhold til den enkelte klient.

Det empiriske materiale, der ligger til grund for denne analyse, viser med al tydelighed, at

ergoterapeuterne vægter den direkte kontakt til klienten meget højt. Alle ergoterapeuterne

anvender samtalen som et af midlerne til at få konkrete informationer om og fra klienten for

derigennem at lære den enkelte klient at kende. Denne viden om klienten og klientens

tidligere liv bruger alle ergoterapeuterne, når klientens aktivitetsproblemer skal defineres og

prioriteres. Alle ergoterapeuterne inddrager bevidst klienten i processen, for dels at sikre

motivationen gennem meningsfyldte aktiviteter og dels at sikre, at både klient og ergoterapeut

har de samme mål med interventionen. Blandt de interviewede ergoterapeuter gør det sig

gældende, at de alle anvender et eller flere undersøgelsesredskaber i den direkte kontakt til

klienten, om end i et varierende omfang. Vi tolker, at når ergoterapeuterne skal anvende teori

i praksis i forhold til den enkelte klient viser sig ved brugen af undersøgelsesredskaber.

8.3.3 Betingelsessporet

Ifølge Mattingly og Flemming sker der en sammensmeltning af de to tidligere beskrevne spor

på betingelsessporet, og det er også her, at relationerne til venner, familie, samfund etc. drages

ind. Det er således på betingelsessporet at ”det hele menneske” dukker op og rammerne for

den konkrete intervention kan skabes.

Ergoterapeuterne befinder sig teoretisk på betingelsessporet, når det omhandler inddragelse af

pårørende. Her betragter ergoterapeuterne de pårørende som væsentlige, da de med deres

kendskab til klienten før og efter skaden kan være med til at give vigtige forståelser af

klienten og dennes liv forud. Gennem disse informationer kan ergoterapeuterne bedre forstå

klienten og dermed målrette interventionen. Ligeledes befinder ergoterapeuterne sig på
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betingelsessporet, når de forholder sig til klientens omgivelser, eksempelvis om klienten er

sengeliggende eller sidder i kørestol. Ligeledes tolker vi at, ergoterapeuterne befinder sig

teoretisk på betingelsessporet, når overvejelser om, til hvilket niveau klienten ønsker at være

selvhjulpen med hensyn til både PADL og IADL dukker op, da betingelsessporet indeholder

relationerne til andre mennesker. Hvad bliver konsekvensen af at være selvhjulpen kontra at

have behov for hjælp og hvad bliver konsekvenserne for klienten socialt? Overvejelser som

disse kan være med til at hjælpe ergoterapeuterne til en forståelse af hvorfor klienterne kan

have forskellige ønsker om at være selvhjulpne.

8.3.4 Sammenfatning af Mattingly & Flemming og ”Definering og prioritering af

aktivitetsproblemer”

De indhentede oplysninger bruges til at lære klienten at kende og derigennem bedre kunne

definere og prioritere aktivitetsproblemer sammen med klienten. Ifølge Flemming finder

definering af klientens aktivitetsproblemer sted på proceduresporet og prioriteringen finder

sted på samspilssporet. I de interviewede ergoterapeuters praksis sker defineringen og

prioriteringen af klientens aktivitetsproblemer imidlertid på samspilssporet i tæt kontakt med

klienten.

Samtlige ergoterapeuters praksis kan teoretisk forstås som meget domineret af elementerne,

der er beskrevet på samspilssporet. Ergoterapeuterne bevæger sig uhindret mellem de tre spor

og er ikke eksplicit bevidste om, hvornår de er på hvilket spor. Den teoretiske analyse har vist,

at ergoterapeuterne bevæger sig mere på betingelsessporet, end vi kunne have forventet, da en

teoretisk besvarelse af problemformuleringen, primært ville være med udgangspunkt i

proceduresporet og samspilssporet og sekundært i betingelsessporet.
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9.0 Konklusion

Hensigten med dette afsnit er, på baggrund af de tre sammenfatninger, at give et

fyldestgørende svar på bachelorprojektets problemformulering, der lyder: ”Hvori består

ergoterapeutens reflektoriske tilgange i definering og prioritering af klientens

aktivitetsproblemer i den ergoterapeutiske intervention?”

