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Læsevejledning 
Formålet med dette afsnit er at gøre læsningen af projektet mere tilgængeligt ved 

gennem en begrebsafklaring at fremme forståelsen og rent praktisk vejlede omkring den 

videre læsning. 

 

Projektet er opdelt i en kvantitativ og en kvalitativ delundersøgelse og denne opdeling 

gør sig gældende gennem hele projektet. 

   

Hvor en passage bygger på den samme reference, er referencehenvisningen placeret 

efter sidste sætning i afsnittet. Henviser referencen til en enkelt sætning, er 

henvisningen placeret umiddelbart efter denne. Hvor vi finder det relevant, er titler 

uddybet i fodnote. 

 

Såfremt referencen har flere end to forfattere, skrives første forfatternavn efterfulgt af 

�et al.� 

 

Bilagshenvisningen markeres med (bilag X) og bilagene er placeret bagerst i projektet.  

Gennem projektet veksler vi mellem nutid og datid, da vi har skiftet mellem 

skriveproces og litteraturstudier og undersøgelser. 

 

 

Begrebsafklaring:  

Sygehusregi er anvendt som synonym for sygehus og er på den måde anonymiseret. 

Anonymisering af de enkelte kommuner er sket ved at bruge begrebet primærkommune, 

som dækkende for en tilfældig kommune i Nordjyllands amt.  

Begrebet respondent relaterer til ergoterapeuter i sygehusregi, som deltager i enquêten, 

mens informant er anvendt i de kvalitative interviews undtagen fokusgruppeinterviewet 

hvor vi anvender begrebet deltagere. 

 

Apopleksiramt menneske, patient og borger er anvendt som synonym for de mennesker, 

der er sekundær målgruppe i undersøgelsen.  Apopleksiramt menneske anvendes når 
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skaden lige er sket, patient anvendes om en indlagt person og betegnelsen borger 

anvendes efter udskrivelsen.
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Indledning  
Dette projekt er udtryk for fem studerendes interesse for ergoterapi og det monofaglige 

samarbejde omkring dokumentation, der nødvendigvis må være for at yde en 

ergoterapeutisk indsats i rehabilitering af apopleksipatienter. 

 

Projektet henvender sig primært til ergoterapeuter og studerende med interesse i den 

ergoterapeutiske praksis, der udøves i et monofagligt samarbejde mellem to sektorer. Vi 

håber, projektet vil være inspirationskilde til evaluering og diskussion af den 

ergoterapeutiske indsats for apopleksipatienters overgang fra sygehus til 

primærkommune. 

 

Vi vil gerne sige tak til vores vejledere Bente Hartvig, Nils Peter Uhre, Lene 

Thorhauge og Eva Wæhrens og alle der har været villige til at deltage eller yde 

hjælp ved udarbejdelsen af projektet. 

 

God fornøjelse 
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Kapitel 1 – Problembaggrund 
Ifølge Apopleksirapporten1 (Sundhedsstyrelsen, 2002) er apopleksi i dag den 

hyppigste årsag til alvorlige funktionsnedsættelser hos voksne. Sygdommen 

koster hvert år samfundet ca. 8 milliarder kr. og ca. hver 7. dansker vil få 

diagnosen tæt ind på livet. På landsplan indlægges hvert år ca. 9.262 mennesker 

og alene i Nordjyllands Amt gennemsnitlig 926 personer årligt.  

 

I rehabiliteringsforløbet kommer apopleksipatienten i kontakt med to verdener, 

som adskiller sig markant fra hinanden. I akutfasen på sygehuset er den 

apopleksiramte en patient, som efter en pludselig opstået sygdom kan være præget 

af færdighedsstab som følge af neurologiske udfald. Her kan patienten have brug 

for, at ansvaret for rehabiliteringen overlades til personalet. Herefter følger ofte et 

langt rehabiliteringsforløb, hvor målet for den ergoterapeutiske indsats er at 

fremme patientens ressourcer for menneskelig aktivitet og deltagelse, 

hvorigennem målene realiseres. Når apopleksipatienten i efterbehandlingsfasen 

udskrives til primærkommunen overgår ansvaret for rehabiliteringen til borgeren, 

dennes familie og sundhedsvæsenet i primærkommunen (Fortmeier & Thanning, 

2003). Apopleksipatienten mødes igennem rehabiliteringsforløbet af mange 

faggrupper blandt andet ergoterapeuter, hvis arbejdsområde sker på tværs af 

sektorer og gør et samarbejde nødvendigt (Lauvås & Lauvås, 2004).   

 

I 2001 kom der fra Social- og Sundhedsministeriet nye love, som skulle sikre en 

sammenhæng mellem den amtslige og kommunale genoptræning. §5 i Sygehusloven 

pålægger sygehuset ansvaret for patientens genoptræning under indlæggelse. Efter 

udskrivelsen er Servicelovens §73a gældende og dermed er ansvaret hos 

primærkommunen. Serviceloven er rettet mod voksne med funktionsnedsættelse som 

følger af f.eks. hjerneskade (Socialministeriet, 2003, s. 6). Amtet er underlagt 

Sygehusloven, mens primærkommunen er underlagt Serviceloven. Dette kommer også 

til udtryk i forskellighed i forvaltningen (Sundhedsministeriet, 2001, kap. 3, s. 6).   

 

 

                                                 
1 Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990 � 2000. 
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Ifølge Apopleksirapporten (Sundhedsstyrelsen, 2002) er en vigtig forudsætning 

for rehabilitering, at der eksisterer et godt samarbejde mellem sygehus og 

primærkommune. Rapporten fremhæver endvidere, at samarbejdet mellem 

sygehus og primærkommune er mangelfuldt vedrørende kommunikation og 

rutiner. Et sammenhængende forløb i rehabiliteringsindsatsen skaber tryghed for 

patienten og forbedrer den faglige kvalitet i behandlingen. Ud fra en samfunds- og 

sundhedsøkonomisk betragtning er et sammenhængende forløb mere 

omkostningseffektivt end forløb, der afbrydes på grund af manglende 

koordination og sammenhæng i indsatsområderne (Sundhedsstyrelsen, 2002 & 

Socialministeriet, 2004).  

 

Ifølge Hvidbogen2 (Marselisborgcentret, 2004) om rehabilitering er der på  

individuelt niveau mange forhold, der skal tages i betragtning, når en patient nærmer sig 

udskrivning. Grundlæggende skal der ske en afklaring omkring patientens fremtid 

således, at der skabes kontinuitet og sammenhæng i overgangen fra sygehus til 

primærkommune (Borg, 2004 & Socialministeriet, 2003). De muligheder mennesker 

med behov for rehabilitering møder, vil være udtryk for den praksis, den viden og de 

værdier denne praksis er ladet med. Ergoterapeuter har intentioner om og erfaringer 

med at tilrettelægge indsatsen til den enkelte patient. Samme indsats udfoldes indenfor 

forud fastsatte rammer og regimer (Borg, 2004). 

 

Overgangen mellem sygehus og udskrivelse til hjemmet er det mest problematiske i 

rehabiliteringsprocessen for patienten. Et af problemerne er, hvorledes man i 

primærkommunerne prioriterer patientens fortsatte rehabilitering. Patienten skal etablere 

et nyt hverdagsliv og oplever ofte mangel på relevante tilbud (Borg, 2004).   

 

En undersøgelse foretaget af Roskilde Amts Hjerneskadeteam 3 (2003) viser, at der er 

behov for en koordinering af indsatsen efter endt sygehusophold. Undersøgelsen 

kommer frem til, at 73 � 82 % af deltagerne ikke selv er i stand til at tage vare på eget 

                                                 
2 Hvidbogen udkom i 2004 og er et resultat af en tænketank som havde til formål at beskrive og definere 
rehabiliteringsbegrebet i dansk sammenhæng. Tænketanken var en bredt sammensat kreds af folk fra 
rehabiliteringsområdet og repræsentanter fra handicaporganisationer 
3 Handlingsplan som rådgivning og koordinationsværktøj. Udskrevet � og hvad så? 
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rehabiliteringsforløb og har behov for koordination og støtte i forløbet. Konklusionen i 

Hvidbogen (Marselisborgcentret, 2004) er, at der typisk ikke er en fælles plan for 

borgerens rehabiliteringsforløb blandt de fagfolk, der indgår heri. I rapporten fra 

Roskilde (Roskilde Amts Hjerneskadeteam, 2003) påpeges der, at det i 

primærkommunalt regi ofte er ergoterapeutens opgave at varetage den nødvendige 

koordinering.  

 

Hedeberg-Kristensson og Iwarsson (2003) beskriver det vigtige i, at dokumentationen er 

beskrevet passende og tilstrækkelig. Det handler om struktur, der repræsenterer en 

måde, hvorpå kommunikationen lettes. Utilstrækkelig dokumentation kan have negativ 

indflydelse på den ergoterapeutiske indsats i forhold til patientens behandling. Det er 

derfor vigtigt, at ergoterapeuter er opmærksomme på, at den udarbejdede 

dokumentation skal være meningsfuld for den monofaglige samarbejdspartner, der skal 

modtage den.  

 

På baggrund af vore egne observationer i praksis og ovenstående viden om vigtigheden 

af at skabe sammenhæng i rehabiliteringsforløbet gennem udveksling af relevant 

information igennem dokumentation, valgte vi at undersøge, om der reelt synes at være 

tale om et problem. Vi foretog en telefonisk survey og kontaktede en ergoterapeut i alle 

kommuner i Nordjyllands Amt for at undersøge, hvilken skriftlig dokumentation de fik 

overdraget fra sygehusregi omkring apopleksipatienter. Vi kom frem til, at langt fra alle 

modtog skriftlig dokumentation, trods det at vi i vores praktikker havde erfaring med, at 

der blev udarbejdet dokumentation. 

 

Ud fra den telefoniske survey kom vi frem til en undren om, at den manglende 

kommunikation i form af dokumentation kunne skyldes, at sygehuset og 

primærkommunen er opbygget som to forskellige systemer. (Saugstad & Mach-Zagal, 

2003). Det er i disse to systemer, at ergoterapeuter skal arbejde monofagligt omkring 

dokumentation for at yde en optimal ergoterapeutisk indsats for apopleksipatienter. 

Derfor er formålet med dette projekt gennem undersøgelserne, at få viden om det 

spændingsfelt vi ser mellem amt og primærkommune i forhold til 

dokumentationsudveksling i forbindelse med det monofaglige ergoterapeutiske 
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samarbejde omkring apopleksipatienter. I den ergoterapeutiske indsats der omhandler 

dokumentation, vil vi undersøge sammenhængen mellem det udarbejdede og den 

overdragne dokumentation og undersøge om spændingsfeltet skyldes, at den 

udarbejdede dokumentation ikke overdrages til primærkommunens ergoterapeuter. 

Derfor finder vi det interessant at undersøge dokumentationens vej fra sygehus til 

primærkommune. 

 

Med udgangspunkt i problembaggrunden har vi en formodning om, at der ingen 

sammenhæng er mellem den i sygehusregi udarbejdede og til primærkommunen 

overdragne dokumentation. Vi formoder, at de ergoterapeuter der får overdraget 

dokumentationen har en opfattelse af, at det er svært at forholde sig til den. 

 

Denne baggrundsviden har dannet grundlag for den efterfølgende problemformulering. 
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Kapitel 2 – Problemformulering 
2.1 Problemformulering 
 

Hvilken sammenhæng er der mellem den dokumentation ergoterapeuter i sygehusregi 

udarbejder og det der overdrages til primærkommunen i et monofagligt samarbejde 

omkring apopleksipatienter? 

- Og hvilken opfattelse har ergoterapeuter i primærkommunen af den overdragne 

dokumentation?  

 

I projektet opererer vi med to undersøgelsesformer henholdsvis en kvantitativ og en 

kvalitativ del, som tilsammen skal lede os frem til en besvarelse af 

problemformuleringen. 

 

2.2. Operationalisering til den kvantitative delundersøgelse 

På baggrund af problemformuleringen udformede vi følgende operationaliseringer for 

den kvantitative del. De operationelle definitioner er gældende gennem hele projektet. 

 

# tegnet henviser til variable i den kvantitative del. 

 

Sammenhæng 

Nominelle:  Det at noget har noget at gøre med noget andet, eller at det består af  

 forbindelser mellem forskellige ting (Politikkens Nudansk Ordbog  

 med Etymologi, 2000, s.1182). 

Operationelle: I forhold til at konstatere i hvilket omfang den dokumentation 

 ergoterapeuter udarbejder overdrages. 
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Dokumentation  

Nominelle:  Et materiale som indsamles og fremvises med det formål at bevise  

 noget eller danne grundlag for videre forskning (Politikkens

 Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 289). 

Operationelle:  En skriftlig tydeliggørelse af den ergoterapeutiske  

            indsats der indeholder oplysninger vedrørende apopleksipatienten                      

 (Towsend et al., 2002, s. 84). 

 

Ergoterapeut 

Nominelle:  En person der er uddannet indenfor ergoterapi (Politikkens  

 Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 347). 

Operationelle:  En professionel person der i den ergoterapeutiske indsats  

 nedskriver og overdrager dokumentation. 

     

Sygehusregi 

Nominelle:  Sygehus:  Et hus hvor syge eller tilskadekomne bliver  

  behandlet (Politikkens Nudansk Ordbog med  

  Etymologi, 2000, s. 594). 

  Regi:  Et arbejdsområde som varetages af nogen  

   (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi,  

   2000, s.1128). 

Operationelle: Tre rehabiliteringscentre og  seks sygehuse i Nordjyllands Amt  

 hvor der indlægges apopleksipatienter. 

 

# Udarbejder  

Nominelle:  Arbejde noget igennem og give det en bestemt udformning 

 (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 1469). 

Operationelle: Svarkategorierne slet ikke, i ringe grad, i nogen grad og høj grad i 

 forhold til at konstatere ergoterapeuters nedskrivning af  

 dokumentation (bilag 1). 
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#Overdrager  

Nominelle:  Give nogen noget i forvaring eller råderet over noget  

 (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 1020). 

Operationelle: Svarkategorierne slet ikke, i ringe grad, i nogen grad og høj grad i 

i forhold til at konstatere ergoterapeuters videregivelse af 

dokumentation til primærkommunen (bilag 2). 

 

Primærkommunen 

Nominelle:  En administrativ enhed for et landområde som blandt andet står for 

social- og sundhedsvæsen, skole, bibliotek og veje i et område, 

kaldet kommune (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi, 

2000, s. 741). 

Operationelle:  Kommuner i Nordjyllands Amt. 

  

Monofagligt samarbejde 

Nominelle:  Mono: Udtryk for at nogen består af eller har  

   tilknytning til en person eller ting (Politikkens  

   Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s.  

   915). 

 Fagligt: Har noget at gøre med et fag (Politikkens  

   Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 

    360). 

 Samarbejde: Det er flere personer eller grupper som arbejder  

   sammen om en opgave og måden de gør det på  

   (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi,  

   2000, s. 1180). 

