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VIA Ergoterapeutuddannelsen
Campus Aarhus N
Ergoterapeuternes kompetencer inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, hvor
målet er, at borgeren mestrer sit eget liv, er faglige kompetencer, som i høj grad efterspørges. Vi er
derfor glade for, at endnu et hold studerende er blevet professionsbachelorer i ergoterapi.
De nye ergoterapeuter vil komme til at bidrage med deres indsats inden for en profession, som hviler
på lange og stolte traditioner, og som kan imødekomme nutidens efterspørgsel på målrettet faglighed.
De studerendes afsluttende projekter rummer så meget viden med relevans for ergoterapi. Dén
viden vil vi gerne bidrage til kommer ud af eksamenslokalet og ind blandt alle dem, der er engageret i
ergoterapi som profession og som praksis. Som inspiration for faglige drøftelser udgiver vi derfor alle
bachelorprojekternes resuméer i dette samlede katalog.
Nok skal bachelorprojekter udarbejdes så intenst i uddannelsens sidste del, at der ikke er tale om
undersøgelser i fuld skala, og nok er bachelorprojekter ikke forskning. Men det rokker ikke ved, at
den viden, som bachelorprojekter frembringer, er både vigtig og væsentlig. Projekterne frembringer
valid viden og fortæller såvel om faktiske forhold, faglige tendenser og mulig udvikling, som de
påpeger faglige dilemmaer og paradokser – for ikke at tale om nye veje for professionen og dens
udøvere.
Vi vil have den viden ud dér, hvor den kan inspirere, provokere eller rejse spørgsmål.
Måske giver projekterne inspiration til andre undersøgelser, måske undrer resultatet, måske kalder det
bare på en faglig drøftelse med kolleger. De nye professionsbachelorer i ergoterapi vil med sikkerhed
gerne dele deres viden og drøfte deres resultater.
Bagerst i kataloget finder I derfor mailadresser og telefonnumre, så I har mulighed for at kontakte
jeres nyuddannede kolleger.
God læselyst!

Marianne Høllund
Uddannelsesleder

Kan teknologien Trainer Module
muliggøre og fremme leg hos
børn med Cerebral parese?

Et kvalitativt studie om forældres oplevelse af, hvordan børn med CP
kan muliggøre og fremme aktiviteten leg, gennem teknologien TM.

Resume
Titel
Kan teknologien Trainer Module muliggøre og fremme leg hos børn med Cerebral parese?

Problembaggrund
Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til fysisk handicap blandt børn. CP påvirker hjernens
signaler til musklerne, hvilket kan medføre at ens muskler ikke adlyder de ordrer som hjernen giver
dem. Derudover viser studier, at børn med funktionsnedsættelser generelt leger mindre. Dette er
problematisk, da børns dominerende aktivitet er leg, og legen bidrager til både fysisk, social,
følelsesmæssig og kognitiv udvikling.

Formål
Formålet med bachelorprojektet er at finde ud af, hvordan forældre til børn med CP oplever, at
muligheden for vægtaflastning via Trainer Module (TM) kan understøtte deres børns leg. Derudover
ønskes det at bidrage med viden til udvikling af ergoterapeutisk praksis.

Problemformulering
Hvordan oplever forældre til børn med Cerebral parese barnets leg med og uden teknologien Trainer
Module? På hvilken måde kan Trainer Module være med til at muliggøre og fremme barnets leg?

Design, materiale og metode
Projektet har et kvalitativt design med en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang.
Dataindsamlingen er foretaget gennem et obser-view og et semistruktureret interview af to
informanter, hvor analysen har været styret af en induktiv tilgang. Projektet er inspireret af Kvale og
Brinkmanns interviewundersøgelse til dataindsamling og databearbejdning.

Resultater
Resultaterne fra dataindsamlingen præsenterer to forskellige vinkler. Teknologien TM viste sig at
fungere godt for det ene barn, da den muliggjorde flere ting, som barnet ellers ikke var i stand til.
Modsat gjorde det sig ikke gældende for det andet barn, da TM mere var en begrænsning for barnet.
Fælles for begge informanter gennem undersøgelsen, var at sejlet spillede en stor rolle, da de havde
en oplevelse af, at det sad ubehageligt på deres børn.

Konklusion
Ud fra bachelorprojektet kan det konkluderes, at teknologien TM, ud fra mødrenes synspunkt,
fungerer godt for nogle børn og knap så godt for andre. Hvis teknologien TM skal gøres mere
anvendelig i aktiviteten leg for børn med CP, kræver det, at der foretages ændringer i de omgivelser
som teknologien TM er placeret i, samt tilpasning af sejlet.

Søgeord
Trainer Module, Cerebral parese, leg, ergoterapi

Ord
341

1

2

Resume

Titel
Ungdommens udsathed i det moderne samfund - kan ergoterapi forebygge psykisk mistrivsel blandt
gymnasieelever?