Vores undersøgelse har vist, at de udspurgte ergoterapeuter arbejder med fleksibilitet og

smidighed i processen med definering og prioritering af aktivitetsproblemer. Ergoterapeuterne

arbejder ud fra viden, der bygger på tidligere erfaringer, men samtidig ud fra intuition i den

specifikke situation. Det er tydeligt at de udspurgte ergoterapeuter er bevidste om den

ergoterapeutiske teori, men de vælger ikke at arbejde specielt ud fra en bestemt reference.

Ved valget af undersøgelsesredskaber, kan det være erfaringen for hvad der tidligere har givet

anvendelige oplysninger, der begrunder ergoterapeuternes valg, og ikke målrettet anvendelse

af en teori.

Undersøgelsen viser at ergoterapeuterne alle betragter det som væsentligt at lytte til klienten

og at tale med klienten for at lære personen at kende. De siger samstemmende, at det er vigtigt

at interventionen tager udgangspunkt i det, klienten udtrykker som sine behov og ønsker.

Deres tilgang til klienten er præget af stor respekt for individet, og heri ligger anerkendelsen

af, at klienten er ekspert i eget liv. De underkender dog heller ikke deres egen faglige

ekspertise, men ser den nærmere som en katalysator i definerings- og prioriteringsprocessen.

Vi har i empirien fundet en modsætning mellem ergoterapeuternes overbevisninger om

kontrol og normer, og deres personlige overbevisninger. Det ses hos ergoterapeuterne, i

forhold til hvordan teori inddrages i tilgangen til klienten og i forhold til at respektere

klientens ønsker.

I forhold til analysen af de tre spor kan vi konkludere, at ergoterapeuterne i praksis

overvejende arbejder meget ud fra de elementer der er beskrevet på samspilssporet. Netop

dette spor er karakteriseret ved kontakten mellem klient og ergoterapeut, og da

ergoterapeuternes værdigrundlag i analysen bygger meget på værdien af at inddrage klienten

og se klienten som eksperten i eget liv, er dette en meget naturlig følge.
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Vores undersøgelse viser at ergoterapeuternes refleksioner udspringer fra fundament der

består af tre karakteristiske områder. Det drejer sig om erfaring og intuition, teoretisk

forståelse samt ergoterapeutens personlige værdier.

10.0 Diskussion

I dette afsnit er det vores hensigt at diskutere fundene i vores undersøgelse. Dette gør vi ved at

påpege svage og stærke sider i vores metode samt se med kritiske øjne på vores valgte

teoretiske referencer for der på at holde dem op imod andre teorier, der eventuelt måtte kunne

belyse dette fra en anden vinkel.

Til slut vil vi omtale nye problemstillinger, der har vakt vores interesse gennem forløbet med

at besvare problemformuleringen i dette bachelorprojekt.

10.1 Metodediskussion

Ifølge Malterud skal den metodiske diskussion rettes mod konkrete dele af det enkelte projekt,

der kan have haft afgørende betydning for undersøgelsens konklusion. Malterud opfordrer til

at der rettes fokus specielt mod validitetsdelen. 135

I forhold til validiteten af nærværende bachelorprojekt har vi valgt at diskutere den del, der

omhandler informanterne. Her er der flere faktorer, der gør sig gældende.

Vi har i afsnittet kriterier for valg af informanter, afsnit 4.3, krævet at den pågældende

ergoterapeut skulle have minimum et års anciennitet på den nuværende arbejdsplads. Det var i

forvejen svært at finde interesserede informanter, jf. afsnit 4.4, og skærpelse af dette krav ville

reducere antallet af informanter, da en af de interviewede ikke kunne honorere et skærpet

krav.

Forholder vi os til informanternes ansættelsesområde, bygger nærværende bachelorprojekt på

informanter ansat i psykiatrien og i somatikken, eftersom ingen af de adspurgte

primærkommunale ergoterapeuter ønskede at deltage. Denne svækkelse af

informanttrianguleringen betød, at konklusionen ikke med sikkerhed kan siges også at være

gældende for de primærkommunale ergoterapeuter.