Operationelle: Et samarbejde mellem to eller flere ergoterapeuter. 
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Apopleksipatienter 

Nominelle:  Apopleksi:  Et slagtilfælde og følgerne heraf, f.eks. i form  

  af lammelser (Politikkens Nudansk Ordbog  

  med Etymologi, 2000, s. 81). 

  Patient:  En person som modtager behandling (Politikkens  

   nudansk ordbog med Etymologi, 2000, s.1145 ). 

Operationelle:  Apopleksi:  Er defineret af WHO som �pludselig opstået fokal  

  eller global forstyrrelse af cerebrale funktioner på  

  grund af svigt i blodtilførsel til dele af hjernen  

  eller fordi der er blødning i hjernen� (Borg, 2004,  

  s. 21).   

 Patient:   En person der er indlagt på sygehuset som følge af  

   en apopleksi. 

 

2.3 Operationalisering til den kvalitative delundersøgelse 

Som til den kvantitative delundersøgelse udformede vi på baggrund af 

problemformuleringen følgende operationaliseringer, som er gældende for den 

kvalitative delundersøgelse. De operationelle definitioner vil være gældende gennem 

hele projektet. 

 

Opfattelse 

Nominelle:  En personlig betragtning og bedømmelse af noget (Politikkens  

 Nudanske Ordbog med Etymologi, 2000, s. 998 ). 

Operationelle:  Ergoterapeuter i primærkommunens subjektive umiddelbare tanker, 

holdninger og vurderinger.  

 

Ergoterapeut 

Nominelle:  En person der er uddannet indenfor ergoterapi (Politikkens  

 Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 347). 

Operationelle:  En professionel person der i den ergoterapeutiske indsats  

    får overdraget dokumentation. 



 
Kapitel 2 - Problemformulering 
___________________________________________________________________ 

14

Primærkommunen 

Nominelle:  En administrativ enhed for et landområde som blandt andet står for  

 social- og sundhedsvæsen, skole, bibliotek og veje i et område,  

 kaldet kommune (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi,  

 2000, s. 741). 

Operationelle:  Kommuner i Nordjyllands Amt.  

 

Overdragne  

Nominelle:  Få noget i forvaring eller råderet over noget  

 (Politikkens Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 1020). 

Operationelle: Den dokumentation primærkommunens ergoterapeuter modtager  

 fra sygehusregi. 

 

Dokumentation  

Nominelle:  Et materiale som indsamles og fremvises med det formål at bevise  

 noget eller danne grundlag for videre forskning (Politikkens  

 Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000, s. 289). 

Operationelle:  En skriftlig tydeliggørelse af den ergoterapeutiske  

            indsats der indeholder oplysninger om apopleksipatienten.                     

 (Townsend et al., 2002, s. 84). 
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Kapitel 3 - Metode 
Projektet er udarbejdet som en produktrapport og består af henholdsvis en kvantitativ og 

kvalitativ delundersøgelse, der er beskrevet hver for sig (skematisk oversigt s. 3). I 

begge undersøgelser har vi beskrevet og begrundet de metodiske overvejelser herunder 

videnskabsteoretisk tilgang, dataindsamling, databearbejdning, validitet, reliabilitet, 

etiske overvejelser samt begrundelse for teorivalg.  

 

3.1 Kvantitative delundersøgelse 

3.1.1 Videnskabsteoretiske tilgang 

Første del af problemformuleringen lyder: 

Hvilken sammenhæng er der mellem den dokumentation ergoterapeuter i sygehusregi 

udarbejder og det der overdrages til primærkommunen i et monofagligt samarbejde 

omkring apopleksipatienter.  

Med udgangspunkt i problemformuleringen opstod et ønske om en bred og generel 

tilgang og derfor valgte vi en kvantitativ undersøgelse. Denne undersøgelse kunne 

medvirke til at undersøge, om de oplysninger vi havde fået, igennem den telefoniske 

survey var generelle for området eller vi kun havde opfanget de ergoterapeuter, som 

ikke modtog dokumentation. Derfor blev undersøgelsen udarbejdet med et deskriptivt 

formål gennem en kvantitativ tilgang ved udarbejdelse af en survey (Depoy & Gitlin, 

1998). Da der os bekendt, ikke er lavet undersøgelser omkring dokumentation i 

overgangen fra sygehusregi til primærkommune, blev denne undersøgelse også 

eksplorativ (DePoy & Gitlin, 1998 & Andersen, 2003).   

 

Gennem undersøgelsen arbejdede vi med en kombination af primær- og sekundærdata. 

Primærdata bestod af data indsamlet gennem en enquête (bilag 7), mens sekundærdata 

var telefonisk survey, teori, baggrundsviden, pilotinterview og litteraturlæsning 

(Andersen, 2003). I udarbejdelsen af enquêten tog vi udgangspunkt i viden fra 

pilotinterview (bilag 4 + 5), praktikker og litteraturlæsning. Derved blev tilgangen 

overvejende induktiv, da vores grundlag bestod af specifik viden (Depoy & Gitlin, 

1998). Resultatet fremstår som et statistisk øjebliksbillede (Lund & Røgind, 2004). 
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3.1.2 Dataindsamling 

Vi valgte at indsamle data gennem enquêtes, hvor formålet var at få nogle enkle 

unuancerede svar på konkrete spørgsmål på et bredt grundlag og holde et lavt stadie af 

vilkårlighed og subjektivitet. Med afsæt i undersøgelsen blev grundlaget for besvarelsen 

af første del af problemformuleringen et sample bestående af sygehuse i Nordjyllands 

Amt. Fælles for de udvalgte sygehuse var, at de modtog mennesker, der var indlagt med 

følger efter en apopleksi (figur 1).  

 

Figur 1 

 

 
 

 

Udvælgelsen af respondenter skete ved klyngeudvælgelse med stratificering (Andersen, 

2003 & DePoy & Gitlin, 1998). Klyngerne bestod af 9 sygehuse i Nordjyllands Amt og 

samplet var udvalgt efter stratificeringsvariablen ergoterapeut (figur1).  

 

Inklusions- og eksklusionskriterier er skitseret i figur 2.  
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Figur 2 

 

 

INKLUSIONSKRITERIER 

 

EKSKLUSIONSKRITERIER 

 

• Ergoterapeuter.  

 

• Arbejder på somatiske 

sygehuse eller 

rehabiliteringscentre i 

Nordjyllands Amt. 

 

• Arbejder med 

apopleksipatienter der er 

indlagt. 

 

• Andre faggrupper. 

 

• Arbejder ikke på 

somatiske sygehuse eller 

rehabiliteringscentre i 

Nordjyllands Amt. 

 

• Arbejder ikke med 

apopleksipatienter der er 

indlagt. 

 

Vi har udsendt 35 enquêtes, alle blev returneret, hvoraf 34 var besvarede. Det betyder, 

at vi opererer med en besvarelsesprocent svarende til 97%, som gør det troværdigt at 

ignorere det interne bortfald. 

Da svarkategorierne slet ikke og i ringe grad kun udgør 12% af de samlede besvarelser, 

vælger vi at se bort fra dem i databearbejdningen og konklusionen.  

 

3.1.2.1 Bortfald 

Gennem dataindsamlingen via enquêten var der risiko for et eksternt bortfald såfremt en 

del af samplet ikke returnerede enquêten. Endvidere kunne det forekomme, at nogle af 

respondenterne ikke besvarede alle spørgsmålene. I et forsøg på at mindske det eksterne 

bortfald (Andersen, 2003) tog vi telefonisk kontakt til den ledende terapeut på hvert 

sygehus for at få accept af ergoterapeuternes deltagelse. Samtidig blev der klarlagt, hvor 

mange ergoterapeuter der opfyldte inklusionskriterierne. Dette betød, at vi kunne sende 

det rette antal enquêtes og vi fik derved mulighed for senere at lave en bortfaldsanalyse, 

såfremt dette blev nødvendigt. 
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I følgebrevet (bilag 6) gjorde vi respondenterne opmærksomme på formålet med 

enquêten og vores forventninger til dem (Larsen & Vejleskov, 2002). Følgebrev og 

enquête blev sendt sammen med en frankeret svarkuvert til respondenterne, som fik en 

respittid på 1 uge og efter yderligere 4 dage, blev der rykket telefonisk for svarene. 

 

Det interne bortfald (Andersen, 2003) forsøgte vi at minimere ved at foretage et 

pilotinterview (bilag 4 & 5) og pilottest på følgebrev og enquête. I følgebrevet fremgik 

omfanget af undersøgelsen og hvilken betydning svarene havde for vores undersøgelse. 

Følgebrevet indeholdt en definition af dokumentationsbegrebet, som vi brugte i 

enquêten for at undgå sproglige misforståelser. Vi opgav e-mailadresse og 

telefonnummer for afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Det havde betydning for 

undersøgelsens validitet, at der var engagement hos ergoterapeuterne, så vi fik ærlige og 

pålidelige svar. Det føromtalte engagementet forsøgte vi at fremme, ved at følgebrevet 

blev vedhæftet hver enkelt enquête. 

 

3.1.2.2 Generaliserbarhed og repræsentativitet 

Formålet med en kvantitativ undersøgelse var at generalisere og dermed lægge afstand 

til virkelighedens detaljer og kompleksitet for at hæve os fra detaljerigdommen (Depoy 

& Gitlin, 1998 & Andersen, 2003). De pragmatiske overvejelser (Kvale, 2004) medførte 

en empirisk afgrænsning, svarende til Nordjyllands Amt. Samplet bestod af 35 

ergoterapeuter (figur 1) og Nordjyllands Amt fremstår som et minibillede af en 

population på 11 amter i Danmark og udfra inklusionskriterierne var samplet en 

homogen gruppe (Harboe, 2005). Alle sygehuse i Nordjyllands Amt blev repræsenteret, 

på nær et som fravalgte at deltage. 

 

3.1.2.3 Pilotinterview (bilag 4 & 5) 

Et pilotinterview med en ergoterapeut fra praksis var en del af grundlaget for 

udarbejdelsen af enquêten.  Formålet var at få en begrebsafklaring og en repræsentation 

af fagets terminologi i enquêten for derved at højne validiteten. Pilotinterviewet blev 

udarbejdet som et semistruktureret interview med åbne spørgsmål med mulighed for 

uddybelse. Informantens udsagn bekræftede vores begrebsopfattelse og medvirkede 
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positivt til udarbejdelsen af enquêten, som derefter kom videre til pilottest (Kvale, 

2004). 

 

3.1.2.4 Pilottest 

Vi foretog to pilottest med ergoterapeuter fra praksis for derved at højne validiteten af 

enquêten (Kvale, 2004). De udvalgte ergoterapeuter opfyldte samme inklusionskriterier 

som samplet for at få enquêten afprøvet i et sammenligneligt forum. Vi aftalte faglig 

vejledning med begge ergoterapeuter på indhold i følgebrev, indhold i enquête, dens 

overskuelighed, formulering, rækkefølge af spørgsmål og eventuelle etiske 

problematikker. På baggrund af vejledningen blev følgebrev og enquete udformet. 

Pilottesten gjorde det muligt at fastsætte en tidsramme omkring udfyldelsen af 

enquêten. Ligeledes blev det muligt, at kontrollere om spørgsmål og svarkategorier var 

dækkende for undersøgelsens formål og blev forstået entydigt af respondenterne 

(Andersen, 2003).  

 

3.1.2.5 Konstruktion af enquete (bilag 7) 

Til besvarelse af første del af problemformuleringen blev der som tidligere beskrevet 

udarbejdet en enquête (Depoy & Gitlin, 1998) med lukkede spørgsmål og 

svarmuligheder begrænset til 4 kategorier. Undersøgelsesdelen var som beskrevet 

deskriptiv og derfor var hensigten med enquêten at få et øjebliksbillede af 

sammenhængen mellem den mængde dokumentation, der blev udarbejdet i sygehusregi 

og overdraget i forbindelse med apopleksipatienters udskrivelse til primærkommunen. 

Spørgsmålene blev udarbejdet ud fra en operationalisering af variable i 

problemformuleringen (bilag 1& 2). 

Enquêten blev inddelt i tre dele, hvoraf første del omhandlede generelle oplysninger for 

at sikre, at respondenten opfyldte inklusionskriterierne og for senere at få mulighed for 

at undersøge om ansættelsesvarigheden påvirkede ergoterapeuternes svar. 

Anden del fra a � s omhandlede spørgsmål om udarbejdelsen af dokumentation.  

Tredje del fra a - s indeholdt samme kategorier af spørgsmål, men omhandlede 

overdragelse til primærkommunerne. Ovenover hver sektion af spørgsmålene var der en 

beskrivende forklaring af, hvad de følgende spørgsmål omhandlede. De fire tilhørende 

svarkategorier blev rangordnet efter en ordinalskala svarende til, slet ikke, i ringe grad, i 
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nogen grad og i høj grad, som repræsenterer en holdningsskala. Vi fravalgte en neutral 

svarkategori, da vi ønskede alle spørgsmålene besvaret. Valget med fire svarkategorier 

blev truffet ud fra en opfattelse af, at en midterkategori kunne risikere at blive opfattet 

som neutral og derfor blive genstand for mange tvivlssvar. Svarkategorierne på 

ordinalskalaen blev kodet med tallene 1, 2, 3 og 4 i den videre databearbejdning. 

Koderne repræsenterer ikke en skala med stigende og faldende værdier, men anvendes 

til klassifikation af svarene. Der er således ikke grundlag for at betragte kodeværdierne 

som talmæssige repræsentanter for svarkategorierne i den forstand, at disse kategorier 

kan opfattes som en differensrække, hvor afstanden mellem kategorierne er 1 (Hansen 

& Andersen, 2000). 

I relation til bortfaldsproblematikken var det vigtigt at henholde os til pilotinterviewet 

og pilottest ved at bruge de terminologier og den konstruktive kritik, vi her fik anvist. 

Enquêten blev anonymiseret gennem en kodning, ved at hvert sygehus i samplet blev 

tildelt et bogstav og et efterfølgende tal, som repræsenterede antallet af respondenter. I 

henhold til bortfaldsproblematikken gjorde denne kodning det muligt at rykke for 

eventuelle udeblevne enquêtes.  

 

3.1.3 Databearbejdning 

Eftersom formålet med enquêten var at undersøge, hvilken sammenhæng der var 

mellem den i sygehusregi udarbejdede og til primærkommunen overdragne 

dokumentation, blev tilgangen deskriptiv. Data blev indsamlet gennem enquêten, der 

under dataklargøring (Andersen, 2003) blev opgjort i datasæt (bilag 8). Herefter blev 

datasættet organiseret i en grafisk fremstilling i form at et histogram for det samlede 

resultat. Korrelationen blev beregnet for at underbygge vores konklusion. Korrelationen 

dækker over i hvor høj grad det udarbejdede overdrages. Det vil sige, at vi undersøgte 

graden af sammenhæng mellem de to variable. Såfremt resultatet viste en høj grad af 

sammenhæng, skulle korrelationen være tæt på 1. Da vi ville sikre os, at resultatet ikke 

var fremkommet ud fra statistiske tilfældigheder, beregnede vi p-værdien for 

korrelationen og satte signifikantsniveauet til 5% (Lund & Røgind, 2004). 

