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Resume 

Dette bachelorprojekt er et empirisk studie, der undersøger hvilke refleksioner, ergoterapeuter der 

arbejder i kommunal genoptræning gør sig om fænomenet ”partnerskab med klienten”. Opgavens 

formål er, at inspirere til dialog og diskussion om fænomenet blandt ergoterapeuter, der arbejder med 

COPM. Da etiske overvejelser er vigtige i et partnerskab, vælger vi et fagetisk perspektiv på projektet. 

 

Vi anvender den forstående forskningstype med en hermeneutisk tilgang, hvor vores interviewguide 

og tilgang til data er inspireret af fænomenologien. Som metode for vores interviewundersøgelse 

anvender vi det kvalitative forskningsinterview. Vi har interviewet fire ergoterapeuter fra to 

forskellige kommuner. Der er en variation i informanternes uddannelsesår, da vi formoder, at dette har 

betydning, i forhold til hvilke tanker de gør sig om partnerskab med klienten. En er uddannet i 1982 en 

i 1992, og de sidste to er uddannet efter 2000.  

Vi fortolker vores data gennem det canadiske materiale, model for partnerskab, et kontinuum for 

klientcentreret praksis, klinisk ræssonering og etiske retningslinier og praksisstandarder.  Vi inddrager 

desuden teorier om etik gældende for det sundhedsfaglige område, blandt andet det humanistiske 

menneskesyn, autonomiprincippet og magtforholdet mellem terapeut og klient.  

 

Undersøgelsens resultater inddeler vi i fire overordnede temaer: Partnerskab, Tilgang til borgeren, 

samarbejdsrelationen mellem terapeut og borger og værdier i samarbejdsrelationen. 

Ergoterapeutens tilgang til borgeren indeholder beskrivelser, af den indstilling terapeuten har til 

borgeren, og den måde hun møder ham på i starten af et genoptræningsforløb. I forhold til 

samarbejdsrelationen forholder terapeuten sig blandt andet til fordeling af ansvar, og til hvorvidt hun 

oplever en gensidig afhængighed mellem hende og borgeren. De værdier terapeuten ligger til grund 

for partnerskabet er præget af hendes humanistiske menneskesyn, der gør, at hun betragter den enkelte 

borger som værdifuld og at hun respekterer borgerens autonomi. Hun nævner herudover fx 

medinddragelse, ligeværd og motivation som vigtige værdier i hendes arbejde. 

 

Undersøgelsens samlede resultater viser, at til trods for at terapeuten ikke umiddelbart kunne sætte 

partnerskab i forbindelse med sit arbejde, afspejler hendes praksis et partnerskab.  

 

I diskussionen behandles forskellige synspunkter på hvad der kan hindre, at borgerens ekspertise 

inddrages i den ergoterapeutiske indsats. På baggrund af, at terapeuterne har vanskeligt ved at forbinde 

begrebet partnerskab med deres arbejde, afrundes opgaven med et forslag til, at samarbejdsrelationen i 

stedet benævnes det professionelle partnerskab.  
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Summary 
This bachelor project is an empirical study on the reflections on the concept of “a partnership with the 

client” of Danish occupational therapists working with rehabilitation in the community health care. 

The aim of this project is to inspire a discussion and a dialogue on the concept amongst occupational 

therapist, who work with COPM.  

Since ethical considerations are important in any partnership we have chosen a professional ethical 

perspective for this project. 

 

We apply the understanding research tradition with a hermeneutic approach, whereas our interview 

guide and our approach to the data material are inspired by the phenomenology. The method for our 

interview analysis is the qualitative research interview. We have interviewed four Danish occupational 

therapists from two different communities. The year of completed education of the four subjects vary 

as we assume this to have an influence on their thoughts on a partnership with the client. Our subjects 

completed their educations in 1982, 1992 and after 2000 respectively.  

 

We analyze our data material through the Canadian material, a model for partnership, a continuum for 

client-centered practice, clinical reasoning and ethical guidelines and practice standards.   

Furthermore, we draw in theories on ethics in the professional health care sector such as the 

humanistic view of human nature, the autonomy principal and the balance of power in the relationship 

between therapist and client.   

 

The results of our analyses are divided into four main themes: Partnership, the approach to the client, 

the collaborative relation between therapist and client and the values of the collaborative relation.   

The first theme, the approach of the therapist to the client, contains a description of the attitude the 

therapist has towards the client and the way in which she meets the client in the beginning of the 

rehabilitation process. In the second theme, the collaborative relation, the therapist amongst other 

evaluates the division of responsibility between her and the client, moreover, the therapist establishes 

if there exists an interdependent relationship between her and the client. The values which the therapist 

builds the partnership on are influenced by her humanistic view of human nature; hence, she considers 

the client as valuable and respects the autonomy of the client. The therapist furthermore mentions 

involvement, equality and motivation as important values in her work.   

 

The results of our analyses show that although the therapist did not immediately set partnership in 

connection with her work, the practice of the therapist reflects and displays a partnership. 
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In the discussion a variation of viewpoints on what prevent the expertise of the client to be  involved 

in the occupational therapy process. Finally, with the result in mind that the therapists had a hard time 

connecting the concept of a partnership with the client with their work, this project sets forth the 

proposition that the cooperative relationship between therapist and client be named the professional 

partnership instead.  
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Forord 
 

”Så nævner du det der partnerskab, og så flyver associationerne bare. Hvad mener 

man med det? Hvilke tanker får man, når man hører ordet partnerskab?(T4) 

 

Det kan være en udfordring at sætte ord på oplevelsen af begrebet partnerskab og andre emner i 

forbindelse med relationen med borgeren. 

Vi vil gerne sige tak til de fire ergoterapeuter, der har medvirket i vores undersøgelse, fordi de tog 

udfordringen op. Deres beskrivelser har givet os en udvidet forståelse af partnerskabet med borgeren. 

Vi håber, at deres beskrivelser gennem denne bacheloropgave vil inspirere dig, til at reflektere over 

din forståelse af begreberne, og derefter diskutere dem med dine kollegaer og andre med interesse for 

området.   
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Baggrund 

Fra idé til valg af emne 

I vores kliniske undervisning har vi som ergoterapeutstuderende tit mødt ergoterapeuter, der arbejder 

med det canadiske materiale. De udtrykker en frustration over at anvende Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) som redskab, og de har vanskeligt ved at definere hvad de lægger i 

begreberne fra COPM og Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). På baggrund af 

denne forforståelse synes vi, det er relevant at se nærmere på problematikken med at anvende 

redskabet.  

Som følge heraf opstår der en ide til, at COPM kunne være et emne for vores projekt. 

Vi foretager derfor en usystematisk søgning (noter fra undervisning i litteratursøgning, bilag 1) på 

Ergoterapeutforeningens hjemmeside, hvor vi får kendskab til ergoterapeut Anette Enemark Larsens 

magister, ”Dokumentation af forandring i ældre menneskers aktivitetsudøvelse” (2004), hvor hun 

beskriver klinisk og praktisk anvendelighed af COPM på seks træningscentre i Københavns kommune.  

 

På baggrund af Larsens (2004) referenceliste foretager vi en manuel kædesøgning og supplerer denne 

med en systematisk søgning i databaserne Cochrane, PubMed og OTseeker. Inklusionskriterierne for 

udvælgelse af litteratur er: COPM, deltagelse, klientcentreret praksis, ergoterapi (bilag 2).  

Søgningen resulterer i en række artikler fra ergoterapifaglige tidsskrifter1. Ud af disse vælger vi 

artikler, der kan belyse, hvad der har betydning for klientcentreret praksis. 

Begrundelse for emnevalg  

For at klientcentreret praksis bliver operationel, bør ergoterapeuter reflektere over begreberne i den 

teoretiske beskrivelse og forholde sig til begreberne, før de møder klienten. Dette fremhæver både 

Larsen (2004) og flere andre forfattere (Sumsion et al 2000:15-21, Law et al 1995:250-257, Restall et 

al 2003:103-112, Sumsion 1999:48-50). 

Vi undersøger derfor, hvilke begreber der indgår i det canadiske materiale og vi bliver her 

opmærksomme på begrebet partnerskab. Da vi ikke hidtil har bemærket begrebet, bliver vi inspireret 

til at se nærmere på fænomenet, og vælger partnerskab som emne for vores bachelorprojekt. 

 

Ved et foredrag om det canadiske materiale (Ergoterapeutforeningen, Region Fyn, 8/3-2005) 

fremhæver ergoterapilærer, MscOT Anette Madsen at det er vigtigt at sætte fokus på de 

grundlæggende værdier bag begreberne i klientcentreret praksis. Dette bekræftes af Dansk 

                                                 
1 Canadian Journal of Occupational Therapy, American Journal of Occupational Therapy, Bristish Journal of 
Occupational Therapy, Scandinavian Journal of Occupational Therapy 
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Ergoterapeutisk Professions Udvikling (DEPU), der i 2004-2007 sætter fokus på kerneværdier i 

ergoterapi, da de mener, at en diskussion blandt ergoterapeuter om værdier er en forudsætning for at 

forbedre ergoterapifaget (Ergoterapeutforeningen 2004). I øvrigt mener Hagedorn, at værdier er 

vigtige, fordi de har indflydelse på interaktionen (2000: 85). På baggrund af disse betragtninger vælger 

vi et fagetisk perspektiv på vores emne.  

 

Vi foretager en struktureret søgning i databaserne Cochrane, PubMed, PsycINFO og en manuel 

søgning i ergoterapifaglige tidsskrifter2 fra perioden 1995 til 2005. Inklusionkriterierne for den valgte 

litteratur er partnerskab, relation, deltagelse og interaktion (Bilag 3). Søgningen resulterer i en række 

artikler, der specifikt forholder sig til begrebet partnerskab, og flere af søgeresultaterne er gentagelser 

fra den indledende søgning. Søgningen suppleres på et senere tidspunkt af en søgning i SweMed+, 

Bibsys, PubMed og CINAHL med henblik på kilder, som omhandler partnerskab og etik (bilag 4).  

 

Problemfelt 
I dette afsnit vil vi præsentere det problemfelt vi ser på baggrund af vores litteratursøgning. 

I vores søgning bliver vi bekendt med, at der anvendes mange begreber for relationen mellem borger 

og terapeut: Brugerorientering, brugerinvolvering, brugerinddragelse, brugerindflydelse, 

brugermedansvar, brugerstyring, brugercentrering, samarbejde, forhandling, klientcentrering, 

partnerskab. Nedenstående er eksempler på hvordan litteraturen bruger nogle af disse begreber.  

Partnerskab i klientcentreret praksis 

I det canadiske materiale anvendes betegnelsen partnerskab. Her beskrives det, at klienter har 

forskellige forudsætninger for at deltage i et partnerskab. Heraf følger at partnerskaber er variable med 

forskellige grader af deltagelse fra henholdsvis klient og ergoterapeut (Law et al 2002:52-55). 

En problematik i forhold til dette beskriver ergoterapeut Anette Madsen på temadagen i 

Ergoterapeutforeningen (8/3-2005): Der er i praksis en tendens til at tro, at man kun arbejder 

klientcentreret, hvis alt ansvar for behandlingen overlades til klienten. Derfor er det vigtigt, at 

ergoterapeuter udvikler deres evne til at være fleksibel i mødet med klienten. Dvs. at hun tillader 

klienten at være ekspert i den udstrækning, den enkelte ønsker det, og er i stand til det (Falardeau og 

Durand 2002: 138, Law, Baptiste, Mills 1995:252).    

 

                                                 
2 Canadian Journal of Occupational Therapy, American Journal of Occupational Therapy, Bristish Journal of 
Occupational Therapy, Scandinavian Journal of Occupational Therapy 
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Rehabilitering 

Som det beskrives i det canadiske materiale er borgerens aktive deltagelse en del af partnerskabet. Det 

beskrives ligeledes i rehabiliteringstankegangen der anvender forskellige aspekter vedrørende 

inddragelse af brugeren. I Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet – rehabilitering i Danmark beskrives 

begrebet rehabilitering som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende 

og fagfolk (MarselisborgCentret 2004:11). 

Det er centralt, at brugeren oplever at være ”ejer af sin egen sag” (Bredland, Linge og Vik 2003:34-

35).  

Graden af brugermedvirken må ses i sammenhæng med, hvor i rehabiliteringsprocessen den enkelte 

er. Tidligt i en proces er borgeren ikke altid i stand til, villig til eller vant til at tage et ansvar. Dette 

kan bla. skyldes, at han ikke er indstillet på at, gå fra ”patientrollen” til den mere aktive og krævende 

rolle som rehabiliteringen forudsætter, og han kan mangle den nødvendige viden om sin sygdom, og 

hvilke muligheder rehabilitering kan rumme (Bredland, Linge og Vik 2002:34, Borg 2001:27). 

Genoptræning 

I en række kvalitetsstandarder3 for genoptræning i kommuner, har vi set forskellige begreber for 

relationen mellem terapeut og borger anvendt; medansvar, medindflydelse og brugerstyring. Disse 

uddybes med formuleringer som respekt, fleksibilitet og tilpasning til borgerens behov og mål samt 

borgerens aktive medvirken.  

Etik og værdier  

I vores litteratursøgning er vi blevet opmærksomme på at værdier er og bør være en central del af 

partnerskabet (Hagedorn 2000:84, Madsen 8/3-2005). De værdier som er gældende for ergoterapeuter, 

afspejles i WFOT’s4 etiske retningslinier og COTEC’s5 praksisstandarder. Der er endnu ikke 

udarbejdet danske praksisstandarder for ergoterapi, men ergoterapeutforeningen har netop igangsat 

DEPU, som er et 4-årigt udviklingsprojekt, der gennemføres i perioden fra 2004-2007. Opgaven er at 

starte en debat om værdier i faget, og det overordnede mål er, at udpege indikatorer for god ergoterapi 

og på længere sigt at udarbejde danske praksisstandarder (Ergoterapeutforeningen 2004). De fagetiske 

retningslinier og praksisstandarder og værdier uddyber vi nærmere i det teoretiske rum.  

 

De værdier der er sat til debat af DEPU, har været inspiration for os til at arbejde os ind på 

værdiperspektivet.  

                                                 
3 Vi angiver ikke kilde på kvalitetsstandarderne af hensyn til kommunernes anonymitet 
4 World Federation of Occupational Therapists 
5 Council for Occupational Therapists of the European Countries 
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I første fase af DEPU projektet er de grundlæggende kerneværdier for ergoterapi i Danmark blevet 

identificeret. Disse er: respekt, ligeværdighed, gennemsigtighed, ansvarlighed, kreativitet og viden og 

kompetence (Ergoterapeutforeningen 2004). Flere af disse værdier spiller en rolle i partnerskabet med 

klienten.  
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Formål 
Formålet med opgaven er, at bidrage til en tydeliggørelse af ergoterapeuters forståelse af fænomenet 

partnerskab.   