Baggrund
Ifølge Den Danske Sundhedsprofil udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, har andelen af unge mellem 16
og 24 år med dårligt mentalt helbred været stigende fra 2010 til 2017. Center for Ungdomsforskning
har sat fokus på den stigende mistrivsel og i den forbindelse igangsat et projekt, der har til formål at
undersøge en såkaldt ny udsathed blandt unge. Denne psykiske mistrivsel har en betydning for de
unges hverdag, samt deres mulighed for aktivitet og deltagelse.

Formål
Formålet er at undersøge gymnasieelevers psykiske mistrivsel, og hvordan dette påvirker deres
aktivitetsbalance og aktivitetsidentitet, samt diskutere hvordan ergoterapeutisk viden kan bidrage til
at forebygge psykisk mistrivsel hos målgruppen.

Problemformulering
Hvordan oplever gymnasieelever, at psykisk mistrivsel påvirker deres aktivitetsbalance og
aktivitetsidentitet, og hvordan kan ergoterapeutisk viden bidrage til en forebyggende indsats mod den
stigende mistrivsel blandt unge?

Metode
Der anvendes en kvalitativ metode i form af semistrukturerede interviews af unge, der oplevede
psykisk mistrivsel, mens de gik på gymnasiet. Der anvendes en kombination af den fænomenologiske
og hermeneutiske tilgang. Databearbejdningen tog udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns
analysemetode med fokus på mening, og der analyseres og fortolkes ud fra de tre
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Resultater
Informanterne oplevede en aktivitetsubalance i deres hverdag på grund af den psykiske mistrivsel, og
derfor følte de sig nødsagede til at fravælge betydningsfulde aktiviteter for at skabe en balance. I den
forbindelse blev deres aktivitetsidentitet påvirket negativt, i og med de ikke var i stand til at
opretholde flere af deres roller. Der er tale om et komplekst fænomen, da mange forskellige faktorer
påvirker hinanden på kryds og tværs. Dette skaber et dynamisk samspil, hvor dele af fænomenet ikke
kan stå alene, men skal betragtes i relation til helheden.

Konklusion
Det konkluderes, at den psykiske mistrivsel påvirkede de unges aktivitetsbalance og aktivitetsidentitet
i en sådan grad, at de oplevede at blive fastholdt i mistrivslen. Den psykiske mistrivsel viste sig som en
kombination mellem personlige faktorer, deres oplevelse af egen identitet, ubalance i aktiviteterne
og påvirkninger fra deres omgivelser. Ergoterapeutiske strategier og viden om aktiviteters betydning
for sundhed, trivsel og velvære har relevans i en forebyggende indsats og kan medvirke til at støtte
den unge i at opretholde en positiv og tilfredsstillende balance i hverdagen.

Søgeord
Aktivitetsidentitet, aktivitetsbalance, gymnasieelever, psykisk mistrivsel.

Antal ord: 400
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Titel
Kulturforståelse i ergoterapeutisk praksis

Problembaggrund
I Danmark oplever vi et stigende antal borgere med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket betyder,
at sundhedsvæsenet forventes at kunne omfavne mange mennesker med forskellig kulturbaggrund
og forskellig sundhedsopfattelse.
Gennem rehabilitering bestræber vi os på at gøre borgeren så selvstændig som muligt, men denne
agenda kan skabe et kultursammenstød grundet forskellig opfattelse af sundhed mellem terapeut og
borger. Endvidere viser internationale studier, at der eksisterer metodiske og relationelle udfordringer
i samarbejdet mellem ergoterapeuter og borgere med anden etnisk baggrund forårsaget af kulturelle
barrierer.

Formål
Formålet projektet er at undersøge ergoterapeuters oplevelse med at yde ergoterapi til personer med
anden etnisk baggrund, samt at give et indblik i omfanget af ergoterapeuters kulturforståelse og dens
betydning for interventioner med målgruppen. Projektet henvender sig til særligt til ergoterapeuter,
men andre sundhedsfaglige professioner kan med fordel drage nytte af projektets indhold. Målet er
at øge opmærksomheden omkring vigtigheden af en bred kulturforståelse blandt ergoterapeuter.

Problemformulering
Hvordan oplever ergoterapeuten sine egne kompetencer i mødet med personer med anden etnisk
baggrund end dansk? Og hvilken betydning har det for ergoterapeuters intervention, at målgruppen
har en ikke-vestlig kulturbaggrund?

Design, materiale og metode
Projektet er baseret på et kvalitativt forskningsdesign, bestående af fire semistrukturerede interviews
med ergoterapeuter, der beskæftiger sig med borgere med anden etnisk baggrund. Undersøgelsen
tager afsæt i en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, hvor udarbejdelsen af interviewguide,
gennemførelse af interviews og analyse af rådata tager afsæt i en induktiv analysestrategi herunder
Malteruds systematiske tekstkondensering. Efterfølgende er resultaterne fortolket ud fra relevant
teori.