Besvarelserne blev endvidere skitseret procentvis i form af cirkeldiagrammer for at vise 

fordelingen på de enkelte svarkategorier. 
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3.1.4 Validitet 

De operationelle definitioner blev udarbejdet med udgangspunkt i 

problemformuleringen for at sikre en overensstemmelse mellem undersøgelsens formål 

og det opnåede resultat. Spørgsmålene i enquêten blev konstrueret så den opfangede 

variablerne, udarbejder og overdrager, som vi afgrænsede i forhold til 

problemformuleringen (Harboe, 2005). Validitet inddeles i intern og ekstern validitet 

(Depoy & Gitlin, 1998). 

 

Den interne validitet er højnet gennem de tidligere beskrevne pilotinterview, pilottest og 

faglig vejledning for at få overensstemmelse mellem vores problemformulering og 

metode. Overensstemmelsen mellem spørgsmålene i enquêten og de to varible er 

medvirkende til at den interne validitet højnes. På grund af inklusionskriterierne højnes 

den interne validitet, da vi har foretaget pilotinterview og pilottest indenfor samme 

afgrænsede område.  

Enquêten blev udarbejdet med lukkede og præcise spørgsmål og derved fik den en høj 

standardisering og struktureringsgrad. Dette medførte lav fleksibilitet, der kunne 

påvirke den interne validitet negativt, ved en udelukkelse af en nuanceret og 

dybdegående viden (Andersen, 2003). 

 

3.1.5 Reliabilitet 

I en kvantitativ undersøgelse er det vigtigt at kunne lave samme eksperiment indenfor 

de samme rammer, så resultatet i en gentagen undersøgelse vil give det samme resultat. 

Enquêten må anses at være af høj reliabilitet, da vi som forskere ikke var i kontakt med 

respondenterne og ad den vej ikke kunne påvirke svarene og derved blev 

intervieweffekten elimineret (Kvale, 2004). Inden udsendelse af enquêten, udførte vi en 

begrebsafklaring i form af et pilotinterview. Denne handling er ifølge Andersen (2003) 

medvirkende til at højne reliabiliteten, da vi har søgt at holde vores fund fri for 

unøjagtigheder. Reliabiliteten blev derfor lavere i pilotinterviewet, der danner grundlag 

for enquêten end i selve enquêten (Depoy & Gitlin, 1998).   
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3.1.6 Etiske overvejelser 

I pilotinterviewet blev informanten gjort bekendt med formålet med interviewet. Vi 

gjorde interviewet kort og lod informanten bestemme tid og sted. Forud for interviewet 

bad vi informanten underskrive en samtykkeerklæring (bilag 3). 

  

Lederne på de udvalgte steder blev kontaktet telefonisk med henblik på godkendelse af 

deltagelse i projektet. Samtidig oplyste vi om det forventede tidsforbrug til udfyldelse af 

enquêten. Ved samme lejlighed fik vi konstateret antallet af ergoterapeuter, som 

opfyldte inklusionskriterierne. Dermed kunne vi udsende det rette antal enquêtes og 

undgå at belaste samplet unødigt. I enquêten lovede vi respondenterne anonymitet, som 

skete ved kodning og vi var under udformningen af enquêten opmærksomme på 

sprogbrug og værdiladede ord.  

 

3.2 Kvalitativ delundersøgelse 

3.2.1 Videnskabsteoretiske tilgang 

I anden del af problemformuleringen som lyder: 

Hvilken opfattelse har ergoterapeuter i primærkommunen af den overdragne 

dokumentation, ønskede vi at få en nuanceret og dybdegående viden om 

ergoterapeuternes opfattelse af den overdragne dokumentation og dermed blev 

udgangspunktet en kvalitativ undersøgelse. 

 

I anden del af problemformuleringen var formålet gennem et fokusgruppeinterview at få 

viden om ergoterapeuternes subjektive vurderinger, meninger og opfattelse af den 

overdragne dokumentation og dermed også at kunne tolke på denne information. 

Da vi tidligere i den telefoniske survey havde fået forskellige udsagn om den 

overdragne dokumentation, ville en kvalitativ undersøgelse give os mulighed for at få 

viden om dette område i form af nogle dybdegående og nuancerede udsagn, som vi 

efterfølgende kunne bearbejde og tolke på.    

Undersøgelsen er forstående (Andersen, 2003 ), da vi ønskede at udvikle nye 

forståelsesrammer og tolkninger ved at få mange oplysninger om få 

undersøgelsesenheder.   
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Undersøgelsen fremstår som en kombination af induktiv og deduktiv tilgang. Den 

induktive tilgang fremstod, da vi gennem fokusgruppeinterviewet udforskede nogle for 

os ukendte fænomener. Den deduktive tilgang optrådte i form af de udarbejdede 

spørgsmål, som tog udgangspunkt i den teoretiske viden, problemformulering, 

pilotinterview og enquête i den kvalitative undersøgelsesdel.  

 

3.2.2 Dataindsamling 

3.2.2.1 Fokusgruppeinterview 

Vi valgte at indsamle data gennem et fokusgruppeinterview frem for enkelte interviews 

for at få data på baggrund af diskussioner, spontanitet, kreativitet og refleksion hos 

ergoterapeuterne i en social interaktion. Gennem interaktionen blev ergoterapeuterne 

efter vores opfattelse stimuleret til at fremkomme med ægte og nuancerede udsagn 

(Harboe, 2005).   

Pragmatiske overvejelser gjorde, at vi valgte et fokusgruppeinterview af to timers 

varighed inklusiv velkomst, supplerende spørgsmål og afslutning. Vi var novicer på 

området, så det var vigtigt, at vi holdt os indenfor en tidsramme, vi kunne overskue. 

Da alle deltagerne var ergoterapeuter, skulle vi være opmærksomme på, at der var eller 

blev tilført dynamik til gruppen, således at de ikke udelukkende bekræftede hinanden. 

Derfor valgte vi, at have en moderator til at opmuntre og stimulere interaktionen i 

gruppen og en tovholder til at være opmærksom på supplerende spørgsmål og svar 

(Rieper, 1993). Ud over de førnævnte deltog en observatør og to der tog skriftlige 

notater. En observation blev tilknyttet fokusgruppeinterviewet, hvor formålet var at 

observere og tolke ud fra deltagernes reaktioner på, hvad der var væsentlige og 

interessante temaer for at underbygge udsagnene (Kvale, 2004). 

Observatøren var en af projektgruppens medlemmer og observationen var lukket, da vi 

ikke overfor deltagerne tilkendegav observatørens formål, for ikke at distrahere dem.  

Fokusgruppeinterviewet blev afholdt på skolen, som vi betragtede som et neutralt sted 

for deltagerne. Endvidere blev interviewet optaget på bånd for at sikre alle data.  

 

Dagen startede med velkomst, kaffe og en kort præsentation af hinanden, for at skabe 

tryghed og en god og åben atmosfære. Vi skabte overskuelighed og forsøgte at fremme 

dialogen ved, at hver deltager fik et navneskilt, da de ikke på forhånd kendte hinanden. 



 
Kapitel 3 - Metode 
___________________________________________________________________ 

24

Velkomsten bestod af en kort præsentation af projektet, hvilke forventninger vi havde til 

interviewet og ergoterapeuternes deltagelse. Herefter startede fokusgruppeinterviewet 

efterfulgt af supplerende spørgsmål, debriefing og afslutning med tak for deltagelse. 

 

3.2.2.2 Deltagere 

I fokusgruppeinterviewet udgjorde undersøgelsesfeltet fire ergoterapeuter fra fire 

forskellige kommuner i Nordjyllands Amt (figur 3). Deltagerne blev valgt ud fra en 

kommuneoversigt fra Internettet (www.hmf-nordjylland.dk). Inklusionskriterierne var 

ergoterapeuter ansat i primærkommuner, som får overdraget dokumentation omkring 

den udskrevne apopleksipatient (figur 4). Valg af deltagere skete ud fra en skønsmæssig 

udvælgelse (Harboe, 2005). Vi forsøgte, at få både små og store kommuner 

repræsenteret, fordi vi havde en antagelse om, at der var forskel på ressourcer alt efter 

kommunernes størrelse. En geografisk fordeling blev også prioriteret, fordi vi ønskede 

deltagere, som fik overdraget apopleksipatienter fra flere forskellige sygehuse.  

Vi var klar over, at der var risiko for bortfald og derfor havde vi inviteret otte deltagere, 

da vi som udgangspunkt gerne ville have minimum fem. Halvdelen blev forhindret og 

meldte afbud, hvilket resulterede i, at vi endte med fire deltagere. 

 

Figur 3 
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Figur 4 

 

INKLUSIONSKRITERIER 

 

EKSKLUSIONSKRITERIER 

 

 

• Ergoterapeuter. 

 

• Arbejder i 

primærkommune i 

Nordjyllands Amt. 

 

• Ser den overdragne 

dokumentation fra 

sygehuset om 

apopleksipatienten. 

 

 

• Alle andre faggrupper. 

  

• Arbejder ikke i 

primærkommune i 

Nordjyllands Amt. 

 

• Ser ikke den overdragne 

dokumentation fra 

sygehuset om 

apopleksipatienten. 

 

 

3.2.2.3 Pilotinterview (bilag 9 & 10) 

Vores beskedne praksiserfaring gjorde, at vi for at højne validiteten i 

fokusgruppeinterviewet udførte et pilotinterview med en kommunalansat ergoterapeut i 

en tilfældig kommune i Nordjyllands Amt. Informanten opfyldte de samme 

inklusionskriterier som samplet og pilotinterviewet var en måde, at få ideer til 

indledende spørgsmål til fokusgruppeinterviewet (Krueger & Casey, 2000).  

 

Ved pilotinterviewet deltog to af gruppens medlemmer, hvor den ene interviewede og 

den anden tog notater, samt supplerede med spørgsmål. Interviewet blev gennemført 

som et semistruktureret interview med åbne og lukkede spørgsmål med mulighed for 

uddybelse heraf. Afslutningsvis blev der foretaget en debriefing for at afklare eventuelle 

tvivlsspørgsmål. 
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3.2.2.4 Konstruktion af interviewguide til fokusgruppeinterview (bilag 12 & 13) 

Da vi ønskede nogle nuancerede og dybdegående udsagn, forsøgte vi at gøre rammerne 

for interviewet så brede som muligt. Det medførte, at de første spørgsmål skulle være 

åbne, således at deltagerne selv indenfor det aftalte emne valgte udgangspunkt for den 

videre diskussion. Senere i forløbet styrede moderator interviewet ved nonverbalt at 

stimulere, når der opstod diskussioner, som kunne give svar på vores spørgsmål i 

problemformuleringen. De mere konkrete spørgsmål blev unødvendige, da deltagerne 

opmuntret af moderator selv kom ind på emnerne (Kvale, 2004).  

 

3.2.3 Databearbejdning   

Ved databearbejdning har vi valgt at anvende Model af klient-institution-samfund 

(Townsend et al., 2002) og Luhmanns (2000) kommunikationsteori. Ved anvendelse af 

disse to referencer mener vi at have et dækkende grundlag for databearbejdning og 

konklusion. 

 

Med valget af Model af klient-institution-samfund mente vi at have en ergoterapeutisk 

teori, som kunne medvirke til at få viden om ergoterapeuter i primærkommunens 

opfattelse af den overdragne dokumentation set i forhold til deres daglige praksis. 

Begrundelse for valget af denne model er, at den udover at have fokus på klientarbejde 

også har fokus på den institutionelle ramme og samfundsmæssige kontekst. Vi 

forventede, at modellen kunne være med til at tydeliggøre, hvor dokumentationen efter 

ergoterapeuternes opfattelse indgår i de seks elementer og på hvilket niveau. 

 

Vi foretog en transskribering og herefter blev udsagnene placeret i Model af klient-

institution-samfund i de tilhørende seks elementer for at databearbejde og konkludere på 

ergoterapeuternes opfattelse af den overdragne dokumentation på de tre niveauer: 

Klient, institution og samfund. Nogle udsagn kan figurere på mere end et niveau, fordi 

det er en dynamisk model, hvor elementerne interagerer. Vi har placeret og beskrevet 

dem der, hvor vi mener, de har størst betydning for databearbejdningen. En 

sammenholdelse af udsagnene viste, at der var stort sammenfald mellem 

ergoterapeuternes synspunkter, holdninger og opfattelse af den overdragne 

dokumentation. Derfor valgte vi i den videre databearbejdning at se de fire 
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ergoterapeuters meninger som en helhed. Efterfølgende udarbejdede vi delkonklusioner 

på udsagnene indenfor de enkelte niveauer i modellen og som afslutning en samlet 

konklusion. 

 

Da vi ikke fandt Model af klient-institution-samfund fyldestgørende på lige netop 

kommunikationsområdet, valgte vi at inddrage Luhmann (2000) for at få en mere 

dybdegående viden om kommunikation i denne sammenhæng dokumentationen på 

tværs af to sektorer, for derved at kunne bearbejde og konkludere på data. I 

databearbejdningen ville vi se på, hvad der efter ergoterapeuternes opfattelse er 

hæmmende og fremmende for kommunikationen i form af dokumentation mellem de to 

sektorer.   

 

De indsamlede data viser et øjebliksbillede af ergoterapeuter i primærkommunens 

subjektive opfattelse af den overdragne dokumentation set ud fra deres virkelighed i 

praksis.  

 

3.2.4 Validitet 

Det kvalitative fokusgruppeinterview blev anvendt, da vi ønskede at få viden om 

ergoterapeuter i primærkommunens opfattelser af den overdragne dokumentation. I et 

fokusgruppeinterview er validiteten høj, da det formidler deltagernes ufortolkede 

beskrivelser af fænomener ud fra deres praksisverden (Kvale, 2004). 

Pilotinterviewet var medvirkende til, at spørgsmålene blev forståelige for deltagerne i 

fokusgruppeinterviewet. Moderator lyttede i fokusgruppeinterviewet aktivt til 

deltagernes subjektive opfattelse og forsøgte at få præciseret uklare områder og 

afsluttede med en debriefing for at undgå misforståelser. Førnævnte overvejelser var 

med til at skærpe validiteten (Kvale, 2004 & Krueger & Casey, 2000).  

Vi optog interviewene på bånd, hvorved vi fik mulighed for efterfølgende at følge op på 

relevante data. Validiteten i fokusgruppeinterviewet blev højnet, da deltagerne ikke blev 

gjort opmærksom på, at der var en observatør tilstede og dermed ikke kunne distraheres. 
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3.2.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten i det kvalitative fokusgruppeinterview er lav, da interaktionen mellem 

moderator og deltager var unik. Alle fra projektgruppen var til stede under 

fokusgruppeinterviewet og dermed blev der mulighed for en mere righoldig 

dataindsamling, bearbejdning og tolkning, da vi kunne inddrage flere perspektiver og 

derved højne reliabiliteten (Kvale, 2004). Resultaterne af interviewet er ikke pålidelige, 

da de fremkom ved hjælp af ledende spørgsmål, ligesom de heller ikke er gyldige, da de 

er baseret på ergoterapeuternes subjektive opfattelser. Vi mener ikke, en generalisering 

er mulig på grund af det lave antal deltagere (Kvale, 2004). 

