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Fokus på ”vanskelige patienter”/ 

”Vanskelige patienter” – brug dine kollegaer/ 

 
En undersøgelse, af fire ergoterapeutstuderende, viser, at ergoterapeuter gør stor brug af 

deres kollegaer, når de oplever en patient som ”vanskelig”. Hjælpen fra kollegaerne gør det 

nemmere at behandle vanskelige patienter. Undersøgelse er baseret på seks kvalitative 

interviews med ergoterapeuter, der arbejder på forskellige genoptræningscentre for 

somatiske patienter. 

 

De fleste ergoterapeuter vil i løbet af deres 

faglige karriere møde patienter, som 

forekommer dem vanskelige. Det er 

individuelt hvilke patienter ergoterapeuter 

oplever som vanskelige. Patienterne 

opfattes som vanskelige på grund af 

individuelle karaktertræk og ikke på grund 

af generelle fordomme, såsom patienternes 

baggrund eller alder.  

Oftest er der flere faktorer, der spiller ind, 

f.eks. at patienten både mangler motivation 

for behandlingen og er aggressiv. 

Behandlingen vil ofte blive påvirket, når en 

patient opleves som vanskelig. 

Ergoterapeuterne har mange forskellige 

måder at håndtere påvirkningerne på. Det 

gør de for at sikre, at patienterne får en god 

behandling, hvor deres aktivitet og 

udvikling fortsat fremmes. De fleste 

håndteringsmuligheder indebærer et tæt 

samarbejde med kollegaer.  

 

 

 

De vanskelige patienter 
Undersøgelsen viser at følgende faktorer kan 
gøre at patienten opfattes som vanskelig: 
 
• Patienten har en aggressiv adfærd. 
• Patienten mangler motivation for behandlingen. 
• Patienten er manipulerende. 
• Patienten har dårlig hygiejne. 
• Patienten sætter spørgsmålstegn ved terapeutens 
        faglighed. 
• Patienten vækker irritation hos terapeuten. 
• Terapeuten har et fagligt kendskab eller en relation  
        til patienten. 
• Patienten har en for ergoterapeuten anderledes 

personlighed. 
• Terapeuten og patienten har forskellige 

forventninger til behandlingen. 
• Patientens pårørende. 
 
Der er ofte mere end en faktor, der spiller ind, når en 
patient opfattes som vanskelig. 
 

Behandlingen kan blive påvirket på 

forskellig vis 

Undersøgelsen viser blandt andet, at 

ergoterapeuterne ikke altid kan komme 

igennem med hensigtsmæssig behandling, 

f.eks. hvis de og patienterne har forskellige 

forventninger til behandlingen.  
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En ergoterapeut giver et konkret eksempel 

på, hvad der kan ske: 

”Vi nåede ikke de mål, der var sat op og vi 

nåede ikke igennem med det, vi havde 

håbet på. Det var et meget svært forløb, 

fordi det ikke lykkedes os at komme 

igennem med træningen.” 

Ergoterapeuterne forklarer også, at nogle 

gange får de vanskelige patienter ikke 

mere end de har krav på. Det vil sige, at 

ergoterapeuterne f.eks. ikke tager ekstra 

samtaler med de vanskelige patienter, som 

de ofte gør med andre patienter. De kan gå 

glip af brugbare informationer om 

patienterne i forhold til at planlægge og 

udføre behandlingen. De vanskelige 

patienters behandlingstid kan også blive 

afkortet. I nogle tilfælde sker det på 

baggrund af en faglig vurdering. 

Ergoterapeuten vurderer, at patienten ikke 

får mere ud af behandlingen den dag. I 

andre tilfælde sker det, fordi 

ergoterapeuten har en dårlig dag og derfor 

ikke kan rumme patienten. 

 

Påvirkninger: 
 
• Ergoterapeuten kommer ikke igennem med 

hensigtsmæssig behandling. 
• Patienterne får ikke mere end de skal have. 
• Afkortning af behandlingstiden. 
 
Udover de, i artiklen nævnte, påvirkninger viser 
undersøgelsen yderligere to: 
• Nedprioritering i forhold til 

genoptræningscentrets venteliste. 
• Fysisk distance. 
 
 

Brug dine kollegaer 

Ergoterapeuterne i undersøgelsen har 

mange måder at håndtere vanskelige 

patienter på. Som noget af det vigtigste 

bruger de deres mono- og tværfaglige 

kollegaer, f.eks. til at tale problemerne 

igennem med. En ergoterapeut fortæller, 

hvad de mange fordele er: ”Det er 

acceptabelt at sige det til hinanden, fordi 

det hjælper, når man får det sagt bag en 

lukket dør. Det er lettere at møde patienten 

bagefter. Nu har jeg lagt det bag mig, men 

jeg har også bevidstgjort, at det er 

problematisk.”  