Vi vil gerne inspirere ergoterapeuter til at diskutere og tage stilling til deres egen forståelse af 

fænomenet partnerskab med klienten og tage stilling til hvilke værdier, de lægger til grund herfor. 

Gennem samtale mellem kollegaer håber vi, at bevidstheden om partnerskab med klienten øges, og at 

der skabes grundlag for at tydeliggøre dette som en del af praksis.  

Målgrupper 

Vores primære målgruppe er ergoterapeuter, der arbejder med COPM. Som tidligere nævnt fremhæver 

flere forfattere (Larsen 2004:44, Stanton, Thompson-Franson, Kramer 2002:64, Wressle og 

Samuelsson 2004: 14, Sumsion og Smyth 2000:17) at terapeuter, der anvender COPM, bør have en 

forståelse for og diskutere begreberne bag redskabet (Stanton, Thompson-Franson og Kramer 

2002:63-64,68). Da vores forforståelse, er at der i målgruppen er en uklarhed omkring begreberne, 

mener vi, at opgaven kan være relevant for disse terapeuter, da den vil bidrage til at gøre denne 

uklarhed mindre. 

Vores sekundære målgruppe er ergoterapeuter generelt. Alle ergoterapeuter,  

–uanset om de bruger COPM eller ej, kan med fordel overveje begrebet partnerskab, og de værdier der 

ligger heri, med henblik på at etablere et optimalt samarbejde med klienter.  

Formidling 

For at nå vores målgrupper offentliggør vi opgaven i faglige sammenhænge ved at lægge den på 

ergoterapeutforeningens hjemmeside. På opfordring fra LFG6 –Det canadiske materiale sender vi 

desuden dem et eksemplar af opgaven. Endelig sender vi et trykt eksemplar til de ergoterapeuter der 

har været informanter i undersøgelsen. I den trykte udgave vedlægger vi en elektronisk udgave på CD-

rom så modtagerne har mulighed for at sende den videre til kollegaer og mulighed for at printe dele af 

opgaven ud som oplæg til diskussion i personalegruppen. 

 

 

                                                 
6 Landsdækkende faglige grupper og klubber  
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Problemformulering 
 

Hvilke refleksioner gør ergoterapeuter 

- der arbejder med COPM i kommunal genoptræning -  

sig om fænomenet ”partnerskab med klienten”? 

 

Definition af begreber i problemformuleringen  

Refleksion: 

Processen hvor man kritisk evaluerer sine tanker og handlinger med henblik på at opnå en større 

forståelse heraf. 

 

Kommunal genoptræning 

Genoptræning i kommunalt regi med henblik på at genvinde tabt funktion (Christensen og Thanning 

2003: 206-207).  

 

Fænomen:  

Noget som forekommer, ”det der viser sig” 

(Nudansk Ordbog med etymologi A -K 2001:481). 

 

Partnerskab:   

Ekspertisen hos klienten og ergoterapeuten kombineres, når de arbejder i partnerskab i den 

ergoterapeutiske proces. Det er dette gensidigt afhængige partnerskab mellem klient og ergoterapeut, 

som fører til de bedste løsninger, på de problemer klienten har. Hver part bidrager med sin ekspertise 

til processen og deltager i den udstrækning, omstændighederne, de trufne valg og situationen tillader 

det (Stanton, Thompson-Franson, Kramer 2002: 63, 65).    

 

Klienten:   

Klienten er den person, der modtager ergoterapeutiske ydelser. I den kontekst hvor vores undersøgelse 

foregår, kaldes klienterne borgere. Borgere er enkeltpersoner, som har aktivitetsproblematikker og 

modtager genoptræning i kommunalt regi.  

 



 
 

15

Det teoretiske rum 
I det teoretiske rum præsenterer vi, de teorier og modeller vi bruger til at forklare og forstå terapeutens 

udtalelser. Vi beskriver teorierne med henblik på anvendelse i databearbejdningen. Vi vælger de 

teorier, som vi mener bidrager med forskellige perspektiver til at belyse vores emne.  

Undervejs i processen bliver vi opmærksomme på supplerende kilder, der yderligere kan bidrage med 

nuancer i fortolkningen.  Disse vil ligeledes blive beskrevet i det teoretiske rum. 

 

Partnerskab i klientcentreret praksis  

I dette afsnit beskriver vi, hvordan partnerskab er en del af klientcentreret praksis. Desuden indeholder 

afsnittet en model for partnerskab. Den anvender vi til at få et billede af forløbet og af hvilke trin den 

ergoterapeutiske indsats indeholder. 

 

Klientcentreret praksis i ergoterapi bygger på en filosofi om respekt for og partnerskab med de 

mennesker, der deltager i en ergoterapeutisk indsats (Law et al 2002: 52). 

Det canadiske materiale beskriver relationen mellem terapeut og klient som et partnerskab. I relationen 

indgår der foruden personlig kontakt mellem borger og terapeut også handlinger, derfor kan dette 

samlet set kaldes for en samarbejdsrelation. Denne kan udvikle sig til et partnerskab, hvilket vi 

illustrerer gennem denne model:  

 

 

 

                                                                                                                                                        
Fig. 1 Fra klientcentreret praksis til partnerskab 
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Med udgangspunkt i det canadiske materiale, vores begrebsdefinition (Law og Baum 1996:282) synes 

vi at partnerskabet kan illustreres i følgende model. 

 

Borgerens
ekspertise

- viden om aktivitetsudførelse
- viden om omgivelser
- livserfaringer
- værdier
- adgang til ressourcer

Kombination af ekspertiser

Fælleseje

Gensidig afhængighed

Ergoterapeutens  ekspertii
ekspertise

- faglig viden og erfaring
- livserfaringer
- værdier
- adgang til ressourcer

5

1

7

2

3

4
6

Model for partnerskab

 
Fig. 2 Model for partnerskab 
 
Trin 1: formulere, vurdere og prioritere aktivitetsproblematikker.  
Trin 2: vælge teoretisk grundlag.  
Trin 3: identificere komponenter i aktivitetsudøvelse og i omgivelser.  
Trin 4: identificere stærke sider og ressourcer.  
Trin 5: forhandle mål for indsats og udvikle handleplaner.  
Trin 6: implementere handleplan ved hjælp af aktivitet.  
Trin 7: evaluere resultater og aktivitetsudøvelse. 

 

Kontinuum i klientcentreret praksis 
I dette afsnit bruger vi modellen af kontinuum i klientcentreret praksis til at fortolke henholdsvis 

terapeutens og borgerens rolle. Endvidere benytter vi Skau (2001) til at forstå magtforholdet mellem 

terapeut og borger. Vi inddrager desuden participationsprincippet, som det er beskrevet af Lingås 

(2003) og Etisk Råd, til at tolke terapeutens udtalelser om deltagelse. 

   

Om partnerskab siger det canadiske materiale at hver part bidrager med hver deres ekspertise og 

deltager i den udstrækning man evner, hvilket medfører, at klienten og terapeutens rolle varierer. Dette 

synes vi også fremgår af artiklen, ”Negotiation-centred versus client-centred: Which approach should 

be used”, der beskriver, hvordan man kan dele klientcentreret praksis op i to typer. Type 1 er ledet af 
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klienten, og terapeutens magt er svag, og hendes rolle primært er at bidrage med informationer og 

klientens magt er stærk. Type 2 er ledet af forhandling, her er terapeutens magt stærk, og hendes rolle 

er guidende. Disse to typer af klientcentrering sættes i forhold til den medicinske model, som vi 

vælger at kalde ledet af terapeuten, hvor terapeuten er ekspert, og hendes magt er stærk (Falardeau og 

Durand 2002: 140). 

Med udgangspunkt i artikelen opfatter vi klientcentreret praksis som et kontinuum: 

   

 

 
Fig. 3. Kontinuummet i klientcentreret praksis 

 

Dette kontinuum synes vi også er gældende for partnerskabet.  

 

Skau skriver, at viden kan ses som en magt i relationen mellem klient og terapeut. Der er forskel, på 

den viden terapeuten og klienten har om hinanden, og det skaber en ubalance, som klienten kan opleve 

som ubehagelig. Terapeuten må derfor være opmærksom på, at oplyse klienten om hvad hun ved om 

ham (2001: 77-78).  

Lingås omtaler oplysningspligten som en del af respekten for den personlige integritet. 

Oplysningspligten handler om, at klienten har ret til at få af vide, hvad terapeuten ved om ham (2003: 

125). 

 

I sin tilgang til borgeren kan terapeuten vælge at arbejde ud fra selvbestemmelsesprincippet 

(autonomiprincippet). Det indebærer en tro på, at alle har ret til at bestemme over eget liv og egne 

handlinger. Heri indgår også retten til at sige, at man ikke vil bestemme selv og vælge hvem man vil 

overdrage retten til, det kan f.eks. være en pårørende eller behandler (Det etiske råd 1995: 23).  

I Lingås’ beskrivelse af selvbestemmelsesprincippet indgår desuden princippet om deltagelse 

(participationsprincippet), hvor klienten betragtes som et handlende subjekt og ikke et objekt for 

behandlingen. Participation er en proces, man som fagpersonen hele tiden må være opmærksom på. 

Klienter der i starten af forløbet ikke kan deltage, fordi de f.eks. er i krise, må inddrages mere og mere, 

efterhånden som de magter det (2003: 127-130,132).  

Ledet af 
klienten 

Ledet af 
terapeuten  Ledet af forhandling  
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Lingås bruger begrebet participation som en samlebetegnelse for medvirken, medbestemmelse og 

deltagelse. Medbestemmelse angiver den stærkeste form for participation, her har klienten noget at 

skulle have sagt, mens deltagelse er den svageste form. Medvirken angiver, at klienten foretager sig 

noget aktivt sammen med fagpersonen (2003:130). 

Den terapeutiske dyade  

Vi inddrager modellen til at fortolke terapeuternes udsagn om det at bruge sig selv som menneske, og 

have respekt for mennesket bag klienten. Vi supplerer dette med Skaus (2001) beskrivelser om 

udveksling af fortrolighed mellem terapeut og borger. 

 

Matheson beskriver relationen mellem terapeut og klient som en del af den klientcentrede praksis.   

Relationen beskrives som en terapeutisk dyade, (som er et samspil mellem to personer (Brüel og 

Nielsen 1983:133)), hvor parterne har roller som henholdsvis terapeut og klient. Det er mennesket og 

klienten, der møder mennesket og terapeuten i dyaden. Det er afgørende for dyaden, at mennesket der 

også er terapeut, er i stand til at interagere med mennesket der også er klient (1998: 109).   

    

 
Fig 4 Den terapeutiske dyade  

 

Skau beskriver, at der er et skævt forhold i udvekslingen af fortrolighed mellem terapeut og klient, 

fordi terapeuten har flere private oplysninger om klienten end omvendt. Skau mener dog ikke, man 

skal tilstræbe eller forvente at være lige i relationen. Hun nævner, at hvis man vil være en god 

terapeut, skal man være i stand til at holde materialet fra sit eget liv adskilt fra klientens (2001: 81-86).   
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Etiske retningslinier og praksisstandarder  

Vi inddrager ergoterapifagets etiske retningslinier og praksisstandarder, med henblik på at 

sammenholde disse med de refleksioner, ergoterapeuter gør sig i forbindelse med partnerskabet i 

praksis  

 

Ergoterapifagets etiske retningslinier og praksisstandarder er oversættelse af materiale fra henholdsvis 

WFOT og COTEC.  

WFOT´s etiske retningslinier angiver vigtige holdepunkter, når det gælder ergoterapi i praksis, og 

COTEC’s praksisstandard er beregnet på at forklare etikken i form af mere specifikke og detaljerede 

principper. Praksisstandarden og de etiske retningslinier er således nært knyttet til hinanden 

(Ergoterapeutforeningen 1999: 2).   

 

WFOT’s etiske retningsliner er delt op i fem hovedoverskrifter, hvoraf to af disse er i spil i forbindelse 

med etableringen af et partnerskab mellem en ergoterapeut og en klient. Den ene er personlige 

egenskaber, hvor ergoterapeuten har personlig integritet, må være ansvarsfuld, åben og loyal overfor 

klienterne (Ergoterapeutforeningen 1999: 4). Den anden er ansvar overfor modtagerne af 

ergoterapeutisk behandling, der omhandler, at ergoterapeuten må nærme sig klienten med respekt og 

hensynstagen til klientens situation. Når et forløb planlægges, tages udgangspunkt i klientens ønsker 

og evner. Ergoterapeuter må ikke diskriminere nogen klient, og tavshedspligt skal garanteres 

(Ergoterapeutforeningen 1999: 4).   

  

COTEC´s praksisstandarder er udtryk for retningslinier, som bidrager til at oprette og opretholde god 

standard for professionel praksis. Praksisstandarderne indeholder ti overordnede emner. Det er 

primært ”Ansvar overfor modtageren af ergoterapibehandling”, punkterne 1.7-1.15, der er i spil i 

forhold til partnerskab. Disse punkter indebærer bl.a., at ergoterapeuten må bevare professionel 

integritet og diskretion, og sørge for at behandlingen er brugercentreret. Der må ikke forekomme 

diskrimination, og terapeuten skal med samtykke fra borgeren forsøge at sætte realistiske mål for 

behandlingen. Desuden skal terapeuten oplyse om typen af behandlingen og dens potentielle resultat 

(Ergoterapeutforeningen 1999: 5). 

 

Det ergoterapeutiske paradigme 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det ergoterapeutiske paradigme og det humanistiske 

menneskesyn, som vi i databearbejdningen anvender til at belyse, hvilken indflydelse dette har på 

ergoterapeutens tilgang til klienten.  
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Man kan dele ergoterapifagets paradigmer op i tre perioder.  

Det første paradigme kaldes aktivitetsparadigmet (ca. 1900-1950): Formålet var at reintegrere 

patienterne i samfundet gennem deltagelse i aktivitet, mennesket betragtedes som en helhed (holisme), 

og der var fokus på patientens egne erfaringer.  

Aktivitetsparadigmet bliver afløst af det medicinske paradigme (ca. 1950-1980): Formålet var at 

genoprette tabte kropsfunktioner, mennesket betragtedes som bestående af dele, og man kunne gribe 

ind i en del uden at påvirke de andre (reduktionisme). Der var fokus på sygdomsfag og fysiske og 

psykiske funktioner (Ness 2005). 