 

3.2.6 Etiske overvejelser 

Gennem hele projektet har vi haft etiske overvejelser, som har medført, at vi måtte 

diskutere og træffe nogle beslutninger. Til begge interviews tog vi telefonisk kontakt til 

informanterne for at udbede os deres deltagelse. De blev informeret om formålet med 

interviewet for at åbne mulighed for refleksioner. Samtidig blev de oplyst om, at 

interviewet ville blive optaget på diktafon, navne i projektet ville blive anonymiseret og 

båndet destrueret efter eksamen. Ved både pilotinterview og fokusgruppeinterview 

indhentede vi skriftlig samtykkeerklæring fra deltagerne.  

Deltagerne til fokusgruppeinterviewet fik desuden aftalen bekræftet i et personligt 

attesteret brev (bilag 11), hvor vi endnu engang angav mødested, tidspunkt, tidsforbrug 

og det overordnede emne. Med brevet var det hensigten at vise respekt og taknemlighed 

for deres deltagelse. Hvis deltagerne havde tvivlsspørgsmål eller afbud, var der angivet 

et telefonnummer. Under interviewet valgte vi at anvende hverdagssprog for at undgå 

stødende og værdiladede spørgsmål.  

Fokusgruppeinterviewet blev afviklet på skolen, som efter vores opfattelse var et 

neutralt sted, hvor alle var lige. Diktafonen var afprøvet på forhånd for ikke at skabe 

unødvendig opmærksomhed herom. 

 

Vi havde mange overvejelser omhandlende, hvordan vi skulle bruge begrebet 

dokumentation. Vi havde ved den indledende survey erfaret, at vi fik nogle svar, vi ikke 

kunne forholde os til, hvis vi anvendte ordet dokumentation uden at forklare, hvad 
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begrebet betød for os. Derfor valgte vi indledningsvis at forklare, hvad terminologien 

for ordet var, så vi ikke kom til at støde nogen ved at bryde ind senere i interviewet. 

Under projektet har vi også haft nogle etiske overvejelser om, hvornår vi skulle bruge 

ordet den apopleksiramte, patient og borger. Det var vigtig for os at være nøjagtig i 

vores formuleringer men også undgå unødvendig stigmatisering. Betegnelsen den 

apopleksiramte anvendte vi om en person når skaden lige var sket, patient om en indlagt 

person og borger som betegnelse efter udskrivelsen. 
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Kapitel 4 - Teori 
I den kvalitative delundersøgelse bearbejdede og konkluderede vi på data ud fra Model 

af klient-institution-samfund (Townsend et al., 2002) og Luhmanns (2000) 

kommunikationsteori. 

  

4.1 Model af klient-institution-samfund 

Som ergoterapeutisk referenceramme anvendte vi den canadiske Model af klient-

institution-samfund (figur 5), da modellen har fokus på ergoterapeutisk praksis. 

Nøglebegreberne i modellen er aktivitetsudøvelse og klientcentreret praksis, som 

anvendes i tilrettelæggelsen af den ergoterapeutiske ydelse (Townsend et al., 2002).  

Grundlæggende indeholder modellen seks elementer, som alle er gældende for den 

ergoterapeutiske indsats og kan være medvirkende til at fremme eller hæmme indsatsen.  

 

De seks elementer er: 

1. Planlægning - ses som en styreenhed for de øvrige fem elementer og udgør 

dermed en vigtig faktor i at yde en effektiv og faglig kvalificeret indsats 

(Townsend et al., 2002, s.107). 

 

2. Markedsføring - henleder til en implementering af den planlagte ydelse. Målet er 

at følge op på den planlagte promovering i forhold til klient og 

samarbejdspartnere, hvor de forventede resultater eksempelvis i form af 

klientfordele og økonomiske fordele fremhæves (Townsend et al., 2002, s.125). 

 

3. Ledelse af indsats - anskues som den administrative del af indsatsen. Under 

denne del hører planlægning, markedsføring, koordinering, undervisning af 

samarbejdspartnere og alle de detaljer som kan have en gunstig indvirkning på 

indsatsen (Townsend et al., 2002, s.126).   

 

4. Uddannelse - betragtes som en nødvendighed for at levere en effektiv 

ergoterapeutisk indsats. Ergoterapeuter har en livslang opgave i at modtage og 

videreformidle uddannelse, således at denne uddannelse bliver en ressource for 

alle de involverede parter (Townsend et al., 2002, s.131). 
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5. Forskning - den samfundsmæssige udvikling om en evidensbaseret praksis har 

medført, at ergoterapeuter skal vurdere nye forskningsresultater og selv deltage i 

sådanne. En sådan deltagelse kan begrunde nye tiltag eller støtte op om 

eksisterende ydelser i klientarbejdet (Townsend et al., 2002, s.132).  

     

6. Evaluering af ydelsen - ses som en kontinuerlig aktivitet gennem hele processen. 

Herunder hører evaluering og implementering af forandringer gennem hele 

forløbet. Evalueringen får betydning for den fremtidige praksis og sker som en 

evaluering i forhold til klientarbejdet, de institutionelle og samfundsmæssige 

resultater. En evaluering skal ske på alle tre niveauer af de tidligere nævnte fem 

elementer og er en afgørende faktorer for den fremtidige ergoterapeutiske 

praksis (Townsend et al., 2002, s.133). 

 

De førnævnte seks elementer interagerer for at støtte klienten og ergoterapeuten i 

samarbejdet om den ergoterapeutiske indsats, uanset hvor denne indsats finder sted og 

på hvilket niveau det sker. 

 

De tre niveauer er: 

1. Klientarbejde � repræsenterer klientens og ergoterapeutens samarbejde. 

2. Den institutionelle ramme � repræsenterer de omgivelser hvori ydelsen 

organiseres.  

3. Den samfundsmæssige kontekst � repræsenterer alle mennesker i et samfund 

med gensidigt afhængige individer, der former love, politik, procedurer med 

videre.  
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Figur 5 

 
 

4.2 Luhmann 

Når dokumentation skal overdrages fra en sektor til en anden, må der nødvendigvis ske 

et samarbejde mellem to systemer med hver deres forskellige kode i kommunikation. 

Af problembaggrunden fremgår det, at apopleksipatienter under indlæggelse på 

sygehuset og efterfølgende udskrivelse til primærkommunen kommer i kontakt med to 

samfundsmæssige sociale systemer med hver deres identitet og kompleksitet. Luhmann 

(2000) beskriver, hvordan systemer og omverdenen interagerer i en gensidig påvirkning 
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af hinanden. Det er kommunikationen, der forbinder de sociale systemer og i dette 

tilfælde er det dokumentation. 

 

Luhmann beskriver tre systemer: 

• Det levende system 

• Det psykiske system 

• Det sociale system 

 

Vi koncentrerer os om de to sidste systemer, der har relation til projektet. 

Der sker hele tiden en differentiering mellem systemet og omverdenen og begge er 

afhængige af hinanden. Det er omverdenen, der i form af kommunikation er 

konstituerende for systemdannelsen og derved bliver omverdenen en forudsætning for 

systemets identitet. I sygehussystemet kommunikeres efter den forforståelse 

ergoterapeuterne i systemet har, men produktet som i dette tilfælde er dokumentation 

skal ud i en omverden, som er primærkommunen og de ansatte ergoterapeuter, hvor der 

hersker anden forforståelse for kommunikation. Ifølge Luhmann er en forståelseskontrol 

nødvendig for at kommunikationen skal lykkes. 

 

Luhmanns kommunikationsmodel (Bisgaard et al., 1998) har vi relateret til projektet 

ved en gennemgang af de fire punkter denne model indeholder: 

 

1. & 2.  Information og meddelelsesadfærd – ved udarbejdelse og overdragelse af  

 dokumentation. 

• Det sociale system er sygehuset som samfundsmæssigt system. 

• Det psykiske system er ergoterapeuternes tanker, holdninger og værdier. 

De to systemer giver tilsammen en måde at kommunikere på. 

 

3.  Forståelse � af den overdragne dokumentation som ergoterapeuterne i  

 primærkommunen får overdraget. 

• Det sociale system er primærkommunen som et samfundsmæssigt system. 

• Det psykiske system er ergoterapeuternes tanker, holdninger og værdier. 
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De to systemer giver tilsammen en måde, at forstå kommunikationen på. En strukturel 

kobling, hvor tankerne i det psykiske system har indflydelse på kommunikationen i det 

sociale system. 

 

4. Forståelseskontrol - skal udføres fra sygehusets ergoterapeuter til  

  primærkommunens ergoterapeuter. 

Her handler det om, at sygehusets ergoterapeuter skal kontrollere, om ergoterapeuterne i 

primærkommunen har forstået dokumentationen i den kontekst den er udarbejdet. 

 

Hermed har vi redegjort for de teorier, vi har fundet grundlag for i problembaggrunden 

og problemformuleringen. Ved inddragelse af de førnævnte teorier, formodede vi 

gennem databearbejdning at kunne besvare problemformuleringen. 
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Kapitel 5 – Resultater 
5.1. Resultater af den kvantitative delundersøgelse 

Formålet med dette afsnit er at bearbejde de kvantitative data, svarende til i hvilken grad 

ergoterapeuter i sygehusregi udarbejder og overdrager dokumentation til ergoterapeuter 

i primærkommunen. Dette gør vi for at få viden om, hvilken sammenhæng der er 

mellem de to variable udarbejder og overdrager. 

 

I databearbejdningen er besvarelserne fremstillet i en samlet figur i form af et histogram 

(figur 6), da ergoterapeuternes svar på de enkelte spørgsmål var tilnærmelsesvis ens. 

Svarkategorierne fra enquêten svarende til slet ikke, i ringe grad, i nogen grad og i høj 

grad, er i databearbejdningen udtrykt ved værdierne 1, 2, 3 og 4. Denne 

fremstillingsmåde anser vi for værende overskuelig og gør det muligt at aflæse, i 

hvilken grad ergoterapeuter i sygehusregi udarbejder og overdrager dokumentation til 

primærkommunen. Endvidere er det muligt at aflæse, hvorvidt der er sammenhæng 

mellem de to variable. Resultatet af sammenhængen vil vi underbygge ved at beregne 

korrelationen og p-værdien statistisk. Endvidere er besvarelserne opgjort procentvis, for 

at kunne vurdere, hvordan mængden af besvarelser i de enkelte svarkategorier fordeler 

sig, dette skitseres i form af cirkeldiagrammer (figur 7 & 8). 

 

Figur 6 
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Af besvarelserne fremgår det, at ergoterapeuter i sygehusregi i nogen til høj grad 

udarbejder og overdrager dokumentation til primærkommunen. Sammenhængen 

mellem den mængde dokumentation der udarbejdes og overdrages i svarkategori 4 er 
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stor og den statistiske udregnede korrelation er 0,93 og p-værdien < 0,0001.  For 

svarkategori 3 gælder, at sammenhængen er mindre da korrelationen er 0,76 og p-

værdien =0,0002. Disse sammenhænge er procentvis skitseres i figur 7 og 8. 

 

Figur 7 

 
Af besvarelserne fremgår det, at ergoterapeuter i sygehusregi i nogen til i høj grad 

udarbejder dokumentation. Svarkategori 3, i nogen grad udgør 29% og svarkategori 4 

viser, at 59% af ergoterapeuterne i høj grad udarbejder dokumentation. 

 

Figur 8 

 
Endvidere fremgår det af besvarelserne, at ergoterapeuter i sygehusregi i nogen til høj 

grad overdrager dokumentation til primærkommunens ergoterapeuter. Svarkategori 3, i 

nogen grad repræsenterer 25% og svarkategori 4 i høj grad illustrerer, at 60% af 

ergoterapeuterne i høj grad overdrager dokumentation til primærkommunens 

ergoterapeuter.   
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5.1.1 Resultater af den kvantitative delundersøgelse 

På baggrund af den statistiske databearbejdning kan vi konkludere, at ergoterapeuter i 

sygehusregi i nogen til høj grad udarbejder og overdrager dokumentation om 

apopleksipatienten til primærkommunen. Der er stor sammenhæng mellem den mængde 

dokumentation der udarbejdes og overdrages. Denne sammenhæng underbygges ved 

udregning af korrelationen. Korrelationen har en værdi på 0,76 for svarkategori 3 og 

0,93 for svarkategori 4. Når korrelationen er tæt på 1,0 siges den at være høj, hvilket 

underbygger konklusionen. 

 

Vi demonstrerer, at vores resultater ikke er fremkommet ud fra statistiske tilfældigheder 

ved at beregne p-værdien, som understøtter korrelationen. P-værdien er lav og for 

svarkategori 4 er p < 0,0001 og for svarkategori 3 er p = 0,0002, hvilket betyder at en ny 

undersøgelse med samme spørgsmål og samme sample vil give samme resultat.  

 

5.2 Resultater af den kvalitative delundersøgelse  

Formålet med dette afsnit er en bearbejdning af de kvalitative data svarende til 

ergoterapeuter i primærkommunens opfattelse af den overdragne dokumentation. 

Databearbejdningen opdeles i de tre niveauer hvorunder de seks elementer indgår. 

Databearbejdning ud fra Luhmanns kommunikationsteori sker særskilt. 

 

5.2.1 Resultater på baggrund af Model af klient-institution-samfund 

 

Klientarbejde - repræsenterer klienternes og ergoterapeuternes samarbejde. 

Planlægning – refererer til ergoterapeuternes og klienternes samarbejde omkring 

indsatsen: 

• Patientens vurdering af mål for fremtiden med egne ord mangler. 

• En mere individuel og målrettet dokumentation er ønskværdig. 

• De opstillede mål og aktiviteter er problematiske at opfylde. 

• Ergoterapeuter i primærkommunen tænker anderledes end ergoterapeuter i 

sygehusregi. 
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5.2.1.1. Delkonklusion på klientarbejde 

Ergoterapeuterne opfatter at samarbejdet med klienterne vanskeliggøres ved, at 

dokumentationen ikke er tilpasset den enkelte patient i forhold til den 

primærkommunale ergoterapeutiske indsats. 

 

Institutionelle ramme - repræsenterer de omgivelser hvori ydelsen organiseres.  

Planlægning - refererer til ergoterapeuternes opfattelse af den overdragne 

dokumentation i forhold til planlægning af deres egen indsats: 

• Kan bruges som arbejdsredskab for indsatsen. 

• Anvendelse speciel god ved boligændringer og behov for hjælpemidler. 

• Beskrivelse af afholdte målmøder mangler. 

• Hvis patientens har en uacceptabel adfærd, er dette ikke beskrevet udførligt. 

• Patientens egne ord i målsætning mangler. 

• Må gerne være mere individuel. 