Resultater
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Alle informanter er enige om, at viden og erfaring har en overvejende betydning i arbejdet med
borgere med anden etnisk baggrund. De giver alle udtryk for, at de ikke føler sig tilstrækkelig uddannet
til at arbejde med målgruppen. Fælles for dem alle er, at de oplever sproglige barrierer, forskellige
forventninger, og mangel på evidensbaserede undersøgelsesredskaber egnet til målgruppen.
Ydermere ses det i diskussionen, at der er uoverensstemmelser mellem forventningerne til den
ergoterapeutiske ydelse og uddannelsens fokus på kulturens indflydelse på den ergoterapeutiske
ydelse.

Konklusion
Ud fra analysen konkluderer dette bachelorprojekt, at ergoterapeuter, der arbejder med mennesker
med anden etnisk baggrund, oplever markante udfordringer, som har en negativ indflydelse på
ergoterapeutens oplevelse af egne kompetencer og på kvaliteten af de ergoterapeutiske
interventioner med denne målgruppe.

Søgeord, 3-5 stk.
Ethnic groups, Occupational therapy, Culture

Antal ord
399
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Illustrationen: Egen fremstilling
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Resumé
Det er ikke altid let at være inklusionsbarn i folkeskolen.
I Danmark er ADHD, ADD, autisme og aspergers syndrom udbredt blandt de danske
folkeskolebørn. Antallet af børn med diagnoserne har været stigende med henholdsvis
140% for ADHD og 150% autisme og aspergers syndrom fra 2009-2019. I forbindelse med
den høje
forekomst af udviklingsforstyrrende diagnoser1 blandt børn, blev der i 2010 udarbejdet en
inklusionsstrategi, som er gældende den dag i dag. Denne strategi indebærer, at børn med
særlige behov snarere bliver inkluderet i almindelige folkeskoler end specialskoler, hvilket
gør, at den almindelige folkeskole bør indrettes anderledes, så inklusionsbørnene føler sig
tilpasse.
Dette kan desværre være en udfordring, når folkeskolelederne ikke føler, de har
kompetencer til at kunne inkludere børn med forskellige diagnoser. Ligeledes ses der et stort
antal af børn med
autisme have et stort ufrivilligt skolefravær. Derfor er formålet med dette narrative
litteraturreview at undersøge, hvordan det fysiske klasselokale fremmer deltagelse i
aktiviteten undervisning i
folkeskolen hos børn med ADHD, ADD, autisme og aspergers syndrom.
Problemformuleringen
lyder således: Hvilke faktorer i det fysiske klasselokale understøtter, at børn med ADHD,
ADD, autisme og aspergers syndrom kan deltage i aktiviteten undervisning?
I dette narrative litteraturreview er der blevet udarbejdet en struktureret søgning, som er
udført i databaserne Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature og Education
Resource Information Center. De fremsøgte studier blev efterfølgende screenet og sorteret i
forbindelse med projektets inklusionskriterier. Udvælgelsesprocessen i forhold til at screene
og sortere studier på baggrund af projektets inklusionskriterier, demonstreres i et flowchart.
De udvalgte studier blev organiseret i en matrix. På baggrund af matrixen udvikles der
temaer i kontekst til de inkluderede studier. Resultaterne af dette narrative litteraturreview
viste, at der findes flere forskellige faktorer, der kan have indflydelse på at fremme
deltagelse i aktiviteten undervisning i folkeskolen hos børn med ADHD, ADD, autisme og
aspergers syndrom. Dette kan blandt andet være farverne gul, grøn og blå, terapibolde i

1

Menes i dette narrative litteraturreview (1) som værende ADHD, ADD, autisme og aspergers syndrom
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stedet for stole og forskellige former for lyde, såsom hvid støj og en
lydfeltforstærker.
Det kan konkluderes, at fremtidig forskning er nødvendig for at hjælpe med at afklare flere
tiltag for udvikling af alternative tests til bedre at kunne præcisere faktorer, som kan fremme
aktiviteten undervisning hos børn med udviklingsforstyrrede diagnoser2.
Søgeord: ADHD, autisme, folkeskole, fysiske omgivelser.

Denne opgave er fremstillet af:
Emilia Berwald Andersen

Janni Bay Pedersen

Louise Vibeke Hage

Anne Sofie Kønig Runeborg
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Menes i dette narrative litteraturreview som værende ADHD, ADD, autisme og aspergers syndrom (1)
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Resumé
Titel
En overordnet ramme for de kommunale livsstilsændrende forløb – Et innovativt bachelorprojekt

Problembaggrund
40% af den samlede sygdomsbyrde i Danmark udgøres af personer med usund livsstil (1). Dette har
bl.a. konsekvenser for samfundsøkonomien, borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet samt den
enkeltes livskvalitet og trivsel (2,3). I de i alt 98 kommuner i Danmark tilbydes der i alt 234 forskellige
vægttabs-interventioner – hvor indholdet i interventionerne primært består af anbefalinger ift. kost
og fysisk aktivitet (15). Hvis dette fokus står alene, vil vægttabet i mindre grad fastholdes efter endt
forløb (4).