 

Det nye aktivitetsparadigme; aktivitet som samfundsdeltagelse  
Det tredje paradigme er det som er gældende, og stadig er under udvikling (1980- ). Der er fokus på 

deltagelse i samfundslivet, forebyggelse samt lige muligheder for aktivitet (Ness 2005). 

Iflg. Kielhofner består det ergoterapeutiske paradigme af tre elementer: Kernebegreber, et centralt 

synspunkt og integrerede værdier. I kernebegreberne ligger, at mennesket er aktivt af natur, og at 

aktivitet er en forudsætning for mening i tilværelsen og for sundhed. Det centrale synspunkt 

indeholder ergoterapeuters forståelse af aktivitet ud fra en systemteoretisk tankegang. Det betyder, at 

elementerne i aktivitetsudøvelse - mennesket, omgivelserne og opgaven - gensidigt påvirker hinanden, 

og det betyder, at ergoterapi ikke består af lineære ændringer, men er et dynamisk forløb. Endelig er 

der paradigmets værdier, hvor den kliententrerede praksis fremhæves. Desuden værdien af at lytte 

klientens perspektiv og støtte hans aktive medvirken (1997: 16-22,57-97). 

 

Det humanistiske menneskesyn  
Da det humanistiske menneskesyn betragtes som gældende i sundhedsvæsenet, har vi valgt dette for at 

fortolke hvilken indflydelse det har på terapeuternes refleksioner (Wackerhausen 2002:8).   

Wackerhausen beskriver humanismen som et sæt af antagelser, holdninger og bestræbelser, der 

indeholder tanker om, at menneskelivet er ukrænkeligt og værdifuldt i sig selv. Mennesket skal 

respekteres, som det er, og skal have mulighed for at forme sin egen skæbne og efterleve sine 

ambitioner og ønsker (2002:15-25). 

For sundhedspersonale indebærer dette bl.a., at kontakten med patienten må være respektfuld og åben 

for dennes perspektiv (Wackerhausen 2002: 31-34).       
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Etiske refleksioner 

Til at forstå terapeutens refleksioner om hendes praksis inddrager vi klinisk ræssonering. Derudover 

anvender vi flervinkler værdietik til at forstå hendes udsagn og beskrivelser af de valg hun tager, når 

der opstår et dilemma i samarbejdsrelationen. 

  

Klinisk ræssonering 
Ness beskriver klinisk ræssonering, som det at praktiserende ergoterapeuter tænker i handling, ud fra 

bestemte tankespor. Ness beskriver desuden, at ergoterapi bl.a. baserer sig på en fænomenologisk 

tradition, der indebærer, at terapeuten forholder sig til brugerens erfaringer og subjektive oplevelse af 

egen situation (1997: 36-39).    

 

Flervinklet værdietik 
Flervinklet værdietik går ud på, at man anskuer situationen med forskellige vinkler. Disse vinkler 

kunne være fagets etiske retningslinier, bevidsthed om den kontekst hvori man indgår eller de 

forskellige etiske principper og perspektiver f.eks. pligtetik eller konsekvensetik. Derefter må man 

gøre op med sig selv, hvad der vejer tungest i den konkrete situation og følge det (Lingås 2003: 208-

209). 

To retninger indenfor etik er konsekvensetik og pligtetik. Hvis man handler ud fra konsekvensetikken, 

lægger man vægt på mål og konsekvenser, når man bedømmer, om en handling er rigtig eller forkert 

(Lingås 2003: 30-31, Det etiske råd 1995: 20). Pligtetikken opstiller almengyldige regler for handling. 

Her vælger man sine handlinger, efter om de følger reglerne, mens konsekvenserne er mindre vigtige. 

Denne form for etik fritager den enkelte for et vist ansvar, da man altid kan henvise til, at man har 

fulgt reglerne (Lingås 2003: 28-30). 

 

 

 



 
 

22

Idealdesign  

Den forstående forskningstype 

Vi vælger den forstående forskningstype, da vi er interesserede i terapeutens meninger og refleksioner 

om og holdninger til fænomenet partnerskab med borgeren i et kommunalt genoptræningsforløb. 

Denne forskningstype kan bidrage til, at vi får en udvidet forståelse af fænomenet gennem fortolkning 

af de indsamlede data (Launsø og Riper 2000: 23). 

 

Den forstående forskningstype har iflg. Launsø og Rieper to retninger – den hermeneutiske og den 

fænomenologiske (2000:26). Overordnet er tilgangen til vores projekt hermeneutisk, men da vi ønsker 

at få indblik i ergoterapeuternes egne beskrivelser af deres professionelle arbejde med borgerne, har vi 

en fænomenologisk inspireret tilgang i dataindsamlingen og –bearbejdningen.  

  

♦ I den hermeneutiske retning er meningsfortolkning i centrum, og der lægges vægt på 

interviewerens forforståelse af emnet (Kvale 2004: 49).  

Meningsfortolkning er karakteriseret ved den hermeneutiske cirkel. Vi vil derfor tolke meningen i 

enkeltdelene i vores datamateriale i forhold til den helhed, som de oprindeligt var en del af. 

Helheden er, i denne sammenhæng, det skriftlige datamateriale, terapeuternes kontekst og vores 

teoretiske grundlag (Kvale 2004: 57-58). Herigennem imødekommer vi helhedskriteriet, som er en 

del af gyldighedskriteriet (Launsøe og Rieper 2000:26-27). 

 

♦ I fænomenologien er fokus rettet mod at udforske informanternes livsverden og handlinger, og den 

er derfor velegnet til at belyse vores problemformulering, det er vores formål at indfange 

kvalitative forskelligheder (Kvale 2004:62).  

 

Vi vil præsentere undersøgelsens resultater gennem citater og fortolkning (Launsø og Rieper 2000: 

27). 

For at vurdere kvaliteten af vores undersøgelse vil vi forholde hos til gyldighedskriteriet samt 

overførbarhed (Launsøe og Rieper 2000:26-27). Dette gennemgås i præsentation af resultater (s. 24) 

 

Det kvalitative forskningsinterview  

Som metode har vi valgt det kvalitative forskningsinterview, da det giver adgang til terapeuternes 

livsverden ud fra deres eget perspektiv (Kvale 2004:19,40,63, Launsøe og Rieper 2000:122-125). 
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Interviewundersøgelsen er tilrettelagt med inspiration i Kvale. Det første stadie i undersøgelsen, 

handler om at få præciseret, hvad vi vil undersøge og hvorfor. Dette er behandlet i vores baggrund.  

I de følgende stadier behandles, hvordan vi vil udføre undersøgelsen (2004:95). 

       

Planlægning af undersøgelsen 

I det andet stadie –designstadiet, planlægger vi undersøgelsen og vi beskriver her vores udvælgelse af 

informanter, udarbejdelse af interviewguide og planlægning af kontakt til informanter og planlægning 

af interviews. 

 

Udvælgelse af informanter 

Som strategi for udvælgelse af informanter bruger vi kausalfelt-metoden (Wackerhausen 1996:27-31). 

Med henblik på at udvælge en undersøgelsesgruppe der har en relevant baggrund for at reflektere over 

fænomenet partnerskab, opstiller vi følgende udvælgelseskriterier.  

 

Kausalfelt 

- Ergoterapeuter ansat på kommunale genoptræningscentre 

- Ergoterapeuter der arbejder med COPM i forbindelse med et genoptræningsforløb 

 

Med henblik på at opfylde helhedskriteriet afgrænser vi feltet til én type af omgivelser og dermed en 

type af praksisområde. Vi vælger denne afgrænsning, da det ville ligge uden for vores ressourcer, hvis 

vi skulle belyse partnerskab indenfor alle ergoterapeutiske praksisområder.   

Vi vælger ergoterapeuter, der arbejder med COPM, fordi redskabet giver mulighed for at arbejde i et 

partnerskab med klienten (Wilkins et al 2001:72). 

 

Vi ønsker, at nedenstående kausale dimensioner er opfyldt, da vi formoder, at de har indflydelse på 

fænomenet ”partnerskab med klienten”. Vi tilstræber hermed at opnå størst mulig mangfoldighed i 

datamængden (Wackerhausen 1996:28-29, Launsø og Rieper 2000:100-102).  

 
Kausale dimensioner knyttet til kommunen 

- Kvalitetsstandarder for genoptræning  

- Betingelser ved implementering af COPM 

Kvalitetsstandarder: 

I kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning beskrives relationen mellem borger og terapeut med 

forskellige termer. Der benyttes ord som eksempelvis medindflydelse, medansvar og brugerstyring. Vi 



 
 

24

formoder, at kvalitetsstandarderne har betydning for terapeutens tilgang til borgeren og dermed også 

for partnerskabet.  

 

Betingelser i implementeringsprocessen: 

Introduktionen til COPM har betydning for kvaliteten af implementeringsprocessen.  Det er afgørende 

at der afsættes tid og rum til begrebsdiskussioner og øvelsestid til at lære at bruge redskabet (Wressle 

og Samuelson 2004:14, Larsen 2004:40-41). Vi formoder, at hvis terapeuten, i sin opstart med at 

anvende COPM, er blevet bevidst om begreberne bag og har haft mulighed for sparring med kollegaer, 

vil hun være bedre rustet til at udføre COPM og på denne baggrund indgå i et partnerskab med 

borgeren.  

 

Kausale dimensioner knyttet til terapeuten  

- Grunduddannelse 

- Efteruddannelse 

- Praksiserfaring med COPM 

 

Grunduddannelse: 

Der er i de seneste år blevet undervist i det canadiske materiale på ergoterapeutuddannelsen og 

terapeuter uddannet herefter vil derfor sandsynligvis have et grundlæggende kendskab til begreberne i 

materialet.  

 

Efteruddannelse: 

Efteruddannelse med temaet ”det canadiske materiale” kan have en såvel teoretisk som praktisk 

betydning for alle ergoterapeuter uanset uddannelsestidspunkt, da det kan medføre en udvidet 

erkendelse og begrebsafklaring (Wressle og Samuelson 2004:14, Larsen 2004:40). 

 

Praksiserfaring: 

Vi formoder, at erfaring fra praksis både kan være positivt og negativt i forhold til at kunne sige noget 

om fænomenet partnerskab. På den ene side kan terapeuten efter mange år i praksis bidrage med 

erfaringer om at opbygge samarbejdsrelationen til klienten (Stanton, Thompson-Franson, Kramer 

2002:64). På den anden side kan hun have vanskeligt ved at ændre på sin rolle som ekspert, der er 

opbygget gennem mange år det i medicinske paradigme.  
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Antal af informanter: 

Ideelt set bør undersøgelsen først afsluttes, når der ikke tilføjes kvalitativt nye data, men på grund af 

projektets tidsmæssige afgrænsning forventer vi at kunne interviewe fire ergoterapeuter. Disse 

udvælges alle ved undersøgelsens start. Vurderer vi, at et interview har lav validitet og reliabilitet, vil 

vi begrunde et fravalg og foretage endnu et interview (Kvale 2004:109-110).   

 

Kontakt til informanter 

Vi planlægger at kontakte Ergoterapeutforeningen vedrørende henvisning til ergoterapeuter, som 

tilhører det beskrevne kausalfelt. Vi ønsker kontakt med 3-4 kommuner og vil efterspørge 1-3 

ergoterapeuter i hver. Dette gør vi for at opnå en undersøgelsesgruppe, hvor informanterne 

repræsenterer forskellige kombinationer af de kausale dimensioner.  

Kontakten vil vi etablere gennem en skriftlig henvendelse (bilag 5) med en beskrivelse af projektet, 

hvor vi ønsker at give modtageren et indtryk af projektets formål, tema og undersøgelsesmetode, så de 

på et veloplyst grundlag kan forholde sig til, om det er relevant for dem at deltage. 

 

Interviewguide 

Vi vil udarbejde en interviewguide (bilag 6) med spørgsmål rettet mod terapeutens partnerskab med 

borgeren og værdier i terapeutens arbejde. Interviewguiden er hermeneutisk baseret, i det vi 

udarbejder vores spørgsmål med inspiration i kontinuumet i klientcentreret praksis, det canadiske 

materiale og DEPU. Derudover vælger vi en fænomenologisk inspireret tilgang, og spørgsmålene vil 

lægge op til terapeutens umiddelbare, nuancerede beskrivelser og refleksioner om fænomenet 

partnerskab i forhold til hendes praksis (Kvale 1997:134). Interviewguiden indeholder tematiske og 

dynamiske spørgsmål. Den tematiske dimension har til formål at frembringe viden om emnet til brug i 

den efterfølgende analyse. De dynamiske har til hensigt at holde samtalen i gang og motivere 

informanten til at fortælle om oplevelser, hvilket ligeledes bidrager til at belyse det tematiske 

spørgsmål.  

Hvis terapeuten frembringer nye aspekter, vil vi efterfølgende udvide interviewguiden til næste 

interview (Dalland 2000:138). 

Da refleksioner og antagelser ofte er selvfølgelige og derfor usynliggjort i daglige praktiske 

handlinger, vælger vi i interviewguiden at spørge til terapeutens tanker og handlinger (Launsø og 

Rieper 2000: 171, Wackerhausen 2002:60).  
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Gennemførelse af interviews 

I tredje stadie gennemføres interviewene (Kvale 2004:95). 

Hvert interview startes med en briefing og afsluttes med en debriefing, hvor der samles op på 

oplevelser i interviewsituationen (Kvale 1997:132).  

Med henblik på at skabe en tryg ramme for interaktionen i interviewsituationen er de indledende 

spørgsmål neutrale og knytter sig til terapeutens arbejdsområde (Kvale 2004:45-46,137). 

 

Ud fra terapeutens svar vil vi, gennem sonderende og opfølgende spørgsmål, få terapeuten til at 

beskrive, hvilke refleksioner hun gør sig i en aktuel situation, samt hvilke overvejelser der ligger til 

grund for hendes handlinger.  

Undervejs i interviewet vil vi tilstræbe at validere informanternes udsagn gennem fortolkende 

spørgsmål, som informanten derpå kan be- eller afkræfte (Kvale 2004:136-139,153).  

Da vi er utrænede i det kvalitative forskningsinterview er, vi bevidste om, det vil være en stor 

udfordring at sikre validiteten i selve interviewet.  Derfor vil vi sikre os, at informanterne vil forholde 

sig til dele af det transskriberede materiale for på den måde at sikre validiteten af dette. 