Informanttrianguleringen blev yderligere svækket, da det ene af de to interview med

psykiatriske ergoterapeuter ikke var blevet optaget. Selv om vi alle tre havde været deltagere i

interviewet valgte vi af hensyn til validiteten ikke at inddrage dette interview i

bachelorprojektet, idet vi ikke følte os sikre på, at kunne genkalde os interviewet i tilpas

detaljeret grad. Dette fravalg blev også gjort, da vi ikke mente at kunne yde informanten

                                                
135 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medicinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s. 120
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retfærdighed i forhold til, at de måske ville blive fejlciteret, idet vi ikke havde mulighed for at

kontrollere udsagn i det transskriberede interview.

Ingen af informanterne ønskede at gennemlæse og kommentere de transskriberede interview.

Ifølge Launsø & Rieper er informantens gennemlæsning og kommentering af det

transskriberede interview den vigtigste måde at teste gyldighed på.136 I relation til samme

påpeger Malterud, at informanten ved gennemlæsning kan præcisere eventuelle uklarheder og

tilføje refleksioner, der er dukket op siden interviewet.137 Denne valideringsproces gør ikke

nødvendigvis det transskriberede materiale ”mere sandt”138

Når det drejer sig om valideringen af analysen og konklusionen påpeger Malterud, at man kan

rette henvendelse til informanterne igen for en yderligere validering.139

Vi besluttede ikke at tage kontakt til informanterne igen, da vi ikke mente at informanternes

stillingtagen kunne højne konklusionens validitet. Denne påstand understøttes af Malterud,

der påpeger, at selvom informanten ikke godkender analyse og konklusion eller endog tager

afstand hertil, kan det skyldes at konklusionen synes ubehagelig. Analysen og konklusionen

kan være ”lige sand”, uagtet informantens stillingtagen, da det som hovedregel vil være

forskeren, der må stå for valideringen af analysen og konklusionen på dette niveau. 140 I

relation til samme påpeger Kvale, at valideringen af teoretisk analyse skal foretages af

forskersamfundet, da denne validering kræver en særlig teoretisk kompetence, som hverken

lægmand eller offentlighed kan forventes at være i besiddelse af. 141

10.2 Resultatdiskussion

Sammensætningen af tre teoretiske tilgange har givet os mulighed for at kunne analysere

vores empiri, hvor hver teori har kunnet bruges til at forstå et af områderne, men vi har

erkendt at ingen af de valgte teorier ville være i stand til at stå alene.

I relation til den teoretiske analyse af definering og prioritering af klientens

aktivitetsproblemer, hvor vi gør brug af de tre tankespor, har vi konstateret, at der er en

divergens mellem teori og praksis vedrørende definering af aktivitetsproblemer. En mulig

forklaring på denne divergens kan være, at praksis har ændret sig siden Mattingly og

Flemming lavede deres undersøgelser i 1986-1990. Siden 1995 har CMOP været med til at

                                                
136 Launsø, Laila & Rieper, Olaf: Forskning om og med mennesker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S,
2000, s. 175
137 Malterud, Kirsti: Kvalitative metoder i medicinsk forskning, Universitetsforlaget, 2003, s.179f
138 Ibid s. 180
139 Ibid s. 180
140 Ibid s. 180
141Kvale, Steinar: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 2002,
s. 214
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sætte fokus på den klientcentrerede tankegang i ergoterapi og de interviewede ergoterapeuter

udtrykker alle, at tankerne omkring klientcentrering er vigtige. Denne inddragelse af klienten i

den ergoterapeutiske intervention kan være årsagen til, at definering af aktivitetsproblemer

ikke længere foregår på proceduresporet, som teorien ellers hævdede, men på samspilssporet i

tæt kontakt og dialog med klienten.

På baggrund af vores problemformulering, der søger ergoterapeuternes refleksioner i

defineringen og prioriteringen af klientens aktivitetsproblemer, og Mattingly og Flemmings

beskrivelse af de tre tankespor, undrer det os at de interviewede ergoterapeuter befinder sig

mere på betingelsessporet end først antaget. Dette kan dog forstås gennem Tjørnovs

undersøgelse, omhandlende aktivitetstænkning og klinisk ræsonnering i ergoterapi, hvor hun

konstaterer, at der på betingelsessporet dels er fokus på det nuværende hverdagsliv og dels på

fremtiden. Desuden påpeger Tjørnov, at ergoterapeuterne gør brug af narrativer for at

sammenkæde de oplysninger de indhenter på de tre tankespor. 142 Vi har i forbindelse med

valget af vores teoretiske tilgang kun valgt at analysere ud fra de tre tankespor fra Mattingly

og Flemming og ikke den narrative ræsonnering. På baggrund af Tjørnovs fund må vi

erkende, at der er en mulighed for, at vi har afskåret os fra nogle af ergoterapeuternes

refleksioner ved ikke at inddrage det narrative aspekt.