Når samarbejdet mellem terapeut og 

patient ikke fungerer, er en anden måde at 

bruge kollegaerne på at overdrage 

patienten til en anden terapeut. En 

ergoterapeut udtaler: ”Jeg synes vi er gode 

til at mærke efter og sige; nu trikker hun 

mig simpelthen for meget, så nu er der en 

anden, der må tage over.” 

Et alternativ til at skifte terapeut er, at man 

kan være to terapeuter om én patient. Det 
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vil sige, at man kan skiftes til at tage 

behandlingen og derved aflaste hinanden. 

”Vi kan skiftes til at tage os af forskellige 

ting, så det ikke er den samme, der er i 

situationen hele tiden, fordi det simpelthen 

er for stort et pres.” 

Disse måder at håndtere vanskelige 

patienter på forekommer, når problemerne 

allerede er opstået. Ergoterapeuterne 

fortæller også, at problemerne kan tages i 

opløbet ved at have en forhåndsviden om 

patienterne, f.eks. informationer fra det 

tværfaglige team om, hvordan man kan 

gribe situationen an. Det kan også være 

ergoterapeutens viden om sygdomme og 

reaktionsmønstre. Forhåndsviden gør, at 

ergoterapeuten bedre kan planlægge sin 

behandling efter forholdene og kan få en 

større forståelse for patientens opførelse.  

 

Søg information udefra 

Udover brugen af kollegaerne siger 

ergoterapeuterne, at der er hjælp at hente 

ved at gå til diverse kurser. En 

ergoterapeut fortæller: ”Vi prøver at 

indhente undervisning udefra eller selv gå 

til forskellig relevant undervisning, for på 

den måde at få nogle værktøjer og lære 

noget.”  En anden ergoterapeut har hentet 

inspiration fra et demenskursus, hvor der 

også var fokus på patient-terapeut 

forholdet. Ergoterapeuterne mener altså, at 

det er brugbart at tænke bredt og udnytte 

mulighederne både i og uden for 

arbejdsstedets rammer.  

 

Håndteringsmuligheder: 
 
• Tal med dine kollegaer. 
• Skift terapeut. 
• Vær to om patienten. 
• Få/Hav forhåndsviden om patienten. 
• Søg information udefra. 
 
Udover de, i artiklen nævnte, 
håndteringsmuligheder viser undersøgelsen 
yderligere fire: 
• Sig fra overfor patienten. 
• Ryk dine grænser. 
• Lav faglig dokumentation udover det 

sædvanlige. 
• Udnyt at der er andre terapeuter og patienter i 

rummet (Det kan fjerne noget af fokus fra 
terapeut-patient relationen). 

 

Vanskelige patienter har indflydelse på 

dit psykiske arbejdsmiljø 

Undersøgelsen peger på, at det er psykisk 

hårdt at have med vanskelige patienter at 

gøre. Det kan give ergoterapeuterne en 

følelse af nederlag, tappe dem for energi 

og pille dem ned fagligt. Nogle af 

ergoterapeuterne mener derfor, at det er 

brugbart at have supervision på 

arbejdspladsen. De har erfaring med, at det 

hjælper dem i arbejdet med vanskelige 

patienter, fordi det gør dem bedre rustet til 

at tackle de følelser, patienterne vækker i 

dem. Størstedelen af ergoterapeuterne har 

ikke supervision, men ytrer et stort ønske 

om at få det. På baggrund af 

ergoterapeuternes udsagn tyder det på, at 
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der kan være brug for øget opmærksomhed 

på supervision indenfor det somatiske 

område. 

 

Øget fokus på problematiske patient-

terapeut relationener 

Der kan være mange problemer forbundet 

med vanskelige patienter. I udlandet og i 

Danmark er der kun lavet få undersøgelser, 

der beskæftiger sig med sundheds- 

medarbejderes forhold til vanskelige 

patienter og hvilken betydning forholdet 

har for behandlingen. Indenfor dansk 

ergoterapi har vi ikke fundet nogle 

undersøgelser om emnet. Da mange 

ergoterapeuter, som nævnt, vil møde 

vanskelige patienter, mener vi, at et øget 

fokus herpå kan være med til at lette 

arbejdet, så forholdet tilgodeser både 

ergoterapeut og patient.
     

Har du lyst til at læse mere uddybende om 

håndterings- mulighederne, kan bachelorprojektet 

(”Den vanskelige patient” hvordan ergoterapeuter 

håndterer påvirkningen på behandlingen) rekvireres 

ved at kontakte Ergoterapeutuddannelsen i 

København, Universitetsparken 4, 2100 Kbh Ø, Tlf: 

35369595 

 

 

 

Artiklen er skrevet af Maria Lambertsen, Mai Rohde Nielsen, Malene Holm Thomassen og Stine Rasmussen, 

Ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen i København. 