Formål
Formålet med projektet var at skabe en overordnet ramme for de kommunale livsstilsforløb, der
fokuserede på vaneændring og meningsfulde aktiviteter mhp. en fastholdelse af ændringerne. Den
overordnede ramme skulle sikre en ensartethed og højere kvalitet i arbejdet. Fokus på vaneændring
og meningsfulde aktiviteter skulle sikre en realistisk og lystbetonet livsstilsændring for borgeren.

Problemformulering
Hvordan kan man skabe en overordnet ramme for de kommunale livsstilsændrende forløb, således
at de sundhedsprofessionelle kan arbejde mere struktureret med vaneændring og inddragelse af
meningsfulde aktiviteter i borgernes hverdag mhp. fastholdelse?

Design, materiale og metode
Projektet udformedes som et innovativt projekt og tog afsæt i FIRE-modellens innovationsprocesser
(5). Pragmatismen benyttedes som et videnskabsteoretisk afsæt i projektet, da det essentielle i
projektet var at skabe en værdi for brugerne – ikke skabe ny viden (6,7).
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Dataindsamlingen bestod af to semistrukturerede interviews (ét enkeltpersonsinterview og ét
gruppeinterview) af tre sundhedsprofessionelle, der arbejder med kommunale livsstilsforløb.
Derudover blev der foretaget observation af én mødegang på et livsstilsforløb, samt afholdt en
idégenereringsworkshop for ergoterapeutstuderende. Databearbejdningen blev udført med
metoder fra Fire-Design-modellen samt Steinar Kvale og Svend Brinkmanns analyseproces (5,8).

Resultater
Informanterne udtrykte, at det er en kompleks opgave at arbejde med livsstilsændrende forløb, da
det kræver et mere tværfagligt team og en overordnet ramme/beskrivelse for, hvordan forløbene
tilrettelægges og afvikles. Idégenereringsworkshoppen resulterede ligeledes i løsningsforslag der
inkluderede en overordnet struktur. På baggrund af dette udarbejdedes en forløbsbeskrivelse som
den endelige løsning.

Konklusion
De sundhedsprofessionelle efterspurgte et forløb, der kan tages udgangspunkt i ifm. tilrettelæggelse
og afvikling af de livsstilsændrende forløb. Ved at implementere forløbsbeskrivelsen som en
overordnet ramme – og hjælpeværktøj – i forløbene, kan de sundhedsprofessionelle spare
ressourcer og det vil skabe mere struktur og ensartethed. En mere struktureret beskrivelse af
forløbene kan bidrage til mere konkrete vaneændrings-interventioner til den enkelte borgers
situation og dermed fremme en realistisk, lystbetonet og holdbar livsstilsændring.

Søgeord
Livsstilsændring, vaner, meningsfulde aktiviteter, fastholdelse, forløbsbeskrivelse

Antal ord: 397
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En kvalitativ undersøgelse af barnets perspektiv på
sanseintegrative tiltag i folkeskolen

Opgaveløsere:

Hold, semester: Ea18s – 7. semester

Christensen, Laura Ejsing

Opgavetype: Bachelor

Jensen, Cecilie Sofie

Vejleder: Holst-Stensborg, Helene

Jensen, Stine Steenbock
Larsen, Signe Dybdal
Rahbek, Julie Fomsgaard

Windstrup
Antal tegn: 91.526
Afleveringsdato: 07-01-2022

16

VIA University College
Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus N
Hedeager 2, 8200 Aarhus

Dette projekt er udarbejdet af studerende ved VIA
University College, Ergoterapeutuddannelsen som led i et
uddannelsesforløb. Projektet foreligger ukommenteret fra
uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatternes

Dette projekt – eller dele heraf – må kun offentliggøres
med forfatternes tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli
1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11.
marts 1997.

egne synspunkter.

Resumé
Titel
Sanseintegration i børnehøjde
Problembaggrund
Et nyligt studie viser, at 20 % af børn i den danske folkeskole har udfordringer, kaldet ‘sanseintegrativ
dysfunktion’ (SD). SD påvirker hjernen, så den ikke kan bearbejde og organisere sanseindtryk, hvilket kan
vanskeliggøre barnets skolegang. Yderligere beretter medierne om udfordringer i folkeskolen efter
inklusionslovens ikrafttrædelse, hvor elever oplever støjende miljøer og lavere trivsel. Barnet med tegn på
SD kan have behov for ændringer i omgivelserne f.eks. gennem sanseintegrative tiltag. Mange studier har
fokus på børn med psykiatriske diagnoser, hvortil vi ønsker at undersøge børn uden disse, samt undersøge
dette gennem barnets perspektiv.
Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge barnets oplevelse af de tiltag, der skal afhjælpe deres mulige
SD i folkeskolen med fokus på, hvilken betydning, det har for deres aktivitetsdeltagelse.