 

Da vi ønsker at få kendskab til terapeuternes refleksioner over en række begreber f.eks. værdier, finder 

vi det nødvendigt at bringe disse i spil gennem ledende spørgsmål. Dette vil kunne bidrage til 

yderligere at nuancere terapeutens beskrivelse af temaet (Kvale 2004:157).    

 

Vi vil gennemføre interviewene to og to, da der ifølge Kvale bringes forskellige nuancer frem ved 

forskellige interviewere alt efter den enkeltes sensitivitet overfor og viden om interviewemnet (2004: 

41). Alle interviews optages på minidisc.  

 

Transskribering 

På fjerde stadie transskriberer vi materialet ud fra vores egen transskriberingsguide (bilag 7). 

I transskriberingen vælger vi, at være så tro mod det sagte som muligt med henblik på at overføre 

betydning og nuancerigdom fra det sagte til det skrevne (Kvale 2004:169, Malterud 2004:74).  

 

Databearbejdning  

Vi vælger Systematic Text Condensation (STC) som metode, da den egner sig til en 

deskriptiv tværgående analyse af de fænomener, der beskrives i et datamateriale fra 

forskellige informanter Endvidere er metoden velegnet, da vores formål blandt andet er at 
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tydeliggøre forståelsen af et allerede eksisterende begreb (Kvale 2004:192,194, Malterud 

2004:99). 
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Realdesign 

Etablering af kontakt til informanter og udvælgelse af informanter 

Som beskrevet i idealdesign kontakter vi Etf. Vi får udleveret en liste over samtlige kommuner i 

regionen, hvor der arbejder ergoterapeuter der anvender COPM i deres daglige praksis. Vi sorterer de 

kommuner fra, der ikke opfylder kriterierne for det kausale felt og de kausale dimensioner. Dermed er 

feltet begrænset til fem kommuner. 

Vi sender den indledende skriftlige henvendelse til de ledende ergoterapeuter i de fem kommuner. 

  

Tre kommuner meddeler at de gerne vil deltage, herfra er der otte terapeuter, der gerne vil være 

informanter. Da alle kausale dimensioner er repræsenterede blandt disse otte terapeuter, vælger vi ikke 

at kontakte flere kommuner.  

 

Vi stiller supplerende spørgsmål til de otte informanter, om uddannelsesår, praksiserfaring med 

COPM, efteruddannelse i COPM, grunduddannelse i COPM og betingelser i 

implementeringsprocessen  

På baggrund af deres svar udvælger vi fire ergoterapeuter som informanter. Informanterne arbejder i 

tre forskellige kommuner, de er uddannet i årene 1982, 1992, 2002 og 2003. De to terapeuter, som er 

uddannet efter år 2000, har kendskab til det canadiske materiale og COPM gennem grunduddannelsen 

og bacheloropgave. Alle informanter har deltaget i kortere kurser/efteruddannelsesforløb og har cirka 

1 års erfaring med at anvende COPM som undersøgelsesredskab. 

 

Gennemførelsen af interviews 

Vi udarbejder en interviewguide som planlagt i idealdesignet. Den revideres løbende efter hvert 

interview, og dette beskriver vi under gennemførelsen af interviews. 

Efter første interview ændrer vi stikord og dynamiske spørgsmål, da vi for eksempel erfarer at 

informanten bruger ordet samarbejde i forbindelse med partnerskab. Sidste reviderede udgave af 

interviewguiden findes i bilag 8.  

Desuden oplever vi det som vanskeligt, at stille informanten konfronterende spørgsmål, og det kan 

være svært at rumme terapeutens usikkerhed. Vi er bevidste om, at det er noget vi som interviewere 

må arbejde med, da det kan hindre os i at forfølge betydningsfulde temaer (Kvale 2004: 138,145). 

Efterfølgende refleksioner over denne problematik, gør os opmærksomme på, at det vi opfatter som 

usikkerhed er et udtryk for terapeutens refleksion og søgen efter en forståelse og et svar på det 

spørgsmål, vi har stillet. 
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Efter andet interview erfarer vi, at informanten har vanskeligt ved at uddybe sine svar nærmere, da hun 

er uforstående overfor, hvad det er vi gerne vil vide mere om. Derfor introducerer vi i de efterfølgende 

interviews det fagetiske perspektiv i forbindelse med briefingen.  

 

Vi gennemfører de tre første interviews som planlagt i vores idealdesign. Det fjerde interview aflyses 

på grund af sygdom. Vi vælger en ny informant, hvis kausale dimensioner ligner dimensionerne hos 

informanten fra det oprindeligt planlagte interview. 

Med aflysningen ændres undersøgelsesgruppen idet de fire informanter nu fordeler sig på to 

kommuner. Dette kan betyde, at vi får en mere begrænset nuancerigdom i datamængden.  

 

Vi oplever at hvert interview bidrager med nye aspekter og det ville, som vi har beskrevet i vores 

idealdesign, være relevant at fortsætte undersøgelsen med yderligere interviews. Dette er desværre 

ikke muligt pga. projektets tidsmæssige afgrænsning.  

Databearbejdning 

Til databearbejdningen er vi inspireret af Malteruds beskrivelse af STC (2004:99-111). Vi tilstræber at 

følge strukturen, med da vi er uøvede opstår der afvigelser i forhold til Malteruds brug af begreberne. 

STC består af fire trin. På trin 1 og 2 behandler vi hvert interview for sig og på trin 3 og 4 vil alle 

interviews blive behandlet som en samlet enhed. På første trin identificerer vi alle de centrale ord, vi 

umiddelbart ser i teksten. Disse bruger vi til kodning på trin 2. 

  

På andet trin bliver hvert interview organiseret systematisk. Vi foretager en gennemgang linie for linie 

med det formål at identificere meningsbærende enheder, som indeholder beskrivelser af et eller flere 

af de centrale ord fra trin et. Med de centrale ord som vejvisere, koder vi de meningsbærende enheder 

med hver sin farve. Enhederne kan placeres under én eller flere koder. Datamateriale kodet med 

samme farve benævner vi en kodegruppe, og de kodegrupper der har noget til fælles, samles under 

temaer vi identificerer på trin 3 (Malterud 2004: 102-103, 105, 107).  

De temaer vi vælger afspejler opgavens fokus på interaktionen med borgeren, værdier og redskaber 

der anvendes i en ergoterapeutisk indsats.  

 

På tredje trin identificerer vi otte temaer, der tilsammen dækker alle fire interviews og datamaterialet 

organiseres i en matrix. Fremgangsmåden for valg af temaer er den samme som beskrevet ovenfor. 
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Undervejs i databearbejdningen bliver det tydeligt, at vores temaer med fordel kan reduceres, da flere 

af dem er undertemaer, mere end de er selvstændige temaer. Vi har herefter fire temaer, som er 

centrale for belysning af vores problemformulering, disse temaer er: tilgang til borgeren, 

samarbejdsrelationen mellem terapeut og borger, værdier og partnerskab.  

Gennem systematisk aflæsning af meningsindhold i de udvalgte meningsbærende enheder, udleder vi 

de problemområder, der nu fremtræder i materialet. Disse kondenseres og ligger til grund for 

fortolkningen.  

 

Vi organiserer dette trin i processen med udgangspunkt i Launsøe og Riepers kondenseringsskema. Vi 

noterer i forbindelse hermed de teoretiske ideer, vi får til den videre bearbejdning (2000:161). 

Kondenseringsskemaerne fungerer som arbejdsnotater, og vi anvender disse som udgangspunkt for 

præsentationen af resultater på det næste trin (Kvale 2004:192, Malterud 2004:107-108). 

  

På trin fire gengiver vi kort essensen af terapeuternes udsagn og fortolker materialet gennem den 

valgte teori. Beskrivelserne bliver dokumenteret med citater fra de meningsbærende enheder, og de vil 

på den måde synliggøre en forankring i datamaterialet (Kvale 2004:257,258, Malterud 2004:109).  

På dette trin rekontekstualiseres de enkelte dele, hvilket betyder, at vi betragter det enkelte udsagn i 

forhold til den kontekst, det oprindeligt er en del af. Vi foretager en vurdering af, om vores fortolkning 

giver en gyldig beskrivelse af den oprindelige kontekst (Malterud 2004:108). 

 



 
 

31

Præsentation af resultater      
Vi beskriver terapeutens umiddelbare reaktion på ordet partnerskab. Derefter beskriver vi de tre øvrige 

temaer for vores databearbejdning; tilgang til borgeren, samarbejdsrelationen og værdier i 

samarbejdsrelationen. 

 

I det følgende bruger vi ental når vi omtaler terapeuterne, hvis ikke deres udsagn er modsatrettede. Det 

gør vi, da vores undersøgelse er kvalitativ og antallet af udtalelser er ikke afgørende for resultatet. 

Terapeuten bliver omtalt som hun og borgeren som han med mindre at terapeuten i udtalelsen omtaler 

borgeren som ”hun”. 

 

Partnerskab 
Dette citat er et udtryk for informantens umiddelbare reaktion når vi spørger til, hvad hun forstår ved 

begrebet partnerskab: 

 

”Det er ikke et begreb som siger mig ret meget, jeg forbinder det med alt muligt andet 

end det jeg laver. Jeg synes det er et ord, der er taget fra nogle andre ting… det er 

noget med business eller et modeord… men jeg tror, at det jeg vil sammenligne det med 

i min ordbog, det ville være en kontrakt”(T3). 

 

Når terapeuten forsøger at uddybe sin umiddelbare reaktion, er udtalelser som denne, typisk:  

”... partner det handler om ægteskab, venskab eller noget familiært. Jeg synes også at 

det minder mig om bankverdenen og store økonomiske firmaer…hvis det nu var kaldt et 

professionelt partnerskab, nej jeg ved ikke…”(T4)  

 

Terapeuten bringer begrebet professionelt partnerskab i spil, da hun har svært ved at forbinde ordet 

partnerskab med sit arbejde.  

Når hun taler om partnerskab i forhold til sit arbejde med borgeren oversætter hun ordet til 

samarbejde, samspil og kontrakt. Hvilken betydning hun tillægger begreberne, og hvordan de kommer 

til udtryk i konkrete handlinger bliver beskrevet i de følgende afsnit.   
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Tilgang til borgeren  
I dette afsnit gennemgår vi terapeutens udsagn om tilgangen til borgeren, dvs. den indstilling hun har 

til borgeren og den måde hun møder ham på i starten af et genoptræningsforløb. 

Kommunikation 

Terapeuten beskriver dialogen med borgeren som starten på et samarbejde, hvor hun lytter til ham og 

spørger ind til hans synspunkter:  

 

”det er meget en dialog, og det udvikler sig også til et samarbejde… det er en eller 

anden vekselvirkning, men noget med at være lydhør overfor borgeren, spørge ind og 

prøve at gøre det forståeligt for borgerne, at det er vigtigt hvad de mener.”(T1) 

 

Dialogen med borgeren starter, når parterne mødes, dvs. på det første trin i model for partnerskab. Den 

fortsætter, og udvikler sig på alle trin gennem hele processen. Det første trin er ifølge Stanton, 

Thompson-Franson og Kramer meget vigtigt, da det danner grundlag for udvikling af samarbejdet. 

Kommunikationen er et middel til at dele ekspertise, så den kan blive fælleseje mellem terapeut og 

borger (2002: 68). 

 

Når terapeuten møder en ny borger, prøver hun at danne sig et billede af hans kultur og personlighed 

og vælger kommunikationssilen efter det: ”…nogle gange kan det være meget højtideligt, og nogle 

gange meget konkret, andre gange er det med en god gang humor…”(T3) 

Dette kan forstås vha. af Ness´ samhandlingsspor, hvor fokus ligger på det personlige møde og 

kommunikationen med borgeren. Vigtige momenter er at lære borgeren at kende som en unik person, 

at finde en fælles kommunikationsform og at engagere borgeren i behandlingen (1997:39). 

Klientcentreret praksis   

Terapeuten mener, at hendes tilgang til borgeren så vidt muligt er klientcentreret. For terapeuten 

betyder klientcentreret praksis, at det er hendes opgave at relatere den tilbudte funktionstræning til de 

identificerede aktivitetsproblematikker og ønsker. Hun tager endvidere udgangspunkt i borgerens 

forudsætninger, hvilket betyder, at hun ikke arbejder klientcentreret på samme måde overfor alle.  

Terapeuten bruger sin intuition, erfaring, fornemmelse og sig selv i tilgangen til borgeren. Endvidere 

lægger hun vægt på åbenhed, at lytte, at skabe en god atmosfære og at borgeren føler sig set.  

 

Selvom terapeuten er opmærksom på helheden i borgerens liv, mener vi, at hendes arbejde stadig er 

inspireret af det medicinske paradigme, hvor fokus primært rettet mod fysiske funktioner. Endvidere 

er det terapeuten, der tager ansvar for valg af aktiviteter. Hun giver hermed ikke borgeren mulighed 
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for at tage ansvar for sit forløb. Borgerens forudsætninger for at tage dette ansvar diskuterer vi i 

afsnittet om værdier (s. 38) og afsnittet om samarbejdsrelationen (s. 31). 

Vi vurderer, at der i denne situation ligger en interessant problemstilling. På den ene side ligger det i 

det nye aktivitetsparadigme, at det er ergoterapeuters opgave at tilrettelægge genoptræningen i forhold 

til relevante og realistiske aktiviteter. På den anden side bruges der ifølge terapeutens eget udsagn 

stadig meget funktionstræning i den ergoterapeutiske indsats i kommunal praksis.  

 

Terapeuten forklarer klientcenteret praksis som en proces, der hele tiden udvikler sig, fordi klientens 

forudsætninger for at deltage i processen udvikler sig. Denne tilgang kan forstås vha. Law et al, der 

siger, at den klientcentrerede proces er variabel, med forskellige grader af deltagelse af klienten og 

terapeuten (2002: 55). Dette kan forklare, hvorfor terapeuternes beskrivelser af klientcentreret praksis 

kan variere.  