• Patienten er beskrevet med et bedre funktionsniveau end det ses i hjemlige 

omgivelser. 

• Er ikke målrettet mod de hjemlige omgivelser, hvor livet leves. 

• Kommer den for sent, er anvendelsen reduceret. 

• En koordinering af indhold gennem en kontaktperson mangler. 

 

Markedsføring - refererer til implementering af dokumentationen i den planlagte 

intervention: 

• At kognitive problemer er godt udredte øger anvendelsesmulighederne. 

  

Ledelse af indsatsen - refererer til dokumentationens rolle for den administrative del af 

indsatsen: 

• Ergoterapeuterne på sygehusene er gode til at varsle om patientens 

udskrivelse i god tid. 

 

Uddannelse - refererer til ergoterapeuternes uddannelse og viden som en ressource: 

• Der er tillid til de undersøgelser, der er foretaget i sygehusregi.  



 
Kapitel 5 - Resultater 
___________________________________________________________________ 

39

• Resultaterne fra sygehusets undersøgelser anvendes i samarbejdet med og 

vejledning af andre faggrupper og pårørende. 

 

Forskning - refererer til nye tiltag indenfor dokumentation: 

• Elektronisk Patient Journal opfattes som en mulighed for videreudvikling. 

 

Evaluering af ydelsen - refererer til evaluering af de fem forrige elementer på de tre 

niveauer: 

• At kende ergoterapeuterne i sygehusregi betyder, at der er større muligheder 

for at evaluere mangler ved dokumentationen.  

• Der gøres opmærksom på gentagne mangler ved dokumentationen overfor 

leder. 

 

5.2.1.2 Delkonklusion på den institutionelle ramme 

Ergoterapeuterne opfatter det monofaglige samarbejde som godt og med mulighed for 

evaluering og fremtidig udvikling heraf. Tilliden hos ergoterapeuterne til den 

overdragne dokumentation gør, at den anvendes på mange forskellige måder i 

planlægningen af den ergoterapeutiske indsats i primærkommunerne. Der er dog også 

enighed om, at der er mangler i form af, at der er brug for en målrettet dokumentation i 

forhold til de hjemlige omgivelsers betydning og at dokumentationen kan gøres bedre, 

hvis den bliver mere individuel og udførlig i forhold til den enkelte patient. 

Dokumentationen anvendes i samarbejdet omkring borgeren med plejepersonale og 

pårørende. 

 

Den samfundsmæssige kontekst - repræsenterer alle mennesker i et samfund med 

gensidigt afhængige individer, der former love, politik, procedurer med videre.  

Planlægning - refererer til ergoterapeuternes opfattelse af den overdragne 

dokumentation i forhold til planlægning af deres egen indsats: 

• Økonomi er opstillet i firkantede kasser og tovtrækkeri mellem amt og 

kommune gør anvendelsen af indhold i dokumentationen svær på trods af 

stor lyst hertil. 
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Markedsføring - refererer til implementering af dokumentation i den planlagte 

intervention: 

• Problematisk at opfylde målsætning i dokumentation når patienten udskrives 

for tidligt.  

 

Ledelse af indsatsen - refererer til dokumentationens rolle for den administrative del af 

indsatsen: 

• Forsøger at gøre opmærksom på koordineringsproblemer med 

genoptræningsdelen. 

 

Evaluering af ydelsen - refererer til evaluering af de forrige elementer på de tre 

niveauer: 

• Opfatter at dokumentationen kan være medvirkende til evaluering af den 

ergoterapeutiske ydelse og derved påvirke det politiske system og 

lovgivning. 

• Der gøres opmærksom på mangler vedrørende tilbud om genoptræning 

overfor leder, socialudvalgsformand og amtsrådets politikere. 

 

5.2.1.3 Delkonklusion på den samfundsmæssige kontekst 

Ergoterapeuterne anser økonomi som barrierer for planlægningen af deres indsats og har 

en opfattelse af, at det er økonomiske rammer og begrænsninger, der forhindrer en 

implementering af den overdragne dokumentation i form af konkrete tilbud. Der gøres 

overfor de respektive parter opmærksom på koordineringsproblemer omkring ansvar for 

genoptræningsdelen.  

 

5.2.2 Resultater på baggrund af Luhmanns kommunikationsteori 

Her ses på ergoterapeuternes opfattelse af hvad der er hæmmende og fremmende 

faktorer for kommunikationen, her som dokumentation.  

Hæmmende faktorer: 

• Dokumentationen kommer ind imellem for sent. 

• Uafklarede aspekter omkring ansvar. 
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• Det fremstår i dokumentationen, som om ergoterapeuter i sygehusregi tænker 

anderledes end ergoterapeuter i kommunen. 

• Der opleves træningsbehov, som ikke er beskrevet. 

• Patienten er fra sygehusregi stillet aktiviteter i udsigt, som ikke kan bevilges. 

• Sygehusets og kommunens forskellige holdninger til lovgrundlag ses som 

barrierer. 

• Politikerne og de ansvarlige er ikke lydhøre. 

 

Fremmende faktorer: 

• Der er stor tillid til de undersøgelser ergoterapeuterne i sygehusregi udarbejder. 

• Der er muligheder for en monofaglig kommunikation og evaluering på tværs af 

sektorerne ved at kende ergoterapeuterne på sygehuset. 

 

5.2.2.1 Delkonklusion på baggrund af Luhmanns kommunikationsteori 

Ergoterapeuterne opfatter det som hæmmende, at der i dokumentationen afspejles 

forskel i fokusområder afhængig af hvilket system der arbejdes i. Den kommunikation 

der finder sted i form af dokumentationen opfattes som mangelfuld og ikke tilstrækkelig 

målrettet. Desuden opfattes den samfundsskabte kontekst som et system, der er 

problematisk at kommunikere med og til.   

 

Ergoterapeuterne har tillid til den del af dokumentationen, der indeholder oplysninger 

om undersøgelser. En tillid der kan danne grundlag for evaluering af den overdragne 

dokumentation og som de finder fremmende for det fremtidige samarbejde. 

 

5.2.3 Observation af fokusgruppeinterview 

Under observation af fokusgruppeinterviewet var der:  

• En generelt god gruppedynamik deltagerne imellem, med diskussioner af 

synspunkter og meninger hvor alle deltog aktivt og lyttende. 

• Motivation for deltagelsen og de viste stor interesse for emnet. 

• Et flydende forløb igennem processen. 

• Dybdegående og nuancerede udsagn hvor de stimulerede hinanden. 
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• Enkelte emner der skabte specielt høj aktivitet i gruppen i form af 

følelsesmæssige reaktioner, såsom høj latter og rysten på hovedet, da 

diskussionen faldt på kommunernes forskellig forvaltning af tilbud. 

 

5.2.3.1 Delkonklusion på observation af fokusgruppeinterview 

Ud fra ovenstående observation konkluderer vi, at ergoterapeuternes følelsesmæssige 

reaktioner viste, at deres opmærksomhed er rettet mod lovgivning og de økonomiske 

rammers indflydelse på implementeringen af dokumentationen i den ergoterapeutiske 

indsats i de enkelte kommuner.  

 

5.3 Det samlede resultat 

Databearbejdningen viser, at der er stor sammenhæng mellem den mængde 

dokumentation, der udarbejdes af ergoterapeuter i sygehusregi og overdrages til 

primærkommunens ergoterapeuter. Dermed kan vi afkræfte vores formodning med 

udgangspunkt i problembaggrunden om, at der ingen sammenhæng er mellem den 

udarbejdede og til primærkommunen overdragne dokumentation. I forhold til den 

telefoniske survey har vores undersøgelse vist, at de oplysninger vi fik i surveyen ikke 

stemmer overens med resultatet fra undersøgelsen. Resultaterne giver således en viden 

om, at spændingsfeltet ikke opstår, fordi den udarbejdede dokumentation ikke 

overdrages.  

Dermed er der god overensstemmelse mellem, at vi i projektet valgte, at følge 

dokumentationens vej gennem de to systemer og at vi også ville søge viden om 

ergoterapeuter i primærkommunens opfattelse af den overdragne dokumentation. 

 

Vi konkluderer, at et klientcentreret arbejde bliver problematisk på grund af indholdet i 

den overdragne dokumentation. Ergoterapeuterne i primærkommunernes opfattelse af 

det monofaglige samarbejde omkring dokumentationen, vurderer vi til at være 

tillidsfuldt og med muligheder for udvikling. Mangler og deres holdninger til hvad 

dokumentationen skal indeholde er efter ergoterapeuternes opfattelse muligt at ændre på 

ved et samarbejde for eksempel med indførelse af Elektronisk Patient Journal. En af 

barriererne for det monofaglige samarbejde omkring dokumentation er de to systemers 

forskellige love og økonomiske rammer, som danner grundlag for ergoterapeuternes 
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indsats. Denne opfattelse blev yderligere forstærket gennem de udtrykte 

følelsesmæssige energier i fokusgruppeinterviewet. Vi vurderer, at ergoterapeuterne 

forsøger at rette deres kritik af de økonomiske rammer, love og regler for indsatsen mod 

de ansvarlige lovgivere for derved at bevare deres faglige identitet. Ergoterapeuternes 

faglige kompentancer mener vi kommer på spil i forhold til de to sektorers forskellige 

fokusområder, hvor de ikke gør opmærksom på, at der skal problemløses.  

 

Vi vurderer, at en anden barriere i det monofaglige samarbejde er kommunikationen i 

og omkring dokumentationen. I sygehussystemet arbejdes efter terminologien rask eller 

ikke rask og ergoterapeutens indsats er målrettet herpå. I primærkommunen er patienten 

i sit eget nærmiljø og her hersker en anden tankegang tættere på det 

sundhedsfremmende aspekt, hvor det handler om livskvalitet.  

At dokumentation skal være et bindeled mellem to sociale systemer betyder at 

ergoterapeuter i sygehusregi, som afsender af dokumentationen, skal træffe nogle valg 

og dermed også fravalg med hensyn til hvad dokumentationen skal indeholde. Disse 

valg træffes ud fra de normer, der findes på sygehuset som det sociale system og de 

holdninger ergoterapeuternes psykiske system repræsenterer. Derved bliver det 

problematisk for ergoterapeuterne i primærkommunerne at modtage den overdragne 

dokumentation, da de repræsenterer et andet socialt og psykisk system. Der sker ingen 

forståelseskontrol og dermed kompliceres kommunikationen i dokumentationen og 

ergoterapeuterne giver udtryk for, at den er problematisk. 
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Kapitel 6 – Diskussion af metode og resultater  
Virkeligheden er en kompleks størrelse, hvilket vanskeliggør at tegne et nuanceret 

billede af, hvordan den forholder sig. Efter at have afsluttet vores undersøgelser er der 

en række forhold, som vi må tage højde for.  

Resultaterne er fremkommet på baggrund af vores fremgangsmåde og i det følgende vil 

vi redegøre for de forbehold, resultaterne skal tolkes ud fra. Indledningsvis vil vi 

diskutere metode og resultater. Gennem den telefoniske survey (Depoy & Gitlin, 1998), 

fandt vi frem til, at ikke alle ergoterapeuter i primærkommunen modtog skriftligt 

dokumentation fra sygehuset. Herefter søgte vi, men fandt ikke relevant materiale, der 

kunne belyse det opfangede spændingsfelt. Herudfra opstod et ønske om at følge 

dokumentationens vej fra sygehusregi til primærkommunen og derved få et 

helhedsbillede af det der udarbejdes og overdrages, samt hvordan ergoterapeuterne i 

primærkommunen opfatter det overdragne. 

 

6.1 Diskussion af metode og resultater i den kvantitative delundersøgelse 

Metodiske overvejelser har betydet, at vi måtte træffe nogle valg og fravalg. 

Projektet kunne have taget en hel anden vending, hvis vi havde inddraget andre vinkler, 

men vi har indskrænket os meget i forhold til der, hvor vi startede.  

Vi har efterfølgende erkendt, at forarbejdet har dannet et godt fundament for besvarelse 

af problemformuleringen. Vi fik resultater, som vi fandt fyldestgørende og 

tilfredsstillende. Hvis vi derimod havde valgt en kvalitativ tilgang, mener vi, det ville 

have givet et mere usikkert resultat og forskelligt fra det vi er endt op med. En kvalitativ 

tilgang kunne have resulteret i et mere nuanceret billede (Kvale, 2004), end det vi har 

opnået gennem den kvantitative undersøgelse, hvilket vi ikke lagde op til i 

problemformuleringen. Endvidere kunne vi have foretaget endnu en pilottest på 

enquêten (Kvale, 2004) efter vejledningen, men pragmatiske overvejelser betød at dette 

blev fravalgt.  

 

I enquêten fravalgte vi en �ved ikke� kategori, da der kunne være en generel tendens til, 

at respondenterne ville vælge denne. På den anden side ville en �ved ikke� kategori, 

have givet respondenterne mulighed for at udtrykke deres tvivl. Dette kan have haft 

indvirkning på validiteten. I et skalasvar kan de enkelte intervaller opfattes forskelligt af 
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ergoterapeuterne, dette kan have indflydelse på svarenes entydighed (Harboe, 2005). Vi 

valgte at, vejlede om udfyldelsen af enquêten før spørgsmålene i hvert afsnit. Dette 

kunne vi have gjort mere udførligt ved at vedlægge en kortfattet vejledning til, hvordan 

respondenterne skulle udfylde enquêten. Dermed ville der have været mindre risiko for 

upålidelige svar på grund af tvivl om, hvordan skemaet skulle udfyldes. Vi fravalgte 

intervalskalaen, da vi havde svært ved at gennemskue, hvordan det rent praktisk kunne 

gøres. Derfor valgte vi ordinalskalaen, som opererer med en holdningsskala (Lund & 

Røgind, 2004).  

 

I stedet for et enkelt amt kunne vi have udvalgt respondenterne ud fra klynger (Harboe, 

2005) fordelt i Danmark. Med denne metode kunne vi have valgt et par ergoterapeuter 

fra hvert sygehus, da der ofte ses en grad af enighed blandt medarbejderne på en 

arbejdsplads. Det er på denne baggrund, at selv et lille antal respondenter kunne have 

givet et repræsentativt billede af populationen.  

 

6.2. Diskussion af metode og resultater i den kvalitative delundersøgelse 

Udgangspunktet var den tidligere omtalte telefoniske survey, som viste et nuanceret 

billede af, hvad ergoterapeuter i primærkommunen fik overdraget. Derfor valgte vi at 

fortage et fokusgruppeinterview (Krueger & Casey, 2000), da vi ønskede en dialog 

blandt ergoterapeuterne, som kunne give os deres subjektive mening. Eftersom 

resultatet viste, at deres opfattelse var meget entydig, ville det have været muligt at have 

foretaget en kvantitativ undersøgelse. Grunden til de nuancerede svar i surveyen kan 

forklares ud fra vores manglende ekspertise og forberedelse. 