Problemformulering
Hvordan oplever børn i folkeskolens indskoling, der udviser tegn på sanseintegrativ dysfunktion, brugen af
deres sanseintegrative tiltag, og hvilken betydning har de for deres aktivitetsdeltagelse i undervisningen?
Design, materiale og metode
Projektet er et kvalitativt studie med afsæt i en deduktiv og hermeneutisk tilgang, som bygger på
observation og interviews af fem børn. Børnene er udvalgt gennem gatekeepere.
Resultat
De fleste af børnene synes, at der er meget larm i klasserne og fælles er, at de er hyperaktive samt har
svært ved at frasortere og bearbejde stimuli. Børnene giver udtryk for, at deres aktivitetsdeltagelse har
ændret sig efter implementering af tiltagene, bl.a. oplever de færre forstyrrelser samt er mere positive
omkring skoledagen. Det er forskelligt hvilke sanseintegrative tiltag børnene har samt, hvor hyppigt de
bruger disse.
Konklusion
Børnene oplever, at deres sanseintegrative tiltag har en positiv betydning for aktivitetsdeltagelsen, i form af
øget koncentrationsevne og en mere positiv oplevelse af skolegangen. Børnene nævner enkelte ulemper
ved tiltagene, primært af praktisk karakter. Dog påvirker nogle af de sanseintegrative tiltag
aktivitetsdeltagelsen negativt, da børnene tages væk fra de naturlige omgivelser. Yderligere fandt vi, at
børnene er udfordret i det sociale aspekt af aktivitetsdeltagelsen, hvilket kan påvirke evnen til at indgå i
gruppearbejde. Denne sammenhæng formoder vi, kan skyldes børnenes tegn på SD, da disse vil påvirke
barnets adfærd, dog vil det være nødvendigt med yderligere undersøgelser for at dette kan konkluderes.
Projektet har en høj grad af reliabilitet, validitet og generaliserbarhed.
Nøgleord
Ergoterapi, aktivitetsdeltagelse, sanseintegrativ dysfunktion, sanseintegrative tiltag, folkeskole
Antal ord
381
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Resume
Titel
Autisme i et forældreperspektiv - et kvalitativt bachelorprojekt omhandlende oplevelsen af aktivitetsbalance
hos forældre til børn med autisme samt betydningen i hverdagslivet.

Problembaggrund
Statistik viser, at 1,67% af børn i alderen 0-17 har en autismediagnose. Børn med autisme har ikke de samme
forudsætninger for at lære som jævnaldrende børn. Dette medvirker til, at omsorgsbyrden er større hos
forældre til børn med autisme. Forskning viser, at forældrene kan have svært ved at kombinere denne omsorg
med andre aktiviteter i hverdagen og ofte tilsidesætter egne behov, hvilket kan påvirke deres helbredstilstand.
Samtidig oplever forældrene en sorg over tabet af det liv, man havde forestillet sig. Forskning omkring
forældrenes aktivitetsbalance er mangelfuld, hvorfor vi ønsker at undersøge dette.

Formål
Formålet med dette projekt er at give et indblik i forældrenes aktivitetsbalance samt belyse de ressourcer og
begrænsninger, der kan opstå i hverdagslivet. Projektet har til formål at skabe et øget fokus på de
ergoterapeutiske kompetencer, der kan bidrage til at fremme aktivitetsbalancen hos forældre til børn med
autisme samt bidrage til videre forskning.

Problemformulering
Hvordan oplever forældre til børn med autisme deres aktivitetsbalance, og hvilken betydning har det i deres
hverdag? Hvordan kan ergoterapi bidrage til at fremme aktivitetsbalancen hos forældrene?

Design, materiale og metode
Projektet byggede på et kvalitativt forskningsdesign ud fra tre semistrukturerede gruppeinterviews med
forældrepar til børn med autisme. Projektet havde en hermeneutisk tilgang med afsæt i fænomenologien
under dataindsamlingen. Databearbejdningen tog afsæt i en tværgående analysestrategi med udgangspunkt i
Kvale og Brinkmanns analysemetode. Det er foretaget ud fra en deduktiv tilgang med vekslen til induktiv under
datakodningen.

Resultater
Resultaterne viste at forældrene prioriterer forskelligt imellem deres produktive- og fritidsaktiviteter samt tid
til sig selv og hinanden grundet børnenes behov. Trods dette oplever forældrene deres hverdagsliv som
meningsfuldt. Derudover er deres hverdag på forskellig vis tilpasset grundet barnets autisme og kræver forud
planlægning samt alternative løsninger. Forældrene giver udtryk for manglende hjælp fra systemet samt
vigtigheden af ergoterapi på området.