 

Et eksempel på klientcentreret praksis er dette, som omhandler en dame, der isolerer sig og gentagne 

gange aflyser aftaler:  

 

”Hvis jeg skulle arbejde klientcentreret, så skulle jeg jo selvfølgelig følge hendes 

ønsker, men på den anden side så har jeg også en viden om, at hvis jeg ikke hjælper 

hende med at bryde det, så vil det ende ret dårligt … Jeg prøver så vidt muligt at 

inddrage hende i, hvad det er, vi kan gøre, og gøre hende medansvarlig i at få gjort 

noget. I går for eksempel, fik jeg hende med ud at gå en tur ned til det dagcenter, der 

findes få meter fra hvor hun bor. Og jeg har aftalt med hende, at nu tænker hun over 

det i en uge, og så kontakter jeg hende igen. Så har jeg nogle løsninger i ærmet, med 

nogle måder, jeg kan støtte hende i at komme af sted. Så jeg synes, at på den måde 

imødekommer jeg hende med, at det er hende der skal tage en beslutning om at bevæge 

sig ud af sit hjem, men at jeg samtidigt kan præsentere nogle måder at starte på, som 

kan gøre det nemmere for hende… Jeg kunne forestille mig, at arbejde ikke-

klientcentreret det vil være enten at overfuse hende, og bare bestille taxaen til at 

komme, … eller sige ”nå det var ærgerligt at du ikke har lyst til det, så må du ringe til 

mig, når du engang får lyst til det”, vel vidende at det gør hun aldrig.”(T4) 

 

Citatet afspejler autonomiprincippet (Det Etiske Råd 1995: 21). Terapeuten betragter her borgeren 

som et handlende subjekt og ikke et objekt for behandling. I forhold til participationsprincippet kan 

man sige, at borgeren er på deltagelsesniveauet, som angiver den mindste grad af participation (Lingås 

2003: 127-128, 130).  
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Terapeutens handlinger kan også forstås ud fra konsekvensetikken, hun vælger at gå i mod borgerens 

umiddelbare ønske om at isolere sig i hjemmet, fordi hun med sin faglige viden ved, at det på længere 

på sigt vil få værre konsekvenser for borgeren, hvis hun ikke hjælper hende til at starte op på 

dagcenteret.  Vi mener, at terapeuten her anvender klinisk ræsonnering ud fra situationssporet og 

vurderer hvordan borgerens situation vil ændre sig over tid (Ness 1997: 39). 

 

Terapeutens tilgang kan analyseres vha. Falardeau og Durand’s fremstilling af klientcenteret praksis. 

Terapeuten beskriver en tilgang ledet af forhandling mellem terapeut og borger. Hun beskriver også, 

hvad hun forstår ved en ikke-klientcentreret tilgang (2002:140).  

Eksemplet med taxaen svarer til det, Falardeau og Durand kalder den medicinske model, mens 

eksemplet med at overlade initiativet til klienten svarer til en tilgang ledet af klienten (2002: 140). På 

kontinuumet mener vi, at terapeuten placerer sig i midten. Tilgangen er ledet af forhandling, men 

samarbejdet er hovedsageligt ledet af terapeuten, som vurderer, at borgeren på nuværende tidspunkt er 

i stand til at deltage og tage ansvar i mindre grad.  

 

I den tilgang der er ledet af forhandling, er terapeutens rolle at være guidende (Falardeau og Durand 

2002: 140). Denne rolle er terapeuten også opmærksom på. Hun bruger ordet katalysator, der for 

hende indebærer at gøre borgeren aktiv, opmuntre og fastholde hans motivation og hjælpe ham til selv 

at formulere mål. 

En anden vigtig ting ved at være guidende er, at støtte klienten i at lykkes men også i at løbe en risiko 

og at fejle (Law et al 2002: 53,54). Det beskriver terapeuten i følgende udsagn: ”… altså hvor de går 

derud, hvor de ikke kan bunde. Det er der hvor man kan gå ind og støtte dem op, turde tage nogle 

skridt.”(T3)  

 

I vores interview har vi ikke spurgt terapeuterne, hvordan de forholder sig til samarbejdet med 

borgeren på de syv trin i modellen for partnerskab. Til trods for dette afspejler hendes udtalelser om 

klientcentreret praksis, at hun forholder sig til partnerskabet på flere trin. 

Terapeuten beskriver eksempelvis, at hun viser respekt for borgerens værdier og de ting han står for 

(trin 4). Hun hjælper til at sætte fælles mål, ud fra det borgeren oplever som meningsfuldt (trin 5), og 

hun evaluerer fremskridt for at synliggøre borgerens udvikling og dermed motivere ham yderligere 

(trin 7).  

Vi mener, at terapeutens udtalelser afspejler, at hun har forskellige roller på forskellige trin i 

partnerskabsmodellen. Feks. synes, hun det er nemmere at inddrage borgeren på trin 1 og 7, mens 

denne inddragelse er svær at vedligeholde på de mellemliggende trin, og man kan derfor formode, at 

hendes magt her vil bliver større.  
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Privat og professionel  

I den terapeutiske dyade beskrives terapeuten både som fagperson og som menneske. Terapeuten 

fortæller at hun sætter grænsen mellem disse to områder, hvis samtaler med borgeren kommer ind på 

f.eks. hendes familie, politiske holdninger, normer, personlige værdier: 

 

”Jeg kan have nogle personlige værdier, men det er mine faglige værdier, jeg bruger … 

jeg bruger mig selv om professionel men ikke som privatperson ... det er to vidt 

forskellige ting”(T3)   

 

Hvis hun oplever, at en borger vil snakke om disse områder, sætter hun grænser og forklarer borgeren, 

hvad samtalen skal dreje sig om.  

Hun kan dog også vælge, at dele nogle personlige erfaringer med borgeren. Det kan være en privat 

oplevelse, hvis det er passende eller anonymiserede erfaringer. Det kalder Skau for bearbejdede 

personlige erfaringer. Hun mener, de er nyttige, da de kan få klienten til at føle sig tryg, hvis han 

oplever, at terapeuten har samme erfaringer som ham og ikke er et ufejlbarligt individ (2001: 84-86).  

 

Skau beskriver det som en stor udfordring at se verden ud fra forskellige klienters perspektiv og 

samtidig holde fast i sit eget. Hun mener ligesom terapeuten, at man må holde materiale fra sit eget liv 

adskilt fra klientens, og hvis det alligevel kommer på banen, må det ske ud fra et ønske om at hjælpe 

klienten. Hun mener, at det er vigtigt, at professionelle gør sig bevidste om deres egne værdier og 

holdninger for at kunne møde klienten åbent (2001: 82-84).  

 

Terapeutens viden  

Når terapeuten og borgeren mødes, bringer de hver sit vidensområde med ind i partnerskabet. 

Terapeuten har faglig viden om sygdomsbilleder og –forløb, anatomi sorg/krise mm., mens borgeren 

har viden om sit eget liv. Dette illustreres i patnerskabsmodellen. Det, at de bidrager med hver sin 

viden, er ifølge terapeuten det centrale i et samarbejde.  

 

Det ligger iflg. terapeuten i tilgangen til borgeren, at det er hende, der skal vide noget om klienten og 

mennesket bag klienten, men klienten får ikke meget at vide, om den person der er terapeut. Det kan 

ifølge Matheson få betydning for klientens engagement og for den terapeutiske dyade, der ikke vil 

blive ægte (1998: 109). Skau mener heller ikke, at der er en balance i fortroligheden i klient-terapeut 
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forholdet, og hun mener ikke, at det forventes, eller er ønskeligt i de fleste tilfælde. Hun påpeger dog 

også, at det kan være problematisk, fordi det til en vis grad mystificerer fagpersonen (2001: 81-82).  

 

Terapeuten mener, at det er vigtigt, at hun oplyser borgeren om hvilken forhåndsviden hun har om 

ham: ”…jeg fortæller dem hvad jeg ved… jeg tænker selv, at det må være ubehageligt, at nogen ved 

noget om mig… så jeg prøver at lave rene linier…”(T4) 

Denne tilgang er en måde at inddrage borgeren på, og gøre ham til et handlende subjekt, i stedet for at 

behandlingen sker hen over hovedet på ham (Lingås 2003: 127-128).  

Den forhåndsviden kan ifølge Skau forstås som en form for magt. Det et vigtigt at dele denne 

forhåndsviden med borgeren, så borgeren ikke oplever, at terapeuten har mere magt. Det vil skabe 

ubalance i forholdet mellem borgeren og terapeuten (2001: 77-78).  

 

Endelig bruger terapeuten sin viden om borgerens sygdomsforløb, til at finde ud af hvad hendes rolle 

skal være:  

 

”… med den viden man kan have om, at når man er i det og det sygdomsforløb, så er 

det typisk… at det kan være lidt for hårdt at trække det store læs. Er det en, der er i 

sorg- og kriseforløb, så kan man ikke stille så store krav…”(T4)  

 

Disse refleksioner viser, at terapeuten overvejer sin rolle, og hvilken placering på kontinuumet der vil 

være hensigtsmæssig i denne situation. 

 

Inden terapeuten møder borgeren første gang, har hun en forhåndsviden fra f.eks. journaler eller andre 

faggrupper. Terapeuten er opmærksom på, at denne forhåndsviden ikke må dominere hendes tilgang, 

men at hun prøver at møde borgeren med åbent sind:  

 

”Jeg synes, jeg prøver på, ikke at lade den have en dominerende indflydelse… Men det 

kan næsten ikke undgås… at det præger starten af kontakten indtil man får lavet sit eget 

billede.” (T4) 

 

Det terapeuten ønsker at vide noget om, er bl.a. borgerens oplevelse af hans sygdomsforløb, hans 

forventninger og motivation. Disse oplysninger får hun på flere trin i modellen for partnerskab. På trin 

1 hjælper hun borgeren til at formulere aktivitetsproblematikker. På trin 3 og 4 hjælper hun med at 

identificere komponenter i aktivitetsudøvelsen samt stærke sider og ressourcer og får derved et billede 

af borgerens livssituation, og hvad han evt. kunne være motiveret for.  
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Denne fænomenologiske tilgang (Ness 1997:36) hvor terapeuten er åben overfor borgeren og 

tilstræber at sætte dennes subjektive oplevelse i centrum, mener vi, er gennemgående i terapeuternes 

beskrivelser af deres tilgang til borgeren.  
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Samarbejdsrelationen mellem terapeut og borger 
I dette afsnit behandler vi terapeutens beskrivelse af hendes refleksioner om relationen som er den 

personlige kontakt og samarbejdet som er den handling der bliver udført sammen med borgeren.  

Borgerens forventninger til terapeuten  

Når borgeren og terapeuten mødes, har borgeren nogle forventninger til terapeuten. Den ældre 

generation forventer, at terapeuten kommer med et færdigsyet træningsprogram, der består af fysiske 

øvelser. De forventer at terapeuten ”gør noget” ved dem, så de bliver bedre, og kan derfor være 

afvisende overfor, at de selv skal være med til at formulere deres mål, fordi det er en tankegang, de har 

svært ved at forholde sig til.  

 

”De forlanger at vi kommer med noget, og nogen kan slet ikke forholde sig til, at vi 

forlanger noget af dem, og det er man så nødt til at acceptere, så må man være 

sundhedspersonale og komme med noget.”(T3) 

 

Dette afspejler, at disse borgere har oplevet en tid, hvor det medicinske paradigme var gældende i 

sundhedssystemet, og derfor er påvirket af det (Ness 2005). 

I disse tilfælde er det svært for terapeuten at etablere et partnerskab, som det er beskrevet i det 

canadiske materiale (Law et al 2002: 55, Stanton, Thompson-Franson, Kramer 2002:64,77). Det tager 

tid at sætte fælles mål, kombinere ekspertise og skabe en gensidig afhængighed, når borgeren ikke 

forestiller sig at de skal bidrage med noget. Terapeuten vil som regel starte med at befinde sig i den 

ende af kontinuumet, hvor interventionen er ledet at terapeuten, og hun vil have en ekspertrolle, indtil 

borgen selv kan komme med forslag til mål eller problematikker, de gerne vil arbejde med.  

Terapeutens rolle  

Terapeuten giver udtryk for, at hun varetager forskellige opgaver i sin rolle som terapeut. Hun opfatter 

sig selv som den, der skal prøve at inddrage borgeren og få ham til at bidrage til træningen, opmuntre 

ham til at sige sin mening og finde hans grænser i forhold til hvad han vil bidrage med. Desuden 

mener hun, at hun skal være imødekommende, interesseret og nærværende og få samarbejdet til at 

fungere, uanset om hun er enig med borgeren eller ej.  

Hun evaluerer løbende og konfronterer borgeren, hvis han ikke kan følge de aftaler, de har indgået. 

Desuden ser hun det som sin opgave at skabe rammer og finde de bedste aktiviteter, der gør at 

borgeren kan nå sine mål: ”…når det er et samarbejde, så tænker jeg , at borgeren skal bidrage med 

noget, gerne med mere end mig. Jeg er så den styrende eller den vejledende. ”(T3) 

Det terapeuten her beskriver, kalder Law et al befordrende indsats eller processer (2002: 53).  
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Terapeuten beskriver, at hun graduerer hvor meget hun bruger autoritet i relationen. Derudover gør 

hun sin indflydelse mere eller mindre gældende på andre områder f.eks sætter hun nogle gange sætter 

mål for borgeren, stopper et forløb eller bestemmer hvad borgeren skal træne. Det, mener vi, er et 

udtryk for en form for magt. Denne forskel i fordelingen af magt betyder også, at samarbejdsrelationen 

nogle gange vil være ledet af forhandling og nogle gange vil det være ledet af terapeuten jf. 

kontinuumet.  

COPM  

Terapeuten bruger ofte COPM i starten af samarbejdsrelationen. Nogle terapeuter oplever, at COPM 

bidrager til selvindsigt, tydeliggørelse og bevidstgørelse af borgerens problematikker. Det er samtidig 

terapeuternes oplevelse, at denne bevidstgørelse kan være nok til, at borgeren selvstændigt går i gang 

med at arbejde med sine problematikker: 

 

”… det allervigtigste var at hun blev bevidst på det, og opmærksom på det, og fik sat 

ord på hvad det var, der var sket i hendes tilværelse. Det var nok til, at hun strøg af 

sted de næste uger.”(T3)  

 

På den måde synliggøres borgerens ekspertise som Stanton, Thompson-Franson og Kramer beskriver 

det (2002: 63). Lingås mener, at borgeren opnår et ejerskab til sit eget problem, og der sker en 

bevidstgørende proces, når klienten får lov at fortælle sin historie og opdager sammenhænge i sit eget 

liv og sine aktuelle problemer (2003: 127,129).  

I de tilfælde hvor terapeuterne oplever samarbejdet som vanskeligt, mener de, at COPM kan være med 

til at skabe klarhed over hvori vanskelighederne består, det kan f.eks. dreje sig om, at borgeren har 

andre prioriteringer af sine aktivitetsproblematikker, end terapeuterne var klar over.  

 

Omvendt oplever nogle terapeuter også, at udførelsen af COPM kan være vanskelig. De forklarer, at 

det kan være vanskeligt at forklare formålet med undersøgelsen, med den konsekvens at borgeren har 

svært ved at deltage i den. Terapeuterne mener, at disse problemer enten kan skyldes borgerens 

diagnose eller deres manglende erfaring.    