En anden mulighed var at have udført individuelle interviews med enkelte 

ergoterapeuter. I dette tilfælde ville intervieweffekten komme til udtryk og vi kunne 

have fået mere uddybende svar. Kvale (2004) anbefaler at udføre to efter hinanden 

følgende fokusgruppeinterviews med to forskellige grupper. Havde dette været tilfældet, 

ville validiteten af undersøgelsen have været større, da der var flere deltagere at 

konkludere ud fra. Dog viste det sig ikke muligt i praksis, eftersom det var svært nok at 

rekruttere deltagere til et interview. 

Vi kunne efterfølgende have udsendt et referat (Rieper, 1993) til de involverede 

ergoterapeuter. På den måde havde vi åbnet mulighed for, at de kunne korrigere os, hvis 
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vores opfattelse ikke stemte overens med deres udsagn, det skete ikke på grund af 

tidspres.  

Interviewets varighed begrænsede omfanget af spørgsmål, men vi mener efterfølgende 

at have fået tilstrækkeligt og fyldestgørende datamateriale (Kvale, 2004).  

Da vi valgte ikke at gøre opmærksom på observatørens tilstedeværelse under 

afviklingen af interviewet (Rieper, 1993), havde vi nogle overvejelser omkring dette. Vi 

mener, at ergoterapeuterne ville have følt sig hæmmede i deres interaktion og det kunne 

medføre en kunstig situation. I yderste konsekvens ville det påvirke ergoterapeuterne til 

ikke at udtrykke deres uforbeholdne mening. 

I fokusgruppeinterviewet fandt vi frem til, at der var stort sammenfald mellem 

ergoterapeuternes synspunkter, holdninger og opfattelser af den overdragne 

dokumentation. Dette billede ville muligvis have været anderledes, hvis vi havde valgt 

ergoterapeuter fra forskellige amter i Danmark. 

  

I undersøgelsen fandt vi frem til, at de to sektorer har forskellige fokusområder, som 

kom til udtryk i ergoterapeuternes dokumentation. En intern undersøgelse blandt 

ergoterapeuterne på Svendborg Sygehus afslørede, at de trænende terapeuter havde 

forskelligt fokus afhængigt af, om de var ansat i amt eller kommune. I sygehusregi lå 

fokus på PADL, med det formål at styrke patientens fysiske- og mentale funktioner på 

kort sigt. Efter udskrivelsen var træningens formål IADL, som også inkluderer 

følelsesmæssige- og sociale funktioner (Andsager, 2004). En svensk undersøgelse 

redegør for samme problematik (Cederfeldt, 2003). Disse betragtninger bekræfter os i 

rigtigheden af vores konklusion på, at problemet er at få to forskellige sektorer med 

hver deres fokusområder til at køre gnidningsfrit sammen. 

 

Da vi har valgt Nordjyllands Amt, som grundlag for undersøgelsen, kan vi have fået et 

skævt positivt billede, da vi efterfølgende har fundet frem til, at man i Nordjyllands Amt 

har haft fokus på en kvalitetssikring af dokumentationen i form af et referenceprogram. 
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Kapitel 7 – Diskussion af teori 
7.1 Ergoterapeutisk teori 

Af teori kunne vi have valgt Kielhofners (2001) Model af Menneskelig Aktivitet frem 

for Model af klient-institution-samfund. Grunden til at vi fravalgte Kielhofners model 

er, at den ikke beskriver omgivelsernes betydning så nuanceret som Model af klient-

institution-samfund. Kielhofner definerer omgivelserne som de fysiske og sociale, hvor 

den canadiske model beskriver disse som klientarbejde, den institutionelle ramme og 

den samfundsmæssige kontekst. Der hvor vi kunne have anvendt Kielhofners model var 

i forbindelse med vane- og viljesubsystemet, hvor vi diskuterede, om vi skulle se på 

ergoterapeuternes vaner, rutiner, roller, handleevne, interesser og værdier. Vi fravalgte 

den, fordi der i modellen er fokus på aktivitetsdysfunktion. I stedet for valgte vi at bruge 

den canadiske model, hvis fokus er på de ergoterapeutiske ydelser.  

 

Vi var usikre på, om valget af Model af klient-institution-samfund var rigtig, da vi ikke 

på uddannelsen er blevet introduceret til denne model. Men vi fandt den spændende at 

udforske, da den netop tager udgangspunkt i den ergoterapeutiske indsats. Efterfølgende 

er vi kommet til den erkendelse, at modellen har været anvendelig for projektet. 

 

7.2 Relateret viden 

Omkring relateret viden har vi læst og diskuteret Lauvås og Lauvås (2004), men da de 

har fokus på tværfaglighed frem for monofaglighed blev de fravalgt. Berger og 

Luckmann (1992) fokuserer på livsverdener, men dette aspekt fandt vi bedre beskrevet i  

Luhmann (2000), der også har kommunikation i centrum.  
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Kapitel 8 – Perspektivering 
Dette afsnit vil byde på forslag til nye perspektiver på undersøgelsen, herunder hvordan 

vi tænker, at resultaterne kan anvendes af andre eller bruges til videre forskning.  

 

Under projektarbejdet har vi fået øje for nogle nye problemstillinger, som vi finder 

interessante at fremhæve. 

Vi har set på dokumentation i et rehabiliteringsforløb men er også klar over, at 

dokumentation kun er en lille brik i det omfattende arbejde, rehabiliteringsbegrebet 

dækker. Sidste år udkom Hvidbogen (Marseliesborgcentret, 2004) og dermed er der sat 

yderligere fokus på begrebet og udviklingen af de ydelser, der hører under dette begreb. 

Som senere beskrevet i forslag til nye handlemuligheder vurderer vi, at det er vigtigt 

med nye tiltag på rehabiliteringsområdet, således at hele rehabiliteringstanken bliver 

implementeret i de ydelser, der også fremover skal varetages af ergoterapeuter. Vi 

håber, at undersøgelsen kan være medvirkende til at vise, at det er muligt at arbejde med 

rehabiliteringstanken i små delelementer.  

 

Vi vurderer, at det er nødvendigt med mere forskning indenfor arbejdet med 

dokumentation. En ny vinkel kunne være at undersøge patienternes erfaringer med den 

udarbejdede og overdragne dokumentation: Kan patienterne kende sig selv i den 

udarbejdede dokumentation? Oplever patienterne, at de kan bruge dokumentationen i 

forhold til et videre rehabiliteringsforløb? 

Gennem hele uddannelsen har vi forholdt os til begrebet klientcentrering og 

indgangsvinklen for projektet har været, at dokumentationen skulle være en måde til at 

sikre et trygt og sammenhængende forløb for patientens overgang fra sygehus til 

primærkommunen. Derfor ville det være relevant at undersøge klientcentrerings-

begrebet set ud fra ergoterapeuterne i begge sektorers synspunkter.  

 

Ved de nye kommunesammenlægninger vil der sandsynligvis opstå helt nye 

problematikker indenfor udvikling af den ergoterapeutiske indsats. Vi forestiller os 

denne sammenlægning, som en mulighed for ergoterapeuter til at stå frem med deres 

faglige viden og bruge deres kompetence og ekspertise til at få indflydelse på indsatsen 

omkring rehabilitering. Hvis dette skal lykkes, er det vigtigt, at der forskes videre på 
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området. Formålet med dette projekt har været at give vores bidrag hertil. Vi håber, at 

andre vil tage tråden op, der hvor vi slap og ad den vej påvirke de politiske beslutninger 

og skabe gode faglige og økonomiske rammer til glæde for professionen og de 

mennesker ergoterapeuter kommer i kontakt med. 

 

8.1 Konsekvenser for det fremtidige samarbejde 

I det følgende vil vi ud fra undersøgelsens resultater komme med nogle antagelser om, 

hvilke konsekvenser ergoterapeuterne i primærkommunernes opfattelse af den 

overdragne dokumentation har for det fremtidige monofaglige samarbejde mellem 

sygehus og primærkommune. 

 

Vi mener, at det er problematisk for det monofaglige ergoterapeutiske samarbejde 

mellem to sektorer at love, regler og økonomi fylder så meget i ergoterapeuterne i 

primærkommunernes opfattelse af anvendelsesmuligheder af den overdragne 

dokumentation. At fokus er så meget på de førnævnte faktorer kommer til at påvirke 

samarbejdet i negativ retning, da vi tror, at det tager mange af ergoterapeuternes 

psykiske ressourcer. Det bygger vi på den indsamlede viden om, at ergoterapeuterne i 

primærkommunerne skal bruge meget energi på at bevare deres faglige identitet i deres 

daglige arbejde og bruge deres faglige kompetence på at gøre opmærksom på 

skævheder i økonomiske prioriteringer.  

At der blandt primærkommunernes ergoterapeuter hersker stor tillid til den overdragne 

dokumentation er en god indgangsvinkel til et positivt og konstruktivt samarbejde med 

sygehusets ergoterapeuter. Et samarbejde som ergoterapeuterne i primærkommunerne 

allerede forsøger at praktisere og udtrykker lyst til at udvide eksempelvis gennem 

Elektronisk Patient Journal.  

 

At ergoterapeuter i sygehusregi ikke foretager en forståelseskontrol af den uarbejdede 

og overdragne dokumentation, får den konsekvens, at det bliver problematisk for 

ergoterapeuterne i primærkommunen at anvende den overdragne dokumentation.  I 

yderste konsekvens kan det få den betydning, at der ikke bliver en koordineret 

rehabiliteringsindsats, så patienten oplever kontinuitet og sammenhæng i 

rehabiliteringsforløbet  
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Vi mener, at kommunalreformen kommer til at betyde et tættere samarbejde mellem 

sygehusets og primærkommunens ergoterapeuter. Vi håber, at den udtrykte tillid og 

lysten til at samarbejde kan blive en positiv indgangsvinkel til at udvide samarbejdet 

mellem ergoterapeuter i sygehusregi og primærkommuner til glæde for klienterne og 

ergoterapiens udvikling. 
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8.2 Nye handlemuligheder 

Vi har på baggrund af undersøgelsernes resultater og vores vurdering af mulige 

konsekvenser opstillet forslag til nye handlemuligheder og sat temaerne ind i Model af 

klient-institution-samfund (figur 9). Disse temaer uddybes efterfølgende. 

 

Figur 9 
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1.  Som faggruppe har vi et medansvar for kvalitetsudvikling med mere plads til 

klientcentreret praksis. En kvalitetsudvikling stiller krav til ergoterapeuten om at 

synliggøre faget i form af de ydelser, de kan levere. Kvalitetsudvikling kan være et 

styringsredskab for, hvad borgen kan forvente af kommunen. 

 

2.  Et tættere samarbejde kan betyde, at der bliver taget initiativ til en fælles  

referenceramme som nævnt i Hvidbogen (Marseliesborgcentret, 2004) for 

udarbejdelse af dokumentation. Derved tilgodeses begge systemers opfattelse af, 

hvad denne dokumentation skal indeholde. Ved et tæt samarbejde om 

referenceramme for udarbejdelse og en procedure for overdragelse af 

dokumentation, mener vi, at dokumentation kan udarbejdes indenfor en fælles 

referenceramme og samtidig give plads til de ønskede individuelle hensyn. 

Elektronisk Patient Journal kan være en måde at realisere dette på. 

 

3.  En koordinator på tværs af sektorerne kan være med til at sørge for sammenhæng  

 i overgangen. Guidelines kan gøre opmærksom på ens egne og andres faglige  

 kvalifikationer.  

 

4.  Ergoterapeuterne skal være med til at udvikle professionen ved at evidensbasere  

 deres praksis.  

 

5.  Et ergoterapeutisk team bestående af ergoterapeuter fra sygehuset og  

 primærkommunen skal undervise hinanden i hver deres fokusområder. 

 

6.  En fælles referenceramme skal tage udgangspunkt i patientens behov for  

behandling under indlæggelse koordineret med fokus på, at patienten skal vende 

tilbage til et hverdagsliv i eget hjem. En koordinering af ydelser og tilbud vil betyde 

en mere glidende overgang for patienten og dermed en forøget livskvalitet, men vil 

også på længere sigt betyde samfundsøkonomiske besparelser.  

 

7.  Patientforeninger skal inddrages for derved at få brugernes perspektiv med i  

 udarbejdelsen af dokumentation. 
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8.  Evaluering af dokumentationen i den ergoterapeutiske praksis er vigtigt for at sikre  

 sammenhæng mellem de politiske beslutninger og serviceniveauet i kommunerne.  

 

9.  Ved at dokumentere effekten af rehabiliteringsindsatsen vil der være grundlag for  

 tilførelse af økonomiske ressourcer fra politisk side.  

 

10. Overgangen fra amt til kommune handler om holdningsændringer blandt  

 ergoterapeuter.  

 

11. I følge ergoterapeuterne i primærkommunerne udgør love, regler og økonomiske 

 aspekter  barrierer. Udarbejdelsen af den nye kommunalreform kan være en  

 mulighed til at grænserne opblødes, så de problemer ergoterapeuterne ser i form af  

 lovgivning og økonomi formindskes.  

  

En løsning på dette område vil betyde, at der blandt ergoterapeuterne bliver frigivet 

energi, som i stedet kan bruges til det ergoterapeuter er bedst til - at arbejde med 

aktivitet og deltagelse i en klientcentreret praksis. 
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Litteratursøgning 
Gennem hele forløbet med projektet har vi foretaget litteratursøgning. Med vejledning 

fra skolens bibliotekarer har vi valgt søgeord indenfor et bredt afgrænset område og 

derefter ud fra disse søgt på forskellige databaser inklusiv skolens egen. 

 

Fra starten hentede vi inspiration fra fagbladet Ergoterapeuten og den tilhørende 

hjemmeside. 

 

De søgeord vi brugte var udarbejdet ud fra en søgeguide og indeholdt ord som: 

rehabilitering, dokumentation, genoptræningsplaner, hjerneskade, apopleksi, guidelines, 

rapportering. 

De danske hjemmesider vi brugte var CVU`s bibliotek, specialergoterapeut Birgitte 

Christensen, Kirsten Brink forfatter til bog om hjerneskade, Marselisborgcenteret og 

Videnscenter for hjerneskadede og relevante ministerier.  

 

De samme søgeord og andre engelske variationer blev brugt på udenlandske databaser 

hovedsageligt Cinahl og Amed. Disse blev valgt fordi deres emneområder er den 

sundhedsvidenskabelige forskning inklusiv ergoterapi og dermed dækkende for vores 

problemfelt. 

 

Vi har studeret �Ergoterapeuten�, de nordiske fagblade, de britiske, nordiske og 

australske tidsskrifter. 

  

Gennem diverse søgninger blev vi opmærksomme på �Hvidbogen�, 

�Apopleksirapporten� og �Udskrevet og hva` så ?� som blev grundlag for den videre 

litteraturlæsning og søgninger. 

 

Efter afgrænsning af problembaggrunden foretog vi nye søgninger ud fra samme 

søgeguide, men forsøgte at målrette søgningen mod det spændingsfelt, vi formodede at 

finde.   
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Vores litteraturstudie har været meget bredt, da vi fandt det svært at finde litteratur på 

trods af stor hjælp fra de ergoterapeuter vi har mailet og talt med. 