Konklusion
Ud fra resultaterne kan det konkluderes, at forældrene giver afkald på nogle ting i deres hverdag, hvilket i
forskellig grad påvirker deres aktivitetsbalance. Derudover påvirker autismediagnosen hvordan hverdagslivet
på forskellig vis udfolder sig i familierne. Desuden er ergoterapi en vigtig faktor til at støtte forældrene i
hverdagen, for at øge muligheden for aktivitetsdeltagelse og balance i hverdagslivet.

Søgeord
Ergoterapi, forældre, autismespektrumforstyrrelse, aktivitetsbalance, hverdagslivet
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Resumé
Bachelorprojektet handler om, hvordan ergoterapeuter i en ny type funktion på danske regionshospitaler
kan implementeres. Dermed er der arbejdet ud fra titlen “Ergoterapeuter på sengeafsnit i en ny type
funktion”.
Projektet tager afsæt i et samarbejde, som gruppen har med et regionshospital samt et presset
sundhedsvæsen, hvor der bl.a. er mangel på sygeplejersker. Formålet med projektet har derfor været at
undersøge ergoterapeuters erfaringer vedrørende denne funktion set ud fra et ergoterapeutisk perspektiv.
Her tager projektet udgangspunkt i problemformuleringen: “Hvordan oplever ergoterapeuter funktionen
vedr. at være fast tilknyttet et sengeafsnit ud fra et ergoterapeutisk perspektiv?”. Dette er undersøgt med
et kvalitativt design med en fænomenologisk tilgang, hvor der i dataindsamlingen blev foretaget interviews
af ergoterapeuter i funktionen. Kirsti Malteruds analysemetode, systematisk tekstkondensering, blev
anvendt til at analysere de indsamlede data. Derudover blev der anvendt litteratur fra bl.a. udenlandske
forskningsartikler, tekster fra danske medier og faglitteratur.
Resultaterne gruppen kom frem til var, at funktionen kan være med til at øge kvaliteten af
patientforløbene, men at der er nogle startvanskeligheder ift. implementeringen, og at det kræver en
forståelse fra både ledelsen og andre fagprofessioner. Det er endvidere vigtigt, at ergoterapeuternes roller
og arbejdsopgaver er tydeligt defineret, samt at de andre professioner ved, hvad ergoterapeuterne kan
bidrage med. Derudover er en tydelig og rettidig kommunikation vigtig for at få en sammenhæng i det
tværprofessionelle samarbejde.
Det kan dermed konkluderes, at denne funktion er relevant for sundhedsvæsenet og patientforløbene,
men at den stadig skal videreudvikles. Ud fra ergoterapeuternes udsagn kan man også konkludere, at
patienternes autonomi øges ved at flere fagprofessioner samarbejder om patienten.
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Resumé

Titel
Uddannelse for mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse

Problembaggrund
Mange borgere med et handicap ønsker at tage en uddannelse, så de kan få et arbejde og yde en
beskæftigelsesmæssig indsats I samfundet. En uddannelse er med til at øge muligheden for at få
et arbejde. Det er særlig vigtigt at have en uddannelse for borgere med et handicap, da det for
mange er en forudsætning for at få et arbejde. I dag får borgere med et handicap i mindre grad en
uddannelse, hvilket kan medføre økonomiske konsekvenser for samfundet. En undersøgelse viser,
at mange studerende oplever uddannelsessystemet som en hindring for at tage en uddannelse.

Formål
Formålet med dette projekt var at undersøge, i hvilken grad studerende med en fysisk nedsat
funktionsevne føler sig parate til at vælge samt gennemføre sin videregående uddannelse ud fra
den vejledning og støtte, der er til rådighed.

Problemformulering
I hvilken udstrækning oplever studerende med en fysisk nedsat funktionsevne at få vejledning til at
kunne vælge samt gennemføre deres videregående uddannelse? Og hvordan kan ergoterapeuter
medvirke til, at de studerende får den rette hjælp gennem uddannelsesforløbet?

Design, materiale og metode
Projektet er basseret på et kvalitativt forskningsdesign med en hermeneutisk tilgang. Dataene er
indsamlet gennem fire enkeltmands interviews af studerende. Kvale og Brinkmanns
meningskondensering blev anvendt som metode til at analysere de fire interviews. Resultaterne
blev analyseret og fortolket ud fra en deduktiv tilgang.

Resultater
Projektets resultater viste at informanterne havde truffet deres uddannelsesvalg uden nogen form
for vejledning. Informanterne mente ikke, at vejledere har den nødvendige viden omkring fysiske
funktionsnedsættelser i forhold til de begrænsninger, det kan medføre på studiet og senere i
arbejdslivet. Resultaterne viste desuden, at informanterne modtog en form for støtteordning der var
nødvendig for dem for at kunne gennemføre deres uddannelse, men at de næsten alle følte et
behov for at få endnu mere støtte, dog var det uklart, hvad de havde ret til.