Vores undersøgelse har vist at ergoterapeutens personlige værdier og holdninger sammen med

erfaringer er med til at danne ergoterapeutens personlighed, dette gør at ergoterapeutisk

praksis bliver individuel. Det kan medføre, at vi ikke får beskrevet og tydeliggjort

ergoterapeutens arbejde. Denne tavse viden medfører fare for faglig stagnation, så eventuelle

nye tiltag får karakter af modefænomener, der ikke er grundigt implementeret. Konkret ser vi

i empirien et eksempel, når de interviewede ergoterapeuter omtaler den canadiske model og

undersøgelsesredskabet COPM i flæng.

Kielhofner beskriver i ”Model of Human Occupation 3rd edition” 143 at når en ergoterapeut

mestrer at tænke med teorien implementeret i almen praksis, vil det blive en naturlig del af

prioriterings og defineringsprocessen med og/eller på vegne af patienten. Han påpeger, at hvis

ergoterapeuten besidder et sæt varige ”teoriregler”, vil det tillade ergoterapeuten at tænke

mere systematisk omkring klienten og den teoretiske proces, og derved yderligere forøge

ergoterapeutens teoretiske viden og erfaring.

                                                
142 Tjørnov, Jytte: Aktivitetstænkning og klinisk ræsonnering i ergoterapi, Institutionen för samhällsmedicinske
vetenskaper, Lunds Universitet s. 11
143 Kielhofner, Gary: Model of Human Occupation 3rd edition – Theory and Application, Lippincott Williams &
Wilkins, 2002, s. 164
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Fra resultatet af vores undersøgelse har vi set, at ergoterapeuterne integrerer teori som en del

af de personlige værdier og holdninger, hvilket betyder at teorien vil forblive usynlig og

måske ikke er det, ergoterapeuterne inddrager og synliggør i begrundelsen for valget af

tilgangen til klienten. Ved at inddrage Kielhofners teori i forståelsen af empirien, ville vi have

mulighed for at belyse hvor ergoterapeuterne, i den ergoterapeutiske intervention, ville kunne

gøre den ergoterapeutiske teori synlig.

10.3 Diskussion af konsekvenser og implikationer

Vi ser det som en styrke for ergoterapeuterne at de kan jonglere med deres store implicitte

viden, men samtidig kan dette sløre ergoterapeuternes resultater i forhold til kravet om at

dokumentere en behandling. Derfor ser vi, at det er af stor betydning for praksis at

ergoterapeuterne bliver bevidste om denne modsætning.

Vi kan i vores undersøgelse konstatere, at ergoterapeuternes praksis bygger på tidligere

erfaringer samt tavs viden. Det gør os opmærksomme på den problematik der opstår i og med

at kravene fra samfundets side af stiger. Helt konkret vil det sige at den ”Nationale Strategi

for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet”, lægger op til, at der skal stilles krav om

akkreditering af alle landets sygehuse inden år 2006.144 Dette betyder at landets hospitaler

fremover skal måles i forhold til en lang række internationale standarder. Målene med dette er

dels at gøre behandlingen bedre, men også at give patienterne en bedre information af deres

sygdomme og samtidig reducere fejl.

De præcise rammer for denne standard er endnu ikke fastlagt145, men allerede fra 2004 bliver

det obligatorisk for alle ergoterapeuter at indberette ergoterapeutiske ydelser i

Landspatientregistret.146

En gruppe studerende fra Ergoterapeutskolen i København, har foretaget en landsdækkende

spørgeskemaundersøgelse omhandlende hvorvidt de danske ergoterapeuter dokumenterer

deres arbejde eller ej. Denne undersøgelse blev lavet dels på grund af de stigende

kvalitetskrav på sundhedsområdet, men også på grund af regeringens planer om forbedringer

på ældre og genoptræningsområdet.