Det beskrives også som vanskeligt, at forklare hvordan borgeren skal score i en COPM. Om det siger 

terapeuten: ”jeg tror dybest set ikke de (borgerne) får noget ud af det.”(T1) 

Set i det perspektiv, at det er vigtigt at borgeren er velinformeret (Law et al 2002:56), ser vi et 

dilemma i, at terapeuten ikke formår at forklare formålet med COPM. Vi mener, det vil give en dårlig 
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start på partnerskabet, hvis borgeren ved et af de første møder ikke forstår hvad der foregår i 

undersøgelsen. 

Terapeuten mener dog ikke, det har nogen betydning for hendes kontakt med borgeren. 

Fælles mål  

Terapeuten definerer samarbejde, som en proces hun har sammen med borgeren for at nå hans mål. 

Hun mener, det er vigtigt at holde sig disse mål for øje gennem hele processen og evt. sætte nogle 

delmål for at nå dem. Det er desuden vigtigt at have en samarbejdsaftale, så hun og borgeren betragter 

målene som værende fælles: 

 

”… altså arbejder fælles mod samme mål, støtter og opmuntrer og er fælles om at 

kigge fremad ... yes,  det er det her vi går efter!”(T3) 

 

Denne fælles enighed er iflg. terapeuten en forudsætning for det ideelle samarbejde, der er 

karakteriseret ved at det ”flytter noget” for borgeren.  

At fælles målsætning er vigtig nævnes også i COTEC’s praksisstandarder, der siger, at terapeuten, 

med borgerens samtykke, skal forsøge at sætte realistiske mål for behandlingen 

(Ergoterapeutforeningen 1999: 5).  

Afhængighed 

Stanton, Thompson-Franson og Kramer nævner, at et gensidigt afhængigt partnerskab, mellem 

terapeut og klient, fører til de bedste løsninger, på de problemer klienten har (2002: 64). Forfatterne 

definerer ikke nærmere, hvad de lægger i denne afhængighed, men når vi i undersøgelsen spørger 

terapeuterne om deres forståelse af begrebet, kommer der flere bud.  

Nogle af terapeuterne føler sig ikke afhængig af borgeren, mens andre giver udtryk for, at de er 

afhængige af, at borgeren møder op, holder aftaler, er ærlig i de oplysninger han giver, følger hendes 

instruktioner, er motiveret og deltager aktivt og giver input til træningen. De beskriver desuden en 

følelsesmæssig afhængighed af, at borgeren giver dem respons i kontakten enten verbalt eller 

nonverbalt:  

 

”Når der så sidder en dame, som slet ikke bidrager med noget, og man tager hende i 

hånden og siger, nu har jeg gjort sådan og sådan, eller nu skal vi prøve sådan, og der 

slet ingen reaktion er overhovedet, så giver det mig i hvert fald en følelse af, sådan rent 

personligt, at her samarbejder vi ikke længere.”(T2)  
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Terapeuten udtaler, at borgeren er afhængig af, at hun arbejder med hans mål, bidrager med faglig 

viden og er til stede i samarbejdsrelationen. Derudover mener hun, at borgeren er afhængig af hende 

som et overgangsobjekt, fordi der er nogle opgaver, de overlader til terapeuten så længe forløbet varer. 

Hvis det er tilfældet, mener terapeuten, at det er vigtigt, at hun synliggør problematikken og prøver at 

hjælpe borgeren ud af den situation.  

Ansvar  

I samarbejdsrelationen tager terapeuten ansvar for borgerens sikkerhed, i de aktiviteter han udfører, så 

han føler sig tryg. Hun tager desuden ansvar for at være igangsættende, at orientere sig om borgerens 

sag, at lytte til borgeren og give ham råd og vejledning. Endvidere er det hendes ansvar at bruge sin 

faglige viden til, i samarbejde med borgeren, at planlægge træningsforløbet.  

Desuden tager hun ansvar for at inddrage pårørende eller andet fagpersonale, hvis der opstår 

problemer.  

 

Ergoterapeuters ansvar overfor brugere, beskrives i COTEC’s praksisstandarder, hvor der blandt andet 

står at brugerne bør informeres om behandlingen (Ergoterapeutforeningen 1999:5). Det bekræftes af 

terapeuten, der siger at en del af hendes ansvar er, at informere borger om formålet med træningen. 

Yderligere beskrives det i praksisstandarderne, at terapeuten har ansvar for, at behandlingen er 

brugercentreret (Ergoterapeuten 1999, c: 5). Det mener vi, at ergoterapeuten lever op til på trin 1, 5 og 

7 i modellen for det professionelle partnerskab, jf afsnittet om klientcentreret praksis (s. 27).  

 

Terapeuten giver udtryk for, at borgeren også har et ansvar i samarbejdsrelationen. Hun giver borgeren 

ansvar i form af øvelser eller opgaver, han skal lave hjemme. Desuden udtaler terapeuten at: 

 

”Mine forventninger til borgerens ansvarlighed er, at de bidrager med den ekspertise 

de har, dvs. oplysninger om deres liv og situation lige nu. Samt at de gør sig nogle 

tanker om, hvad de kan få ud af træningen.”(T2) 

 

Terapeuten mener, at forløbet afhænger af, at borgeren tager ansvar, da det er ham der skal yde den 

største arbejdsindsats: ”Borgeren har et ansvar. De har et ansvar for at ville træningen, eller ville det 

forløb vi har, ellers bliver det ikke til noget.”(T2)  

Hun prøver også at give ham ansvar ved at inddrage ham i forløbet. Hun mener, at COPM er et godt 

redskab til at synliggøre et fælles ansvar for processen.  

Det er desuden borgerens ansvar at sige fra, hvis han ikke synes, opgaverne er de rigtige.  
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Terapeuten mener, at borgerens diagnose eller eventuelle krise har indflydelse på, hvor meget ansvar 

han er i stand til at tage. Desuden er det svært for den ældre generation at tage ansvar, fordi de 

forventer at sundhedspersonalet dikterer, hvad de skal. Artiklen Ulighed i Sundhed supplerer disse 

overvejelser, da den belyser, at det er individuelt, hvor stort et ansvar den enkelte kan tage for sin egen 

behandling. Det hænger bl.a. sammen med, at borgeren skal rumme mange oplysninger og tage stilling 

til meget. Ikke alle er i stand til det, og nogle udtrykker derfor ønske om, at de professionelle tager 

beslutningen (Breinholdt 2005:10,12). 

Det er også vigtigt at man overvejer, om borgeren ikke er forpligtet til at tage ansvar for sin situation. 

Det indgår i selvbestemmelsesprincippet, at man har ret til at sige, at man ikke selv vil bestemme og 

derfor overlader denne ret til en pårørende eller behandler (Det etiske råd 1995:23). 

Terapeuten vurderer også, hvor meget ansvar hun kan give til borgeren, ud fra at hun kender ham, og 

ved hvilke krav hun kan stille. Hun gør dermed det, Gunnar Gamborg kalder ”at bruge sin empati” til 

at finde frem til, hvornår borgeren er klar til hvilken form for indsats (Breinholdt 2005:12).     

Dilemmaer i samarbejdsrelationen  

Hvis man, som sundhedspersonale, vil arbejde med de dilemmaer, man møder i praksis, anbefaler 

Lingås flervinklet etik som arbejdsmodel.  

I det følgende vil vi give nogle eksempler, på de dilemmaer terapeuterne fortæller om, og fortolke 

hvilken etisk vinkel de vælger i de enkelte situationer.  

 

Nogle gange har pårørende andre ønsker end borgeren. Visitator eller plejepersonale kan også vurdere, 

at borgeren har behov, som han ikke selv ser. Dette dilemma beskrives også af Stanton, Thompson-

Franson og Kramer, der skelner mellem aktuelle og potentielle aktivitetsproblematikker. En potentiel 

aktivitetsproblematik udsætter klienten eller omgivelserne for en risiko, og dilemmaet opstår, når 

terapeutens og klientens opfattelse af potentielle risici ikke stemmer overens (2002: 68). For eksempel:   

 

”Så kan der jo selvfølgelig blive et overgreb på borgeren, hvis de ikke har lyst til at 

være i en hængelift, men de siger jeg kan godt stå selv. Så står der måske to 

plejehjemspersonaler med dårlig ryg dagen efter. Der er helt klart en gråzone, fordi 

man har nogle forskellige opgaver, vi skal tage vare på.”(T2)  

 

I dette tilfælde tager terapeuten sin beslutning, ud fra den sammenhæng hun indgår i. Hun vægter 

plejepersonalets behov højere end borgerens, og det er et konsekvensetisk perspektiv, der ligger til 

grund for beslutningen.  
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Nogle gange er det borgerens diagnose, der er årsag til dilemmaet. Han kan eksempelvis på grund af 

manglende selvindsigt - f.eks. som følge af en hjerneskade - vælge at afslutte et forløb, selvom 

terapeuten ser, at han ville have gavn af ergoterapi. I disse tilfælde gør terapeuten sig nogle 

overvejelser om, hvordan hun bedst muligt støtter borgeren i hans beslutning. Det mener vi, hun gør 

ud fra selvbestemmelsesprincippet der formulerer, at man har lov til at bestemme over eget liv og egne 

handlinger (Det etiske råd 1995: 23).  

 

Terapeuten giver et andet eksempel på et dilemma, hvor borgeren gerne vil starte genoptræningen med 

at drikke kaffe: 

 

”… der er nogle forløb, hvor der vil komme et spændingsfelt mellem… 100 % 

borgerens behov og motivation her og nu, og at man faktisk er på job… hvis det stod til 

ham, så tror jeg dybest set, at vi de fleste gange bare ville sidde og drikke kaffe og det 

duer jo ikke.” 

 

I dette tilfælde handler terapeuten ud fra konsekvensetikken, der siger, at det er en handlings 

langsigtede resultat der tæller, hvilket derfor går forud for borgerens kortsigtede ønsker (Lingås 2003: 

30-31, Det etiske råd 1995: 20-21).  

 

 



 
 

44

Værdier i samarbejdsrelationen 
I dette afsnit præsenterer vi de værdier, terapeuten mener, er vigtige for hende i hendes arbejde. Vi 

kommer også ind på, hvilken rolle disse værdier spiller i samarbejdsrelationen med borgeren.  

 

Terapeuten er søgende i sine svar når hun taler om værdier. Hun synes at det er vanskeligt at tale om 

værdier, da det er uklart for hende, hvad værdier egentlig dækker, eksempelvis udtaler hun ”… jeg ved 

ikke engang om respekt er en værdi? Det er simpelthen så svært at arbejde med det felt … hvad er 

værdier…?”(T4) 

 

Efter denne umiddelbare reaktion, kommer hun ved dialog og refleksion i interviewsituationen frem 

til, at værdier for hende er motivation, meningsfuld aktivitet, medinddragelse, respekt, ligeværdighed, 

værdighed, tydelig information, tavshedspligt, åbenhed, kreativitet, mulighed for forandring, at bruge 

sig selv som menneske samt at være ikke-moraliserende. Desuden lytter terapeuten til borgerens 

fortællinger, spørger ind og gør det klart for ham, at hun betragter ham som en ekspert med retten til at 

bestemme over eget liv. 

Menneskesyn 

Når terapeuten henvender sig til borgeren første gang, lægger hun vægt på, at hun henvender sig til 

borgeren selv og ikke personale eller pårørende: ”…det er for mig det mest etisk korrekte at henvende 

sig til den borger det drejer sig om…”(T2) 

Desuden beskriver hun, at det er vigtigt for kontakten med borgeren, at opføre sig ens overfor alle, og 

behandle den enkelte ligeværdigt uanset hans baggrund og sociale status: ”… vi er på samme niveau… 

det prøver jeg meget at huske mig selv på, at de skal kunne bidrage med noget, det synes jeg er 

vigtigt.”(T2)  

Denne tilgang til borgeren kan forstås ud fra det humanistiske menneskesyn, der indebærer at 

menneskelivet er værdifuldt, og at mennesket skal respekteres, som det er (Wackerhausen 2002:16).  

Endvidere er terapeuten forpligtet til at have denne tilgang ud fra COTEC’s praksisstandarder, der 

siger, at der ikke må forekomme diskriminering af brugere pga. bl.a. status i samfundet eller af nogen 

anden grund (Ergoterapeutforeningen 1999: 5).  

 

Iflg. terapeuten er ligeværdighed også vigtigt for at skabe et godt samarbejde med borgeren. 

Terapeuten udtrykker her, at det er vigtigt for ligeværdigheden, også at se personen bag klienten, som 

beskrevet i den terapeutiske dyade. 
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Denne tro på at borgeren er ekspert på og har ret til at bestemme over eget liv, afspejler det 

humanistiske menneskesyn, som indeholder en række antagelser om menneskets egenværd, liv, frihed 

og uerstattelighed samt tiltro til menneskets udviklingsmæssige og erkendelsesmæssige potentialer 

(Wackerhausen 2002:26-27). Terapeutens respekt for individets selvbestemmelse og 

udviklingspotentialer afspejler ligeledes den klientcentrerede praksis, som den er beskrevet i det 

canadiske materiale (Law et al 2002: 52, 54).  

 

Borgerens uerstattelighed betragter vi som et udtryk for, at borgerens ekspertise om sit eget liv er en 

forudsætning for genoptræningsforløbet. I forhold til samarbejdet i et genoptræningsforløb kommer 

det til udtryk i denne udtalelse: 

 

”… når jeg kommer ud til en ny borger, er de jo eksperter på deres eget liv og ved hvad 

de kan lide, og de ved også hvad de kan og ikke kan… som jeg ser det, har de en 

ekspertviden om dem selv…”(T1) 

Participation 

Terapeuten beskriver det som en værdi at inddrage borgeren som aktivt deltagende i samarbejdet. 

Borgeren er et deltagende subjekt, hvor der åbnes for dialog og interaktion. Denne tilgang i 

behandlingsforløbet benævnes af Lingås som participationsprincippet, og han udtaler, at participation 

kan fungere som værdi på to niveauer. For det første er det hensigtsmæssigt, at borgeren er aktivt 

deltagende, da man herigennem finder en løsning, han er motiveret for. For det andet har participation 

en egenværdi for at undgå en uheldig magtrelation i forholdet mellem terapeut og borger (2003:127-

128).  

Som beskrevet i afsnittet om COPM (s.32) kan terapeuten benytte redskabet til at inddrage borgeren. 