Konklusion
Det kan primært konkluderes, at den vejledning der i dag er til rådighed i forbindelse med en
uddannelse, er utilstrækkelig.
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Resume
Titel: “Man skal nyde, før man kan yde” - en kvalitativ undersøgelse om kropsbevidsthed og
aktivitetsdeltagelse hos mennesker med multipel sclerose, og hvordan sansestimulerende
behandling i naturen kan påvirke disse.
Problembaggrund: Ifølge studier har mennesker med multipel sclerose (MS) større sensoriske
bearbejdningsvanskeligheder sammenlignet med raske kontroller. Der ses desuden en
sammenhæng mellem disse vanskeligheder og evnen til at udføre hverdagsaktiviteter. Yderligere
viser studier, at disse vanskeligheder kan medføre, at mennesker med MS kan opleve ændret
kropsbevidsthed. Vi ser et videnshul på området, og derfor udspringer projektet fra interessen om
at undersøge kropsbevidstheden hos mennesker med MS, og hvordan denne kan påvirke
deltagelse i hverdagsaktiviteter.
Formål: Formålet med bachelorprojektet er at undersøge, hvordan mennesker med MS oplever
deres kropsbevidsthed, og om sansestimulerende behandling kan påvirke denne. I projektet
undersøges også, hvilken betydning den oplevede kropsbevidsthed har for evnen til at udføre
hverdagsaktiviteter.
Problemformulering: Hvordan oplever mennesker med multipel sclerose, at sansestimulerende
behandling ved Mentalt Pusterum kan påvirke deres kropsbevidsthed og deltagelse i
hverdagsaktiviteter?
Design, materiale og metode: Projektet er en kvalitativ undersøgelse, hvor der anvendes en
overvejende hermeneutisk tilgang. I projektet er der foretaget to gruppeinterviews ved brug af fotoelicitation, et før og et efter den sansestimulerende behandling, Mentalt Pusterum (MP).
Informanterne var voksne patienter med MS, der ifm. deres rehabiliteringsforløb på et specialiseret
rehabiliteringscenter deltog i MP. I databearbejdningen er Kirsti Malteruds systematiske
tekstkondensering blevet anvendt til at analysere dataen ud fra en induktiv tilgang.
Resultater: Resultaterne viste, at deltagerne havde forskellige oplevelser af deres
kropsbevidsthed både før og efter MP, men at alle informanter mærkede en forandring i deres
kroppe efterfølgende. Informanternes generelle oplevelse af MP blev påvirket af udefrakommende
forstyrrelser, der i forskellig grad påvirkede deres koncentration og udbytte af seancen. På trods af
dette beskrev alle informanter en positiv effekt ved at bruge naturen, og de beskrev et ønske om
fremadrettet at kunne bringe elementer fra MP med ind i hverdagen.

Konklusion: Vi kan konkludere, at det at få en øget kropsbevidsthed både kan indebære at blive
mere bevidst om de positive såvel som de negative kropsfornemmelser. Vores undersøgelse
peger i retningen af, at MP har en positiv effekt på at forbedre kropsbevidstheden og
aktivitetsbalancen hos mennesker med MP. Dog er undersøgelsen for kortvarig til at konkludere
entydigt på dette, og vil derfor kræve yderligere forskning på området.
Søgeord: multipel sclerose, kropsbevidsthed, aktivitetsbalance, energi
Antal ord: 388
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Resumé
Titel
Karrierens største transfer – Livet efter elitesport

Problembaggrund
Der har de seneste år været et større fokus på den mentale sundhed hos elitesportsudøvere. Dette projekt
tager udgangspunkt i hvordan livet efter et karrierestop opleves hos mandlige elitesportsudøvere, som
aktivt vælger at lade sig pensionere. I fund fra forskningsartikler, beskrives det hvordan en
elitesportsudøvers pension, kan have konsekvenser for den mentale sundhed og hvordan udfordringer i
hverdagslivet kan opstå.

Formål
Projektets formål er at undersøge hvordan oplevelsen af det ændrede hverdagsliv påvirker den
pensionerede elitesportsudøver. Ud fra dette bliver der undersøgt om der opleves forandringsprocesser i
hverdagslivet. Herudover er formålet at sætte fokus på ergoterapeutiske relevante begreber i kontekst til
denne problemstilling.

Problemstilling
Hvordan oplever tidligere fuldtids elitesportsudøvere forandringsprocesserne i deres hverdagsliv i
forbindelse med livet efter karrierestoppet?

Design, materiale og metode
Projektet har et kvalitativt design, og her benyttes den hermeneutiske tilgang. Dataindsamlingen blev
udarbejdet igennem to semi-strukturerede interviews. Disse interviews blev analyseret ud fra Kvale og
Brinkmanns analysemetode, med fokus på mening.

Resultater
Resultaterne viste, at der opleves forandringsprocesser i deres hverdagsliv, når elitesportsudøvere går på
pension. Disse udfordringer kom til udtryk ved deres oplevelser af ændringer i hverdagslivets struktur.