 

Tidsmæssigt har vi afgrænset søgninger til at værre indenfor en ramme svarende til de 

sidste 10 år. Dette valg blev truffet ud fra en viden om, at der er sket store fremskridt 

indenfor forskning og arbejdet med hjerneskade og dokumentation.  

  

Inden projektets start deltog vi i en temadag om, aktivitet og deltagelse � at leve med en 

hjerneskade, med Kirsten Brink arrangeret af ergoterapeutforeningen. Endvidere har vi 

deltaget i endnu en temadag om, rehabiliteringsbegrebet set ud fra udarbejdelsen af 

Hvidbogen, med Lilly Jensen arrangeret af ergoterapeutforeningen. Begge temadage har 

været en inspirationskilde for os gennem hele projektet. 
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Bilag 1 – Operationalisering af udarbejder 
Hvilken sammenhæng er der mellem den dokumentation ergoterapeuter i sygehusregi 

udarbejder og det der overdrages til primærkommunen i et monofagligt samarbejde 

omkring apopleksipatienter? 

- Og hvilken opfattelse har ergoterapeuter i primærkommunen af den overdragne 

dokumentation? 

↓ 
Første del af problemformuleringen 

Hvilken sammenhæng er der mellem den dokumentation ergoterapeuter i sygehusregi 

udarbejder og det der overdrages til primærkommunen i et monofagligt samarbejde 

omkring apopleksipatienter? 

↓ 
Nominel definition 

Arbejde noget igennem og give det en bestemt udformning. 

↓ 
Operationel definition 

Svarkategorierne slet ikke, i ringe grad, i nogen grad og 

i høj grad i forhold til at konstatere ergoterapeuters 

nedskrivning af dokumentation. 

 

Indhold 

Hvad 
nedskrives 

der af 
dokumenta- 

tion i 
sygehus- 

regi? 

       Variabel 
  

          Spørgsmål 
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Bilag 2 – Operationalisering af overdrager 
Hvilken sammenhæng er der mellem den dokumentation ergoterapeuter i sygehusregi 

udarbejder og det der overdrages til primærkommunen i et monofagligt samarbejde 

omkring apopleksipatienter? 

- Og hvilken opfattelse har ergoterapeuter i primærkommunen af den overdragne 

dokumentation? 

↓ 
Første del af problemformuleringen 

Hvilken sammenhæng er der mellem den dokumentation ergoterapeuter i sygehusregi 

udarbejder og det der overdrages til primærkommunen i et monofagligt samarbejde 

omkring apopleksipatienter? 

↓ 

Nominel definition 

Give nogen noget i forvaring eller råderet over noget. 

↓ 
Operationel definition 

Svarkategorierne slet ikke, i ringe grad, i nogen grad og i høj 

grad i forhold til at konstatere ergoterapeuters videregivelse af 

dokumentation til primærkommunen. 

 

Indhold 

Hvad 
indeholder 

den 
overdragne 
dokumenta-

tion til 
primærkom-

munen? 

 Variabel 

         Spørgsmål 
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Bilag 3 – Samtykkeerklæring 
 
Jeg giver hermed tilladelse til, at interviewet optages på diktafon og at materialet 

herefter bruges i de studerendes projekt. Jeg er informeret om, at de studerende har 

tavshedspligt. 

 

Jeg er garanteret fuld anonymitet, samt at bånd og nedskrevne noter vil blive destrueret 

efter de studerendes eksamen i slutningen af juni 2005. 

 

Dato:____________ 

 

Underskrift:__________________________________ 
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Bilag 4 - Interviewguide4 til pilotinterview til den kvantitative del 
 

Briefing: 

 

Formål: 

 

Vi er glade for, at du vil deltage i 

interviewet. 

 

Vi har valgt, at det er xx der interviewer 

og den anden holder sig i baggrunden og 

tager notater. 

  

 

 

Vi har tavshedspligt og i opgaven vil dit 

navn blive anonymiseret. 

 

Vi vil gerne have lov at optage interviewet 

på bånd og dette vil blive slettet efter 

eksamen. 

 

Vi skal bruge interviewet til at få en 

forståelse og be- eller afkræftet om vores 

terminologi svarer til praksis.   

 

 

Vi vil gerne have, at du svarer så 

uddybende som muligt på spørgsmålene, 

så vi kan danne os et billede af praksis. 

 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne have en til en kommunikation 

og at den anden holder sig i baggrunden og 

samler trådene. 

 

 

 

Vi overholder de etiske retningslinier.  

 

 

Som ovenstående. 

 

 

 

At vi får enquêten så præcis som mulig og 

undgå unødige bias.  

 

 

 

At få vores variable defineret. 

 

                                                 
4 Med inspiration fra Kvale, 2004. 
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Briefing, fortsat: 

 

Formål: 

 

Du er velkommen til at stoppe op 

undervejs, hvis der er noget, du er i tvivl 

om eller noget du ikke har lyst til at svare 

på. 

 

Har du spørgsmål, inden vi går i gang. 

 

Vise at vi er åbne og minimere bias på 

grund af sproglige misforståelser. 

 

 

 

Give mulighed for at informanten kan få 

afklaret tvivl. 

 

 

Spørgsmål : 

 

Formål: 

 
A. Tidsforbruget og  

     dokumentation 

 

 

 

A1. Hvad forstår du ved dokumentation?   

 

 

A2. Hvad forstår du ved begrebet 

      rehabilitering?  

 

A3. Har du en fornemmelse af, hvor tit du 

       nedskriver dokumentation?  

 

 

A4. Hvad består denne dokumentation af? 

 

 

Brede begrebet ud så vi får så stort et 

indblik som muligt. 

 

Er der en fælles forståelse for, hvordan 

begrebet bruges på sygehuset. 

 

En fornemmelse af om det er muligt at 

vurdere, hvor ofte og i hvilke tilfælde 

denne nedskrivning finder sted. 

 

Forsøge at få alle elementer som indgår i 

dokumentation med. 
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Spørgsmål: 

 

Formål: 
 

A5. Er der afsat tid til nedskrivning af  

      dokumentation?  

 

 

A6. Hvad mener du er fyldestgørende  

      dokumentation?  

 

Afklare om nedskrivning af dokumentation 

er en del af patientbehandlingen. 

 

 

Afklare hvilket indhold der vægtes. 

 

B. Overdragelse og dokumentation 

 

 

B1. Hvordan er din procedure  

      omkring udskrivning af en  

      patient?  

 

 

B2. Hvad bruger du den skriftlige  

      dokumentation til?  

 

 

B3. Sker der en opfølgning eller  

      tilbagemelding efter patientens  

      udskrivelse angående det videre  

      rehabiliteringsforløb? 

 

B4. Har du oplevet situationer, hvor  

      overdragelsen gik rigtig godt og 

      hvilke faktorer var på spil? 

 

 

 

 

Afklare om der tages telefonisk kontakt til 

hjemkommunen, afholdes 

udskrivningskonference og herunder hvem 

der deltager. 

 

Afklare om de bruger den skriftlige 

dokumentation under og efter indlæggelse i 

forbindelse med udskrivelsen. 

 

Sker der en evaluering af forløbet. 

 

 

 

 

Afklare om der i sygehusregi opleves 

spændingsfelter omkring overdragelsen. 
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Spørgsmål: 

 

Formål: 

       

B5. Har du oplevet situationer, hvor  

      overdragelsen ikke gik godt og hvad  

      skyldes det eventuelt? 

 

Afklare om der i sygehusregi opleves 

spændingsfelter omkring overdragelsen. 

 

 

 
C. Dokumentationens indhold 

 

 

C1. Har du kendskab til, om der fra  

       amtslig side er fælles holdning til,  

       hvordan man udarbejder      

      dokumentation og hvad den skal 

      indeholde? 

 

C2. Har du erfaring for, om der er en 

      intern standard på din arbejdsplads? 

 

 

Finde ud af om der er fælles standarder og 

hvori de består. 

 

 

 

 

Finde ud af om der er fælles standarder på 

det pågældende sygehus. 

 

 

 

 

 

Den nominelle definition på 

dokumentation er: 

 

Alt skriftligt materiale som vedrører 

patientens rehabilitering. 
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Spørgsmål: 

 

Formål: 

 
D. Diverse spørgsmål 

 

 

D1. Hvordan betragter du samarbejdet 

       mellem sygehus og kommune? 

       

D2. Har du en forventning om, at den  

       dokumentation du udarbejder, bliver  

       brugt i primærkommunen efter  

       patientens udskrivelse? 

 

Eksisterer der respekt og forståelse på 

tværs af sektorer. 

 

Undersøge om motivationen kan have 

indflydelse på kvaliteten af 

dokumentationen.  

 

 

Debriefing: 

 

Formål: 

 

Opsummering af hovedtemaerne i det 

informanten har sagt. 

 

 

Eventuelle spørgsmål. 

Har du tilføjelser eller ting du gerne vil 

spørge om? 

 

Sikre os at vi har forstået, det informanten 

har sagt og afklare eventuelle 

tvivlsspørgsmål. 
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Bilag 5 - Sammendrag af pilotinterview5 til den kvantitative del 
 

Spørgsmål: 

 

Svar: 

 

A. Tidsforbrug og dokumentation 
 

 
 

A1. Hvad forstår du ved      

      dokumentation?   

 

 

 

A2. Hvad forstår du ved begrebet  

       rehabilitering?  

 

 

 

 

 

A3. Har du en fornemmelse af, hvor tit  

      du nedskriver dokumentation?  

 

 

A4. Hvad består denne dokumentation  

       af?  

 

 

 

 

 

 

 

Struktureret nedskrivning af hvad der er 

arbejdet med omkring en patient. Alt lige fra 

status til Barthel. 

 

 

Det omhandler både det fysiske og psykiske 

ved patienten. Rehabilitering for en 

apopleksipatient er en livslang proces. Det 

spænder lige fra patientens egen 

sygdomserkendelse til boligændringer. 

 

 

Dagligt i forhold til træning, kommunikation 

og korrespondance med både patient, 

pårørende og primærkommune.  

 

• Slutstatus/genoptræning. 

• Funktionsniveau ved indlæggelse. 

• Funktionsniveau ved udskrivelse. 

• Patientens livsforløb. 

• Sociale status. 

• Aktivitetsproblematikker. 

 

                                                 
5 Med inspiration fra Kvale, 2004.                                        
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Spørgsmål: 

 

Svar:  
 

A5. Er der afsat tid til  

      nedskrivning af  

      dokumentation?  

 

A6. Hvad mener du er  

      fyldestgørende  

      dokumentation?  

 

 

I jobbeskrivelsen indgik tid til 

dokumentation. 

 

 

Dokumentation der er struktureret og 

indeholder alle relevante oplysninger om 

patienten i forhold til dennes rehabilitering. 

 

 

 

B. Overdragelse og dokumentation 
 
 

 

B1. Hvordan er din procedure  

      omkring udskrivning af en  

      patient?  

 

 

Der er tre procedurer:  

1. Den skriftlige procedure omhandler 

      status/genoptræningsplan. 

2. Forberede patienten på udskrivelse. 

3. Kontakt til hjemkommune og 

pårørende. 

Telefonisk kontakt til kommune og 

pårørende med henblik på 

udskrivelseskonference og aftale om 

hjemmebesøg. Undersøger ikke på 

forhånd primærkommunens tilbud, 

men tager i dokumentationen 

udgangspunkt i patientens ønsker og 

behov. 
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Spørgsmål: 

 

Svar:  
 

B2. Hvad bruger du den skriftlige  

      dokumentation til? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3. Sker der en opfølgning eller  

      tilbagemelding efter  

      patientens udskrivelse  

      angående det videre  

      rehabiliteringsforløb? 

 

B4. Har du oplevet situationer,  

      hvor overdragelsen gik  

      rigtig godt og hvilke  

      faktorer var da på spil?  

 

 

 

Dokumentationen sker via Elektronisk 

Patient Journal. Terapeuterne bruger den 

daglige dokumentation til vejledning og 

orientering af tværfaglige 

samarbejdspartnere. Dokumentationen bliver 

afslutningsvis givet til patienten og 

primærkommunen i form af 

status/genoptræningsplan. 

 

 

Ingen systematisk opfølgning og ingen 

opmærksomhed samt brug af ressourcer på 

patientens behov for dette. 

 

 

 

Struktur på dokumentation og procedure i 

form af korrespondance og kommunikation 

er de vigtigste faktorer for en succesfuld 

overdragelse mellem sygehus og 

primærkommune. Et højt informationsniveau 

er vigtigt både skriftligt og mundtligt samt 

gensidig respekt mellem sygehusterapeut, 

primærterapeuter og patient. 
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Spørgsmål: 

 

Svar:  
 

B5. Har du oplevet situationer, hvor  

      overdragelsen ikke gik godt og hvad 

      kan det eventuelt skyldes? 

       

 

 

 

De situationer hvor patient og pårørende ikke 

var medinddraget i udskrivelsesprocessen. 

Problematikker i forbindelse med 

kommunikation på tværs af faggrænser, 

eksempelvis fra ergoterapeut til 

socialrådgiver, men også monofagligt på 

grund af manglende viden om neurologiske 

patienter. 

 

 

C. Dokumentationens indhold 

 
 

 

C1. Har du kendskab til, om der fra  

       amtslig side er fælles holdning til,  

       hvordan man udarbejder  

       dokumentation og hvad den skal  

       indeholde? 

 

C2. Har du kendskab til, om der er en  

       intern standard på sygehuset? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der eksisterer en kodeform, hvor sygehusene 

registrerer de enkelte ydelser. Der er ingen 

fælles form med hensyn til 

status/genoptræning. 

 

 

Kun i form af Elektronisk Patient Journal 

med allerede fastsatte områder. 
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Spørgsmål: 

 

Svar:  

 
D. Diverse spørgsmål 

 

 

D1. Hvordan betragter du samarbejdet  

       mellem sygehus og primær- 

       kommune? 

 

 

 

D2. Har du en forventning om, at den 

      dokumentation du udarbejder, bliver 

      brugt i primærkommunen efter  

      patientens udskrivelse?      

 

 

 

Patienten bærer selv en stor del af ansvaret 

for rehabiliteringsforløbet efter udskrivelsen. 

Primærkommunens personale kan have svært 

ved at læse dokumentationen, som er skrevet 

i �sygehussprog�. 

 

Der er en forventning om, at det bliver brugt, 

hvilket også er en motivationsfaktor i forhold 

til at udfærdige dokumentationen. 

 

 

 

Debriefing: 

 

 

Opsummering af hovedtemaerne i det 

informanten har sagt. 

 

Eventuelle spørgsmål. 

 

Har du tilføjelser eller ting du gerne vil 

spørge om? 

 

 

Dette skete løbende undervejs. 

 

 

 

 



Dokumentation fra amt til kommune 
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Bilag 6 – Følgebrev til enquête 
Til ergoterapeuter på afdeling xx                                 Aalborg d. xx 

                                                                                                                                          

Ifølge telefonisk aftale fremsendes hermed spørgeskema til alle ergoterapeuter, som 

arbejder med apopleksipatienter. 