Herigennem fremhæver terapeuten borgerens selvindsigt, tydeliggørelse og bevidstgørelse af 

problematikker samt hans egen formulering af aktivitetsmål. Dette kan tolkes som terapeutens forsøg 

på at gøre borgeren til ejer af sin egen sag - at hjælpe ham til at udnytte sin ekspertise om sit eget liv.  

De forskellige grader af participation har en central værdi i forhold til relationen mellem terapeut og 

borger. I det ovenstående er der grundlag for, at borgeren er medbestemmende og dette afspejler, 

ifølge Lingås, den stærkeste form af participation. 

 

Der er ligeledes tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker at være aktivt deltagende og som beskrevet i 

afsnittet om borgerens forventninger (s. 31) til terapeuten, har nogle borgere en forventning om, at 

terapeuten serverer færdigsyede løsninger.  
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Terapeuten har en ambition om borgerens medvirken, uden at han egentlig er i stand til at 

imødekomme dette, og det bliver derfor den svageste form af participation, nemlig deltagelse (Lingås 

2003:130). 

 

Sådanne situationer afspejler modsatrettede forventninger, og det kræver, at terapeuten fremmer 

borgerens muligheder for at tage et medansvar. Hun opfordres til dette i de etiske retningslinier, hvor 

det formuleres, at terapeuten har et etisk ansvar for at behandlingen planlægges med hensyn til 

klientens personlige ønsker og evner til at deltage i samarbejdet (Ergoterapeutforeningen 1999:c.4).  

dette kan gøres, som beskrevet i det canadiske materiale, der foreslår, at terapeuten anvender en 

befordrende indsats, som består af processer hvor der støttes, vejledes, coaches, undervises, anspores 

osv. (Law et al 2002:53).  

 

Kan ergoterapeuten og borgeren ikke finde frem til en fælles målsætning for samarbejdet afsluttes 

dette: 

 

”... jeg kan jo komme med 1000 træningsprogrammer, og det ene og det andet, men 

hvis de ikke har lyst, og de ikke vil gi’ en indsats selv, så kan jeg ikke gøre noget som 

helst. Der er nogen, hvor man bliver enige med dem om at stoppe… og så giver vi dem 

jo den information, at hvis de skifter mening og på et tidspunkt og har lyst alligevel, så 

kan de få et nyt kommunalt forløb…”(T1)  

 

Vi vurderer, at det positive i denne situation er terapeutens respekt for borgerens autonomi. Endvidere 

er det positivt, at hun tager et ansvar for, at borgerens beslutning om at afslutte forløbet tages på et 

veloplyst grundlag. Terapeuten arbejder her i overensstemmelse med COTEC´s praksisstandard, som 

foreskriver, at terapeuten bør lægge forholdene til rette i forhold til opfølgning eller revurdering 

(Ergoterapeutforeningen 1999: c:5).  

Det problematiske i den pågældende situation er, efter vores vurdering, udtalelsen ”… hvis de ikke har 

lyst og de ikke vil gi’ en indsats selv …”. Der kan være mange grunde til, at en borger ikke deltager 

aktivt, og det kan blandt andet skyldes at ”… ikke alle borgere passer ind i kommunens tilbud om 

genoptræning på hold tre gange om ugen…” (T2). Manglende lyst til deltagelse kan således være et 

udtryk for, at de tilbudte genoptræningsprogrammer ikke forekommer meningsfulde og ikke er 

individuelt tilrettelagte i samarbejde med borgeren.  

 

Generelt fremgår det af terapeutens udsagn, at hun er bevidst om, at det ofte er nødvendigt at gøre en 

indsats - til tider tidskrævende - for, at borgeren bliver i stand til at tage et medansvar for sit forløb: 
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”… jeg er villig til at gå ret langt i forhold til borgerens selvbestemmelse. Men der er 

også en grænse, det er måske lidt svært at sige lige præcis, hvor den ligger. Jeg går i 

hvert fald langt i den situation, hvor jeg kan tilbyde noget, og hvor de måske ikke kan se 

det endnu. Jeg tænker, at det kan de komme til, fordi jeg fx ved noget om deres 

sygdom…”(T2) 

Synliggørelse af værdier 

Det fremtræder tydeligt i datamaterialet, at terapeutens egne værdier ikke har en central placering, i de 

tanker hun gør sig om samarbejdet med borgeren. Fokus er rettet mod borgerens værdier og ønsker. 

Terapeuten tydeliggør ikke egne værdier for borgeren, da hun ikke vurderer, at de er vigtige for 

samarbejdet: 

 

”Jeg taler ikke direkte om værdier, altså selvfølgelig hvad borgeren lægger værdi i og 

hvad livskvalitet er for dem, og hvad de gerne vil, det snakker vi om. Men ikke sådan 

mere grundlæggende … og mine egne, det er sådan set ret ligegyldigt hvad jeg mener 

og synes…”(T1) 

 

I det canadiske materiale påpeges det, at hvis den klientcentrerede tilgang skal være anvendelig i 

praksis, kræver det, at terapeuten diskuterer og definerer værdier sammen med klienten (Law et al 

2002:57). Vi finder det derfor bemærkelsesværdigt, at terapeuten i så høj grad forsøger at være 

værdineutral, når hun samtidig tilstræber at have et ligeværdigt samarbejde med borgeren. Ved at 

tilbageholde sine egne værdier, bliver hun mindre tydelig som menneske, og hun risikerer derfor, at 

borgeren vil opfatte hende som en profession og ikke som det menneske hun er. Det er vores 

vurdering, at hun risikerer at blive et objekt for borgeren, hvilket ikke stemmer overens med borgeren 

og terapeuten som ligeværdige samarbejdspartnere i genoptræningen. I følge Law et al har det 

ligeværdige samarbejde betydning for borgerens oplevelse af kontrol og tilfredshed med indsatsen 

(2002:56). 

 

Endvidere kan manglende synliggørelse af terapeutens værdier, have en betydning for hvor vidt 

borgeren får formidlet sine værdier og mål til terapeuten i en samarbejdsproces. Denne problematik 

omtales af Jette Thuesen i Ergoterapeuten. Hun siger, at vi som fagpersoner gør meget ud af at få fat i 

borgernes værdier. Hun mener stadig, at dette er rigtigt, men siger samtidigt, at hun efterhånden er 

blevet klar over, at det kan være problematisk at være værdineutral. Holder terapeuten sig udenfor, 

betyder det, at hun forventer, at borgeren selv kan formulere sine værdier. Det er ikke givet, at 
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borgeren er i stand til dette, og han kan være afhængig af støtte udefra for at kunne se nye muligheder 

i sit eget liv (Breinholdt 2005:9-10).  

 

Selvom terapeuten ikke direkte taler om sine værdier, har hun dem med sig i sit arbejde. Derfor 

afspejler hendes praksis en række værdier, som hun ikke altid er i stand til at benævne med ord og hun 

udviser flere aspekter, end hun er sig bevidst (Wackerhausen 2002:63-64). Netop derfor er det vigtigt, 

at terapeuten forholder sig bevidst til værdier, da de ellers kan være styrende for praksis på et ikke-

velovervejet grundlag (Law et al 2002: 55).    

 

Datamaterialet afspejler, at terapeuten har til hensigt at tilbyde borgeren et ligeværdigt samarbejde 

som tager udgangspunkt i hans selvbestemmelse. 

Terapeutens holdning, om at respektere borgerens autonomi, er en positiv mulighed for, at borgeren 

oplever tilfredshed med indsatsen, men det stiller samtidig krav til ham. Det stiller krav om, at 

borgeren er i stand til at forestille sig, at livet kan være anderledes, at han er motiveret og villig til at 

investere energi i et genoptræningsforløb. Endvidere stiller det krav om, at borgeren kan betragte 

terapeuten som en ligeværdig samarbejdspartner og ikke en ekspert, der tilrettelægger et færdigt forløb 

for ham. Som Jette Thuesen påpeger, er der en risiko for, at de mennesker der ikke er i stand til at leve 

op til disse krav blive tabt (Breinholdt 2005:10). Vi mener, at i sådanne situationer kræves der en 

pleje-omsorgstilgang, hvor terapeuten i højere grad tager over, da der ellers kan blive tale om 

omsorgssvigt. 
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Vurdering af anvendte metoder og teorier 
I dette afsnit vil vi vurdere anvendeligheden af den valgte forskningstype og metode. Desuden vil vi 

vurdere de anvendte teorier i forhold til om de har bidraget til at belyse vores emne. 

  

Den forstående forskningstype 

Projektets forskningstype har givet os mulighed for en åben og søgende tilgang til feltet, som det 

bliver betragtet fra informanternes perspektiv. 

Den hermeneutiske fortolkning har givet os mulighed for at forstå data ud fra andre perspektiver end 

terapeuternes og vores eget. Teorierne bidrager til en mere præcis og nuanceret forståelse samt 

teoretiske begreber til at formidle vores resultater. Begrænsningen ved hermeneutikken er en risiko 

for, at vi tolker terapeuternes udsagn på en sådan måde, at de ikke synes, det stemmer overens med 

deres forståelse af samarbejdsrelationen.   

 

Det kvalitative forskningsinterview 

Vi vurderer, at det kvalitative forskningsinterview har været anvendeligt, fordi vi har fået et indblik i 

terapeuternes refleksioner over deres arbejde med borgerne.  

Da temaet i interviewet er uvant at tale om, oplever vi, at terapeuterne har brug for tid til at reflektere 

over spørgsmålene. Det kunne derfor være relevant med et geninterview, hvor vi stiller opfølgende 

spørgsmål til deres udsagn (Kvale 2004:188). Endvidere kunne det være relevant at supplere med 

observation, da terapeuternes fortællinger, iflg. Wackerhausen, rummer en begrænset del af den viden, 

de reelt udøver i praksis (2002:60).  

 

Det vil være interessant, i et fremtidigt projekt, at undersøge fænomenet partnerskabet gennem 

aktionsforskning, som det er beskrevet af Launsø og Rieper (2000: 30). Terapeuterne kan herigennem 

udvikle deres indsigt i hvad et partnerskab rummer og kræver, og det kan samtidigt starte en proces 

rettet mod implementering.  

 

Kausalfeltmetoden 

Kausalfeltmetoden gav mulighed for at systematisere og tydeliggøre kriterierne for valget af 

informanter, hvilket bidrager til at kunne vurdere overførbarheden, se s.45. Desuden blev vores 

henvendelse til potentielle informanter klar og målrettet. 
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Tekstkondensering 

Tekstkondensering som analysemetode har gjort det overskueligt at systematisere en stor datamængde. 

Den er blevet håndterbar, og vi har samtidig kunne bevare nuancerne i informanternes udsagn.  

 

Teorier 

Vi mener, at den teori om etik vi anvender i undersøgelsen, bidrager til at underbygge og udvide 

forståelsen af de etiske perspektiver, der er beskrevet i den ergoterapifaglige litteratur.   

Det er karakteristisk, for den litteratur vi anvender, at den ikke er handlingsanvisende. Vi kunne derfor 

med fordel have inddraget teorier, som mere uddybende forholder sig til, hvordan en 

samarbejdsrelation mellem klient og sundhedspersonale kan udvikles i praksis. 

  

Kildekritik  

Den metodiske litteratur, vi har anvendt, beskriver kvalitative metoder indenfor samfunds- og 

sundhedsforskning, og de er skrevet på et niveau, som har været tilgængeligt for os.  

De databaser, vi har benyttet til litteratursøgning, videnskabelig litteratur om sundhedsvidenskabelige 

emner (Wallin 2005:1-4).  

Lingås (2003) og  Skau (2001) har været anvendt som overordnede kilder til forståelse og tolkning af 

værdier og etiske aspekter i datamaterialet. Begge kilder er grundbøger udarbejdet med henblik på 

social- og sundhedssektoren, og de har derfor været relevante i opgaven.    

Som ergoterapifaglig litteratur har vi benyttet den obligatoriske litteratur fra uddannelsen og andre 

titler af samme forfattere. Samtlige kilder er publiceret indenfor de seneste ti år, og de belyser den 

nyeste udvikling indenfor faget. 
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Validitet, realibilitet og overførbarhed 
I dette afsnit ser vi på reliabiliteten og validiteten i gennemførelsen af vores interviews, 

transskriberingen og databearbejdningen. Desuden gennemgår vi, hvordan vi opfylder 

kvalitetskriterierne for den forstående forskningstype.    

 
Interview 

Reliabilitet 

Til vurdering af reliabilitet er vi inspireret af Kvale (2004:203).  

I interviewprocessen bliver vi opmærksomme på faktorer, der kan have betydning for informanternes 

svar, jf. realdesign s.21.  

Der er en god stemning under alle interviews, og kontakten med informanterne er god. De svarer gerne 

på alle vores spørgsmål.  

I hvert interview er alle de tematiske spørgsmål blevet belyst, hvorimod det varierer fra interview til 

interview om de dynamiske spørgsmål er anvendt. Det er derfor forskellige nuancer der, er belyst 

under hvert tema, hvilket vi vurderer som positivt, da det er et udtryk for terapeutens spontane svar. En 

negativ konsekvens heraf er, at nogle nuancer kun er belyst fra få synsvinkler. 

 

Validitet 

I interviewsituationen validerer vi terapeuternes udsagn gennem fortolkende spørgsmål (Kvale 

2004:138,213). 

I de tilfælde hvor det ikke lykkedes, sender uddrag af materialet til informanterne. Deres svar bidrager 

dog kun i begrænset omfang til at afklare vores tvivl.  

 

Transskribering 

Reliabilitet  

Til optagelse af interviews anvender vi en digital diktafon. Dette øger reliabiliteten, da lydkvaliteten 

har været så god, at risikoen for fejlhøring har været lav (Kvale 2004: 165). 

Efter transskriberingen må vi slette vores grunddata, da de lånte minidiscs skal afleveres tilbage. Vi 

har derfor ikke mulighed for at mere end en kan aflytte optagelsen og sikre transskriptionens 

reliabilitet.  

I udformningen af transskriberingsguiden kunne vi med fordel have haft flere retningslinier for 

tegnsætning, da dette ikke er konsekvent i de fire transskriberinger. Det betyder at vi kan uddrage 

forskellige betydninger, afhængig af hvordan vi hver især læser interviewet.  

Vi kunne med fordel have aftalt retningslinier for beskrivelse af observationer foretaget under 
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interviewet (f.eks. kropssprog) for at underbygge informantens udsagn med henblik på forståelse af 

interviewsituationen og af terapeutens værdiladning af det sagte.  