Resultatet af denne undersøgelse blev at ergoterapeuterne registrerede en stor del af deres

arbejde, men enkelte dele af den ergoterapeutiske arbejdsproces blev relativt sjældent eller

                                                
144 Løvgren, Mette: Sygehuse til eksamen, Ergoterapeuten, No. 18/2002, s. 16
145 Løvgren, Mette: Sygehuse til eksamen, Ergoterapeuten, No. 18/2002, s. 16
146 Rørbæk, Maria: Klar, parat, registrer, Ergoterapeuten: No. 6/2003, s. 5
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aldrig registreret. Det drejede om klientens prioriterede aktivitetsproblemer samt

dokumentationen af en handleplan for det ergoterapeutiske behandlingsforløb.147

Et af resultaterne af vores undersøgelse viser at ergoterapeuter besidder en stor del tavs viden,

som inddrages aktivt i defineringen og prioriteringen af klientens aktivitetsproblemer.

Det er vores overbevisning, at arbejdet med at definere og prioritere klientens

aktivitetsproblemer måske synes så indlysende, at ergoterapeuterne ikke er opmærksomme på

vigtigheden af at få sat denne meget essentielle del af det ergoterapeutiske arbejde på skrift og

derfor vil denne del af det ergoterapeutiske arbejde fortsat fremstå som tavs viden.

I problemfeltet henviser vi til to undersøgelser, der viser at der ikke er overensstemmelse

mellem hvordan ergoterapeuter og patienter værdisatte aktivitetsproblemer.

Vores undersøgelse viste en modsætning mellem det, ergoterapeuten tror der skal gøres i

terapien og ergoterapeutens personlige værdier. Vi tror, at dette dilemma kan have indflydelse

på resultatet af den ergoterapeutiske intervention med den enkelte klient. Med baggrund i

resultatet af vores undersøgelse, tror vi at dette dilemma kan være en af årsagerne til, at der

opstår en divergens mellem klienters og terapeuters værdisætning af aktivitetsproblemer.

Empirien har vist at ny teori og opdatering af allerede bekendt teori overvejende sker ved, at

den enkelte ergoterapeut på egen hånd søger at sætte sig ind i teorien. Vi mener på baggrund

af vores erfaringer gennem uddannelsen, at teori ikke er noget, der kan læses op alene, men

kræver gentagne diskussioner og debat med medstuderende. Gennem arbejdet med at forstå

teorien, tror vi, at det vil skærpe den enkelte ergoterapeuts faglige ståsted og give grobund for

yderligere refleksioner i tilgangen til klienten. Vi mener derfor, at det ville gavne

ergoterapeutens praksis, at der blev skabt en bevidsthed på arbejdspladserne om, at give tid og

rum til at ergoterapeuterne kan diskutere og implementere relevant teori på arbejdspladsen.

Schön argumenterer for at praktikere skal opdatere og vedligeholde deres viden via

efteruddannelse og faglig sparring, da det vil få praktikeren til at reflektere og være

opmærksom på fænomener, de møder i praksis.148

På baggrund af dette ville det være spændende at undersøge, hvilke konsekvenser det vil få

for ergoterapeutisk praksis, hvis der på arbejdsstedet arbejdes ud fra en fastlagt

ergoterapeutisk teoretisk referenceramme. Denne nysgerrighed udspringer af, at

                                                
147 Husum, Vibeke A. m.fl.: Dokumentation er en del af hverdagen, Ergoterapeuten: No. 6/2003, s. 8
148 Schön, Donald A: Den reflekterende praktiker, KLIM, 2001, s. 61
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undersøgelsen har vist at de udspurgte ergoterapeuter i vores undersøgelse inddrager

forskellige teoretiske referencer i deres intervention.

Desuden ville det være interessant at undersøge, hvordan ergoterapeuterne i det daglige

dokumenterer deres arbejde både i forhold til egen faggruppe, men også i forhold til andre

faggrupper og om ergoterapeuter systematiserer data ved hjælp af teori, som for eksempel

foreslået af Kielhofner i ”Model of Human Occupation, 3rd edition”.
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                  Bilag 1

Til ergoterapeut                Aalborg den xx/xx 2003

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedr. interview i forbindelse med bachelorprojekt.