 

Undersøgelsen er en del af et bachelorprojekt, hvor formålet er at undersøge, hvorledes 

ergoterapeuter udarbejder og overdrager skriftlige notater i forbindelse med 

apopleksipatienters rehabilitering; dog undtagen registreringen i SKS-koder. 

 

Med skriftlige notater mener vi alt, hvad der vedrører patienten, det kan f.eks. være 

interne notater, status, rehabiliteringsplaner, samtaler med pårørende og andre 

samarbejdspartnere med videre.  

 

Spørgeskemaet er således et led i vores undersøgelse af ergoterapeuters rutiner i 

forbindelse med apopleksipatienters overgangsfase fra sygehusregi til primærkommune.  

 

Af hensyn til undersøgelsens pålidelighed er det vigtigt, at alle spørgsmålene besvares 

så ærligt som muligt. 

 

Alle besvarelser er garanteret fuld anonymitet og vil således indgå i en rapport baseret 

på det indsamlede materiale. 

 

Hvis der er spørgsmål eller du har lyst til yderligere information omkring vores projekt, 

kan vi kontaktes på tlf. xx eller på e-mail wap@privat.dk  

Vi vil gerne, at I tilbagesender spørgeskemaerne senest fredag d. xx 

 

På forhånd tak for din hjælp. 

Med venlig hilsen 

 

Pernille P. Anthonisen, Marianne Filbert, Belinda B. Hansen, Sanne R. Kronborg 

Gurli Møller 
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Bilag 7 –  Enquête 
 

Af hensyn til den videre databearbejdning er det vigtigt, at du besvarer alle 

spørgsmålene, men kun krydser af i et felt ved hvert spørgsmål. 

 

Spørgsmål 1 og 2 omhandler din uddannelse og dit job. 

 

1. Uddannelse?   

    □ Ergoterapeut 

     
2. Hvor længe har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads? 

    □ Under 1 år 

   □ Over 1 år 

 

 

 
Spørgsmål 3 omhandler komponenter, som indgår i skriftlige notater under patientens 

indlæggelse.  

 

Det er vigtigt, at du tager stilling til samtlige punkter fra a - s. 
  

Slet 

ikke 

 

I ringe 

grad 

 

I nogen 

grad 

 

I 

 høj grad 

 

3. Hvilke komponenter indgår i de skriftlige 

notater? 

a) Aktuel diagnose 

b) Andre diagnoser 

c) Indlæggelsesperiode 

d) Sociale forhold 

 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Slet 

ikke 

 

I ringe 

grad 

 

I nogen 

grad 

 

I 

 høj grad 

e) Tidligere aktivitets- og funktionsniveau 

f)  Nuværende aktivitets- og funktionsniveau 

g) Fysiske undersøgelsesfund 

h) Kognitive undersøgelsesfund 

i)  Behandling 

j)  Patientens vurdering af situationen 

k) Ergoterapeutens vurdering gennem   

    forløbet 

l)  Mål for videre rehabilitering udarbejdet i  

    samarbejde med primærkommunens  

    ergoterapeut 

m)Hjælpemidler  

n) Kontakt med pårørende 

o) Hjemmebesøgsrapport 

p) Udskrivningskonference 

q) Deltager ergoterapeuter fra  

    primærkommunen i 

    udskrivningskonference 

r)  Undersøgelse af  primærkommunens  

     tilbud 

s) Undersøgelse af primærkommunens  

    terapeutiske ressourcer 

 

 

 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 
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Spørgsmål 4 omhandler, hvilke komponenter der indgår i det skriftlige materiale, der 

overdrages til primærkommunen. 

  

Det er vigtigt, at du tager stilling til samtlige punkter fra a – s. 

  

Slet 

ikke 

 

I ringe 

grad 

 

I nogen 

grad 

 

I  

høj grad 

4. Hvilket skriftligt materiale overdrages til 

primærkommunen? 

 a) Aktuel diagnose 

 b) Andre diagnoser 

    c) Indlæggelsesperiode 

    d) Sociale forhold 

    e) Tidligere aktivitets- og funktionsniveau 

    f) Nuværende aktivitets- og funktionsniveau 

    g) Fysiske undersøgelsesfund 

    h) Kognitive undersøgelsesfund 

    i) Behandling 

    j) Patientens vurdering af situationen 

    k)Ergoterapeutens vurdering gennem  

        forløbet 

    l) Mål for videre rehabilitering udarbejdet i  

       samarbejde med primærkommunens  

       ergoterapeuter 

    m)Hjælpemidler 

    n) Kontakt med pårørende 

    o) Hjemmebesøgsrapport 

    p) Udskrivningskonference 

    q) Deltager ergoterapeuter fra  

  primærkommunen ved  

        udskrivningskonference 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Slet 

ikke 

 

I ringe 

grad 

 

I nogen 

grad 

 

I  

høj grad 

r) Undersøgelse i forhold til  

    primærkommunens tilbud 

s) Undersøgelse af primærkommunens  

    terapeutiske ressourcer 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
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Bilag 8 – Samlet resultat af enquête 
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Bilag 9 - Interviewguide6 til pilotinterview til den kvalitative del 
 

Briefing: 

 

Formål: 

 

Vi er glade for, at du vil deltage i 

interviewet. 

 

 

 

 

Kort introduktion om projektet. 

 

Vi har valgt, at det er X der interviewer og 

den anden holder sig i baggrunden og 

tager notater. 

  

 

Vi har tavshedspligt og i projektet vil jeres 

navne blive anonymiseret. 

 

Vi vil gerne have lov at optage interviewet 

på bånd og dette vil blive slettet efter 

eksamen. 

 

Vi har en meget begrænset viden om 

arbejdsgangen i primærkommunen og 

derfor skal interviewet bruges til at få 

forståelse af ergoterapeuters opfattelse af  

arbejdet med dokumentation i kommunen.  

Overordnet formål: 

Vores viden omkring arbejdsgangen i 

primærkommunerne er meget begrænset. 

Vi har brug for en større forforståelse, før 

vi udarbejder spørgsmål til 

fokusgruppeinterviewet.   

 

 

 

Vi vil gerne have en til en kommunikation. 

Den anden holder sig i baggrunden og har 

mulighed for at komme med supplerende 

spørgsmål. 

 

Vi overholder de etiske retningslinier.  

 

 

Som ovenstående. 

 

 

 

Få ideer til udarbejdelse af spørgsmål. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Med inspiration fra Kvale, 2004. 
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Briefing, fortsat: 

 

Formål: 

 

Du er velkommen til at stoppe mig 

undervejs. Eller sige fra hvis der er noget, 

du er i tvivl om eller noget du ikke har lyst 

til at svare på. 

 

Har du nogle spørgsmål, inden vi går i 

gang? 

 

 

Vise at vi er åbne og vil forsøge at 

minimere bias vedrørende sproglige 

misforståelser. 

 

 

Give mulighed for at informanten kan få 

afklaret tvivl. 

 

Spørgsmål: 

 

Formål: 
 

Tænk tilbage på generelle situationer, hvor 

du modtager apopleksipatienter. 

 

 

Modtager du følgende skriftligt materiale 

og hvad tænker du om det? 

 

 

a) Aktuel diagnose 

b) Andre diagnoser 

c) Indlæggelsesperiode 

      d) Sociale forhold 

e) Tidligere aktivitets- og  

    funktionsniveau 

f) Nuværende aktivitets- og  

    funktionsniveau 

g) Fysiske undersøgelsesfund 

 

Vi vil forsøge at indfange, hvad 

ergoterapeuten modtager af skriftligt 

materiale og i hvilket omfang det bruges.  

 

Gå de enkelte punkter igennem, for at se 

om der er sammenfald mellem det, der 

ifølge den kvantitative undersøgelse bliver 

overdraget til primærkommunen. 
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Spørgsmål: 

 

Formål: 
 

h) Kognitive undersøgelsesfund 

i)  Behandling 

j)  Patientens vurdering af situationen 

k) Terapeutens vurdering gennem  

    forløbet 

l)  Hjælpemidler 

m)Kontakt med pårørende 

n) Hjemmebesøgsrapport 

o) Udskrivningskonference 

p) Deltager ergoterapeuter fra  

    primærkommunen i  

    udskrivningskonference 

 

Synes du, at der er mangler i det skriftlige 

materiale, du modtager efter en 

apopleksipatients udskrivelse efter et 

rehabiliteringsforløb på sygehus? 

 

Er der nogle af ovennævnte emner, du 

synes er overflødige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde frem til spændingsfelter set med 

kommuneøjne i forhold til opfattelse og 

afvendelse af dokumentationen i 

rehabiliteringsforløbet? 
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Debrifing: 

 

Formål: 
 

Opsummering af hovedtemaerne i det 

informanten har sagt. 

 

 

Eventuelle spørgsmål. 

 

Har du tilføjelser eller ting du gerne vil 

spørge om? 

 

 

Sikre os at vi har forstået det informanten 

har sagt og afklare eventuelle 

tvivlsspørgsmål. 
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Bilag 10 - Sammendrag af pilotinterview til den kvalitative del 

 

Spørgsmål: 

 

Svar: 
 

Tænk tilbage på generelle situationer, hvor 

du modtager apopleksipatienter. 

 

Modtager du følgende skriftligt materiale 

og hvad tænker du om det? 

 

a) Aktuel diagnose 

b) Andre diagnoser 

c) Indlæggelsesperiode 

      d) Sociale forhold 

e) Tidligere aktivitets- og  

    funktionsniveau 

f) Nuværende aktivitets- og  

    funktionsniveau 

g) Fysiske undersøgelsesfund 

h) Kognitive undersøgelsesfund 

i)  Behandling 

j)  Patientens vurdering af situationen 

k) Terapeutens vurdering gennem  

    forløbet 

l)  Hjælpemidler 

m)Kontakt med pårørende 

n) Hjemmebesøgsrapport 

o) Udskrivningskonference 

p) Deltager ergoterapeuter fra  

    primærkommunen i  

    udskrivningskonference 

 

 

 

 

 

 

 

- Skriftlig dokumentation modtages 

automatisk fra de respektive 

sygehuse.  

- Generelt er der stor tillid til det 

monofaglige samarbejde. 

- Den skriftlige dokumentation 

opfattes som meget valid og kan 

dermed i høj grad anvendes. 

- I sjældne tilfælde har det været 

nødvendig at udføre undersøgelser 

efter patientens udskrivelse. 

- Alle oplysningerne er anvendelige 

og relevante. 
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Spørgsmål: 

 

Svar: 
 

Synes du, at der er mangler i det skriftlige 

materiale, du modtager efter en 

apopleksipatients udskrivelse? 

 

Er der nogle af ovennævnte emner, du 

synes er overflødige? 

 

 

- Terapeuten oplever ikke direkte 

mangler, men kunne tænke sig 

mere fyldestgørende 

dokumentation omkring borgerens 

forventninger og mål for fremtiden.  

Gerne med borgerens egne ord. 

 

 

 

 

Debrifing: 

 

 
 

Opsummering af hovedtemaerne i det 

informanten har sagt. 

 

Eventuelle spørgsmål. 

 

Har du tilføjelser eller ting du gerne vil 

spørge om? 

 

 

Dette skete løbende. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84

 

Bilag 11 – Invitation til deltagerne i fokusgruppeinterviewet 
Til xx 

 

Tak for dit tilsagn om at deltage i vores fokusgruppeinterview. Fælles for deltagerne er, 

at I alle er ergoterapeuter ansat i kommunen. 

 

Vi er fem ergoterapeutstuderende, der er i gang med vores afsluttende bachelorprojekt.  

 

Formålet med interviewet er, at du ud fra din praksiserfaring bidrager med din opfattelse 

af den skriftlige dokumentation, du modtager i forbindelse med apopleksipatienters 

udskrivelse til netop din kommune. Med skriftlig dokumentation mener vi, alt hvad der 

vedrører patienten eks. journalskrivning, status, genoptræning, samtaler med pårørende 

og andre samarbejdspartnere. Fokusgruppeinterviewet er således et led i vores 

undersøgelse af ergoterapeuters arbejdsgang i forbindelse med apopleksipatienters 

overgangsfase fra sygehus til primærkommune.  

 

Alle fem studerende vil være til stede under interviewet. En vil deltage aktivt i 

interviewet og de andre vil tage notater. Interviewet vil blive optaget på bånd af hensyn 

til vores videre analyse. Alt vil blive anonymiseret og båndet destrueres efter eksamen.  

 

Interviewet finder sted på Selma Lagerlöfsvej 2, Sundheds CVU Aalborg. 

 

Onsdag den xx kl. 9:00 – 11:00, lokale nr. 219. 

 

Dagsorden: 9:00 �  9:30 Velkomst og præsentation 

 9:30 � 10:45 Fokusgruppeinterview 

  10:45 � 11:00 Afslutning 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer xx. 

 

Vi ser frem til en inspirerende formiddag. På gensyn 

Pernille P. Anthonisen, Belinda B. Hansen, Marianne Filbert, Sanne R. Kronborg og 

Gurli Møller 
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Bilag 12 – Briefing til fokusgruppeinterview 
 

Vi er glade for, at I vil deltage i interviewet.  

 

Vi har tavshedspligt og alle vil blive anonymiseret. 

 

Som aftalt vil vi gerne optage interviewet på bånd og det bliver destrueret efter 

eksamen. Vi vil gerne, hvis I vil skrive under på samtykkeerklæringen. 

 

Kort introduktion om projektet. 

 

Vores forventninger til jer er, at I alle bidrager til, at vi får en god diskussion i gang 

omkring jeres opfattelse af den dokumentation I modtager i forbindelse med 

apopleksipatienters udskrivelse fra sygehus til netop jeres kommune.  

 

Præsentation af os og vores roller under interviewet.  

 

Præsentation af deltagere og uddeling af navneskilte. 

 

Er der nogle der har spørgsmål, inden vi går i gang? 

 

Debriefing 
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Bilag 13 - Interviewguide til fokusgruppeinterview 
 

Spørgsmål til fokusgruppeinterview: 

 

1. Vi har i vores oplæg omtalt dokumentation, som skriftlige oplysninger I 

modtager om patienten, i dette tilfælde apopleksipatienter. Hvad kalder I de 

papirer der følger med apopleksipatienten fra sygehuset og til jer i 

kommunen? 

 

2. Vi brugte også ordet rehabilitering. Er det et ord I hører eller bruger eller 

bruger I nogle helt andre ord for forløbet efter indlæggelsen? 

 

3. Hvordan er jeres syn på den dokumentation vi spurgte til før? 

 

• Følger papirerne/dokumentationen automatisk patienten ved 

udskrivelse? 

• Inddrages dokumentationen i jeres planlægning. Kan I bruge noget af 

det? 

• Hvad tænker I om samarbejdet mellem jer og ergoterapeuterne på 

sygehuset? 

• Er der mangler ved den overdragne dokumentation? 

• Er der noget overflødigt i den overdragne dokumentation ? 

 

 

  