 

Validitet  

Vi finder overordnet, at transskriberingerne er anvendelige i forhold til vores analyse, da de indeholder 

terapeuternes egne vendinger. Vi har dog undervejs været opmærksomme på, at det skrevne materiale 

ikke er ”sandhedsbevis”, men kun en skriftlig fortolkning af en samtale (Malterud 2004:101). 

Interviewerne, har derfor i databearbejdningen forsøgt at erindre, og formidle, den personlige 

interaktion fra interviewsituationen (Kvale 2004:167-169). 

 

Databearbejdning 

Reliabilitet 

For at sikre reliabilitet i analysen og fortolkningen koder vi parvis meningsbærende enheder. Vi 

gennemgår – uafhængigt af hinanden – disse i forhold til de overordnede temaer. Dette gør vi for at 

sikre, at placeringen af citaterne og valg mellem teorierne fra det teoretiske rum ikke bliver præget af 

ensidig subjektivitet og vilkårlighed (Kvale 2004:202).  

 

Validitet 

Gyldighedskriteriet består ifølge Launsø og Rieper (2000:26-27) af helhedskriteriet og spejlkriteriet:   

- Helhedskriteriet: I fortolkningen lever vi kun i begrænset omfang op til dette kriterium. Vi 

vælger primært at fokusere på samarbejdsrelationen mellem terapeut og borger og forholder os 

udelukkende os til den institutionelle ramme i det omfang terapeuten spontant inddrager dette. 

Vi er dog opmærksomme på kontekstens betydning, og vi vælger derfor informanter fra 

forskellige kommuner, vi forholder os dog ikke aktivt til betydningen af dette.  

- Spejlkriteriet: STC lægger op til at rekontekstualisere data og det har hjulpet til at øge 

validiteten, da vi i tolkningen læser terapeuternes udsagn i forhold til det sammenhængende 

interview. 

I databearbejdningen beskriver vi og gengiver vi informanternes udsagn med deres egne ord 

gennem længere citater. Citaterne er dog tilpasset det skriftlige sprog, hvilket medfører en 

tolkning. Vi vurderer at dette er af mindre betydning for validiteten (Kvale 2004:167). 

 

Overførbarhed  

Kriterierne for udvalg af informanter påvirker overførbarheden. De informanter der indgår i vores 

undersøgelse arbejder alle i den samme kontekst - kommunal genoptræning. Vi tilstræber at beskrive 
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mange nuancer indenfor dette område, for at opnå en vis overførbarhed inden for dette praksisområde. 

Til gengæld er overførbarheden mere begrænset i forhold til andre ergoterapeutiske praksisområder.   

 

Sammenfatning 

Da vores undersøgelsesgruppe kun består af fire ergoterapeuter fra to forskellige kommuner, mener vi 

ikke, at undersøgelsens resultater kan overføres til hele gruppen af ergoterapeuter ansat indenfor 

genoptræningsområdet. Vi mener, at undersøgelsen er reliabel og valid, dog med forbehold i de 

metodiske mangler, der er præsenteret i afsnittet. På trods af dette, vurderer vi, at vores undersøgelse 

kan bruges til det formål, vi har defineret. Terapeuterne får et oplæg, der kan danne udgangspunkt for 

en kollegial diskussion af, hvordan de betragter deres samarbejdsrelationer med borgerne. Endvidere 

kan materialet skabe baggrund for en diskussion af de faglige og personlige værdier, de udøver i 

praksis. 
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Konklusion 
I konklusionen vil vi holde undersøgelsens resultater op mod de centrale elementer i den definition af 

partnerskab, vi anvender i dette projekt. 

  

Det er, ifølge det canadiske materiale, centralt i partnerskabet, at der sker en kombination af borgerens 

og terapeutens ekspertiser. Vi vurderer, at de hver især anvender hinandens ekspertiser, men de 

kombinerer dem ikke til en fælles sum af styrker og ressourcer, hvor helheden bliver større end 

summen af delene.   

 

Når terapeuten reflekterer over sin praksis, inddrager hun sin faglige viden, sin forståelse af personen, 

og hun kobler det til et helhedsbillede af borgerens situation. 

  

En del af definitionen på partnerskab handler om, at hver part bidrager med sin ekspertise til processen 

og deltager i den udstrækning, omstændighederne, de trufne valg og situationen tillader det. 

 

Overordnet består terapeutens bidrag til partnerskabet af mange forskellige former for ekspertise, 

eksempelvis fagspecifik viden og værdier, personlig erfaring og intuition, og hun betragter det som sin 

opgave at hjælpe borgeren til at indgå aktivt i sit eget genoptræningsforløb.  

Terapeuternes beskrivelser, af hvordan deres egne og borgerens ekspertiser indgår i 

samarbejdsrelationen, er ikke entydige. Nogle terapeuter beskriver, at borgerens ekspertise består i 

viden om egen livssituation og aktivitetsproblematikker. Det fremgår ikke tydeligt, om terapeuterne 

søger at afklare borgerens egen opfattelse af, hvilke styrker og ressourcer han har i forhold til at nå 

sine mål. Vi vurderer at det  disse tilfælde  primært terapeuten, der bidrager med ekspertise til 

genoptræningsforløbet. Dette kan fastholdes af borgerens forventning om, at terapeuten er ekspert og 

hun føler, at hun skal leve op til dette.  

 

I modsætning til disse beskrivelser fortæller andre terapeuter, at deres ekspertiser kombineres med 

borgerens, når de anvender COPM. Terapeuterne beskriver, at når borgeren kombinerer den indsigt 

samtalen giver, med sin ekspertise frigøres potentialer. Dette gør ham i stand til at tage selvstændige 

beslutninger om, hvad han ønsker for sig selv. I nogle situationer er det nok til, at borgeren handler 

selvstændigt, og i andre tilfælde danner det grundlag for at kunne opstille fælles mål.  

 

Terapeutens udtalelser afspejler et grundlæggende humanistisk menneskesyn med respekt for det 

unikke i hver enkelt borger, retten til selvbestemmelse og en tro på erkendelses- og udviklingsmæssige 
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potentialer. Dette kommer, på forskellig vis, til udtryk i hendes refleksioner over samarbejdsrelationen 

med borgeren, og det fremgår samtidigt, at det ikke altid kan omsættes i praksis. 

   

Terapeuten ser ikke synliggørelse af egne værdier som en del af samarbejdsrelationen. I modsætning 

til at borgeren er afhængig af hendes øvrige ekspertiser, mener hun ikke, at borgeren er afhængig af at 

have kendskab til hendes værdier. Hun betragter det som et privat område, som ikke er en del af den 

professionelle relation. Hun inddrager dog oplevelser fra sit privatliv, når det har et terapeutisk formål.  

Hun oplever at hun er usikker på, hvad værdier er og fortæller, at det er et vanskeligt område. Vi 

konkluderer, på baggrund af vores analyse og tolkning, at værdier er en del af hendes praksis. Det 

fremgår endvidere, at hun i begrænset omfang er bevidst om hvordan værdier påvirker og kommer til 

udtryk i samarbejdsrelationen. 

     

Gensidig afhængighed er et centralt element i definitionen af partnerskab. Terapeuterne nævner ikke 

selv gensidig afhængighed. Nogle af terapeuterne kan ikke umiddelbart genkende det som en del af 

samarbejdsrelationen. Andre fortæller, at de opfatter sig som afhængige af, at de kan opnå en kontakt 

med borgeren, at han er ærlig og deltager aktivt. Borgerens afhængighed er mere tydelig – han er 

afhængig af at terapeuten er nærværende, har en faglig viden og tager udgangspunkt i hans mål.  

 

Terapeutens umiddelbare reaktion på begrebet partnerskab er, at hun ikke forbinder det med sit 

arbejde. Det giver hende i stedet associationer til noget mere personligt og privat eller noget med 

bank- og forretningsverdenen.  

Til trods for at terapeuterne ikke umiddelbart kan sætte sig selv i forbindelse med begrebet, afspejler 

deres udtalelser, at de til dels har et partnerskab med borgeren i deres praksis.  

Dette konkluderer vi ved at sammenholde vores datamateriale med definitionen af partnerskabet 

anvendt i problemformuleringen. Det viser, at terapeut og borger ofte bidrager med deres ekspertiser, 

men at de i sjældnere tilfælde kombineres til et fælleseje. Gensidig afhængighed er et ikke et begreb 

terapeuten umiddelbart genkender, men hun kan som de ved nærmere refleksion identificere sig med 

det i begrænset udstrækning.    

 

Med henblik på at udvikle partnerskabet i fremtiden, vil det være relevant, at terapeuterne reflekterer 

over, meningsindholdet i og betydningen af, deling af værdier, kombination af ekspertiser til fælleseje 

og gensidig afhængighed. 
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Diskussion og perspektivering 
I vores databearbejdning fremgår det, at terapeuten inddrager borgerens ekspertise på trin 1 i model for 

partnerskab, men at det er svært at bevare denne tilgang gennem processens 7 trin. I dette afsnit vil vi 

diskutere, hvad disse vanskeligheder kan skyldes.  

 

I kommunernes kvalitetsstandarder7 lægges der op til, at borgeren skal opnå færdigheder og 

mestringsevne ud fra en rehabiliterende tankegang. Ud fra terapeuternes udtalelser mener vi, at der 

opstår et dilemma. De er uddannede til og ønsker at arbejde ud fra rehabiliteringstankegangen i 

overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, men rammerne i kommunerne hindrer dem i at udføre 

det i praksis. De hindringer, terapeuterne nævner, er bl.a. begrænset tid til den enkelte borger, og at 

tilbudene ikke er fleksible nok til at kunne indrettes efter den enkeltes behov.   

 

Ud fra terapeutens udtalelser om hvordan hun inddrager borgeren, mener vi, at borgerens deltagelse 

typisk består i at identificere aktivitetsproblematikker og derefter følge den træning, som terapeuten 

tilbyder på baggrund af heraf.  

Dette er et problem, da rehabilitering bl.a. indebærer, at borgeren er deltagende gennem hele forløbet. 

Graden af brugerinddragelse må ses i sammenhæng med, hvor i processen den enkelte er, og 

brugerens evne, til aktivt at tage et medansvar, må udvikles gennem en proces, som forløber over en 

given tid (Bredland, Linge og Vik 2003: 34).   

Vi mener, at hvis terapeuten ønsker at udføre rehabilitering i praksis, har hun ansvaret for denne 

proces. Det kan ske ved, at hun forsøger at inddrage borgeren, på det niveau han magter, og hun kan 

gøre det, ved at give ham de informationer og valgmuligheder han har brug for. Dette underbygges af 

flere forfattere (Bredland, Linge og Vik 2003: 35, Law et al 2002: 54-55).  

 

Når terapeuten påtager sig dette ansvar, kan det både være en fordel og en ulempe. Fordelen er, at hun 

styrker borgerens forudsætning for aktiv deltagelse. Ulempen er, at borgeren kan komme i en passiv 

modtagerrolle, hvor terapeuten ikke er opmærksom på, at dele ansvaret med ham, når han er klar til 

det.    

 

Der kan ligge nogle personlige barrierer hos terapeuten -bevidste eller ubevidste- for at dele dette 

ansvar. En del forfattere beskæftiger sig med emnet, og de har hver især nogle bud på, hvori disse 

barrierer består. Vi vil her give et par eksempler: 

                                                 
7 Vi opgiver ikke kilde på kvalitetsstandarder af hensyn til kommunens anonymitet.  
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Terapeuten kan have andre mål for den ergoterapeutiske indsats end klienten (Wressle og Samuelson 

2004: 14), og hun kan have vanskeligt ved at opgive kontrol over forløbet (Duggan 2005: 108).   

Andre barrierer kan være, at terapeuten ikke har klarlagt sine egne værdier, hvilket kan være årsag til, 

at hun føler ubehag, når hun står overfor en borger med andre værdier end hendes egne (Restall, Ripat, 

Stern 2003: 111).  

I en samarbejdsrelation vil der desuden altid indgå et magtaspekt (Falardeau og Durand 2002: 138, 

Skau 2001: 27). Er terapeuten ikke bevidst om dette, kan det ikke forandres eller kontrolleres. Vi 

mener derfor, at det kan blive en barriere for overdragelse af ansvar til borgeren, da han ikke kan tage 

ansvar for en proces, som terapeuten har magten over.    

 

Samlet set mener vi, at inddragelse af borgeren i den ergoterapeutiske indsats rummer mange 

udfordringer for den enkelte terapeut. I dette afsnit har vi sat fokus på nogle af disse. Vi mener, som 

nævnt i det foregående, at der er uoverensstemmelse mellem kommunens kvalitetsstandarder, og den 

service der reelt er mulighed for at yde. Desuden kan borgerens forudsætninger gøre brugerinddragelse 

vanskelig. Endelig mener vi, at det kræver en personlig indsats af den enkelte terapeut, at kunne 

arbejde med inddragelse af borgeren ud fra rehabiliteringstankegangen. Vi mener, at det er relevant at 

forholde sig til de nævnte faktorer i hvert enkelt genoptræningsforløb, for herved at bevidstgøre deres 

indflydelse på brugerinddragelsen.  

I vores undersøgelsesresultater er barriererne, hos borgeren og de institutionelle rammer, de 

fremtrædende. Vi undrer os over, om terapeuterne er opmærksomme på de barrierer, der kan ligge hos 

dem selv, hvilket kunne være interessant at sætte fokus på i nye studier af partnerskabet.  

 

Som beskrevet i afsnittet Begrundelse for valg af emne (s.2) undrede vi os over, hvordan 

ergoterapeuter forholder sig til fænomenet partnerskab. Som nævnt i konklusionen, gør terapeuterne 

sig mange overvejelser om indholdet i fænomenet, men partnerskabsbegrebet bruger de ikke, og de har 

svært ved at forholde sig til det.  

 

Udover en afklaring af terapeuternes opfattelse af partnerskabsbegrebet, har vores undersøgelse givet 

os en større forståelse af de begreber, vi har brugt i definitionen af partnerskabet i 

problemformuleringen. På baggrund af vores konklusion (s. 48), ser vi nu et hierarki i definitionen, i 

modsætning til den oprindelige begrebsdefinition, så den opbygges således:  
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Borgeren og terapeuten bidrager hver især med deres ekspertiser og deltager i den udstrækning 

situationen, omstændighederne og de trufne valg tillader det. Ekspertiserne kombineres til et 

fælleseje, og parterne opnår en gensidig afhængighed der fører til de bedste løsninger på borgerens 

problematikker.  

  

Én terapeut nævner, at hun vil benævne sin samarbejdsrelation som et professionelt partnerskab. 

Vi foreslår på baggrund heraf, at ovenstående definition anvendes om begrebet 

 

Det Professionelle Partnerskab 
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