Vi er tre ergoterapeutstuderende der er i gang med at skrive bachelorprojekt omkring

ergoterapeuters definering og prioritering af aktivitetsproblemer.

Vi arbejder ud fra flg. problemformulering:

”Hvori består ergoterapeutens reflektoriske tilgang, når klientens

aktivitetsproblemer defineres og prioriteres i den ergoterapeutiske intervention? ”

Vi vil i første omgang rette skriftlig henvendelse, for at give Jer tid til at tage stilling til, om I vil

være os behjælpelige i forbindelse med udarbejdelse af vores bachelorprojekt.

I vil i forbindelse med dette brev blive telefonisk kontaktet i d. 19 juni mellem kl. 12 og 15.

Interviewet er planlagt til at finde sted i uge 33 og 34.

Vi har brug for at tale med en ergoterapeut, der har minimum 1 års erfaring i sin nuværende

jobfunktion.

Interviewet forventes at vare 45 minutter, og vil blive optaget på bånd.

Til dette har vi behov for samtykke, og har derfor vedlagt en samtykkeerklæring, som vi gerne vil

have tilbage i underskrevet stand i forbindelse med interviewet.

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymiseret, og materialet vil blive slettet efter

eksamen.

Ønskes der supplerende oplysninger om vores projekt, er I velkommen til at kontakte Vibeke

Jensen på e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx

Med venlig hilsen

Ergoterapeutstuderende

Morten Bach, Vibeke Jensen og Lisbeth Mølbak

Sundheds CVU Aalborg, Hold E00s



                  Bilag 2

Den         /         2003

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed tilladelse til at interviewet bliver optaget på bånd og at mine oplysninger fra

interviewet må bruges af de tre ergoterapeutstuderende:

Morten Bach

Vibeke Jensen

Lisbeth Mølbak

I deres afsluttende bachelorprojekt

Dato  _______/________/_________        Underskrift __________________________________



         Bilag 3
Interviewguide
Introduktion

• hvem er vi
• kort om vores formål med interviewet
• repetition vedrørende båndoptager, anonymitet og transskribering
• har I spørgsmål inden vi går i gang
• ””” evt. klarlægning af begrebet”””””

Indledende spørgsmål
• hvornår er du uddannet
• hvor har du været ansat, hvad var dine arbejdsområder
• har du nogle særlige interessefelter
• hvad er din nuværende jobfunktion
• har du nogen efteruddannelse

Hovedspørgsmål
Definering

• Hvad bruger du som grundlag for at definere klientens aktivitetsproblemer?
• Hvorfor vælger du netop det?
• Gør du brug af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber eller modeller, og i givet fald

hvilke?
• Inddrager du klienten i denne proces, og hvordan?

Prioritering
• Gør du dig tanker omkring vigtigheden indbyrdes, hvis der defineres flere

aktivitetsproblemer?
• Foretager du en prioritering, hvorfra den ergoterapeutiske tilrettelægges?
• Inddrager du klienten i denne proces, og hvordan?
• Er det en problemstilling du er opmærksom på?

Teori
• Hvilken teori bruger du som grundlag?
• Påvirker klientens alder, køn, diagnose osv. dit valg af teori?
• Er du interesseret i nye teoretiske strømninger f.eks.???, og kan du inddrage det i det

daglige?
Refleksion

• Gør du dig overvejelser over dine valg i den enkelte intervention eller efterfølgende?
• På hvilken måde?
• Hvad er dine overvejelser påvirket af?

Arbejdsstedets normer
• Er der fra arbejdsstedets side fastlagt retningslinier for teoretisk værdigrundlag, eller

modeller der arbejdes ud fra?
• Giver arbejdspladsen mulighed for at du kan bruge dine kollegaer som

sparringspartnere?
• Hvordan er muligheden for at opdatere din faglige viden?

Debriefing
• Vi har ikke flere spørgsmål til dig, men har du noget yderligere du vil fortælle?
• Tak fordi du ville sætte tid af til interviewet, og hjælpe os med materiale til vores

afsluttende opgave.