Konklusion
Det kan konkluderes at atleterne oplever forandringsprocesser i deres hverdagsliv, som følge af deres
karrierestop. Tidsperspektivet for forandringsprocesserne, har vist sig at have en positiv indvirkning på
kvaliteten af flere parameter, i forhold til hverdagslivet. De tre begreber aktivitetsidentitet,
aktivitetsbalance og oplevelse af sammenhæng, kan konkluderes at blive påvirket af ændringerne, som
følge af karrierestoppet.

Søgeord:
Elitesport, aktivitetsbalance, OAS, aktivitetsidentitet, hverdagsliv, forandringsprocesser, pension
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Resumé

Titel
En sansestimulerende pause i skolen
Problembaggrund
I vores samfund er det nærmere normen end undtagelsen at tage en ungdomsuddannelse. Nogle unge har
dog ikke forudsætningerne for at kunne fungere på en almen uddannelse, hvorfor der findes Særligt
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Disse er særligt tilrettelagt for unge med generelle
indlæringsvanskeligheder samt udviklingshæmning. Mennesker med indlærings- og adfærdsmæssige
udfordringer oplever ofte også sanseforstyrrelser, hvilket har en påvirkning på daglige aktiviteter, herunder
skolens aktiviteter.
Formål
Formålet med dette projekt er at se, om en velfærdsteknologi som Wellness Nordics Gyngestolen kan give
elever på en STU en sansestimulerende pause fra skoleaktiviteterne og derved påvirke deres adfærd og
aktivitetsdeltagelse. Herunder at undersøge, hvordan eleverne oplever brugen af stolen.
Problemformulering
Hvordan oplever elever på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse brugen af den sansestimulerende
Wellness Nordic Gyngestol? Hvordan påvirker stolen deres adfærd og hvad har dette af betydning for deres
kortsigtede aktivitetsdeltagelse i en skolekontekst?
Design, materiale og metode
Projektet er et kvalitativt design og læner sig op ad et feltstudie. Det videnskabsteoretiske grundlag tog
afsæt i fænomenologien og havde en induktiv tilgang i analysen. Informanter blev indhentet gennem
gatekeepere ud fra kriterierne, at de skulle have sanseudfordringer ifm. deres skolegang samt kunne
udtrykke sig verbalt. Dataindsamling foregik gennem flere deltagerobservationer samt et interview med
hver af elevernes lærer. Databearbejdningen blev foretaget ud fra Margrit Schreiers beskrivelse af den
kvalitative indholdsanalyse.
Resultater
Gennem observationer, uformelle samtaler med eleverne og interviews med deres lærere kom vi frem til at
begge elever oplevede stolen positivt og beroligende. Der blev dog kun observeret en kortvarig påvirkning
af adfærd, i form af mindre selvregulering samt roligere kropssprog. Der blev ikke set nogen betydelige

ændringer af deres aktivitetsdeltagelse. Lærerne fandt det trods alt meningsfuldt at bruge stolen, dog med
enkelte ændringer og et tydeligere formål.
Konklusion
På baggrund af resultaterne kan det konkluderes, at eleverne på en STU oplevede brugen af Gyngestolen
på en positiv måde. Dog var der kun kortvarige ændringer af adfærden efter brugen af stolen samt meget
få betydelige ændringer af deres aktivitetsdeltagelse. Derudover kan det iht. anden forskning konkluderes,
at der er manglende evidens på sanseområdet.
Søgeord
Ergoterapi, Sanseintegration, Sansestimulering, Velfærdsteknologi, Aktivitetsdeltagelse
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Resumé
Titel
Der er mere end blot en bold i spil - når unge voksne med psykisk sårbarhed er på banen sammen.

Problembaggrund
Vi oplever, at der i samfundet og medierne er et øget fokus på det enkelte menneskes fysiske såvel
som mentale sundhed. På trods af dette, ses en stigning i antallet af mennesker med psykiske
udfordringer. Unge voksne med psykisk sårbarhed, kan have en øget risiko for svigtende netværk,
svagere arbejdsmarkedstilknytning og mindre fysisk aktivitet, hvilket kan føre til en mere isoleret
hverdag med begrænsede meningsfulde aktiviteter. Forskning viser, at det at være en del af et
fællesskab, samt at udføre fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på unge voksne der oplever
psykisk sårbarhed.

Formål
Formålet med dette projekt er, at finde ud af hvilke faktorer der har betydning for, at den unge
voksne med psykisk sårbarhed deltager i idrætsaktiviteter, sammen med personer med psykisk
sårbarhed. Ligeledes undersøges det hvilken betydning denne deltagelse har for
aktivitetsidentiteten hos målgruppen. Det ønskes, at denne viden kan anvendes til at udvikle,
kvalificere og prioritere, både nuværende og fremtidige interventioner for unge voksne med
psykisk sårbarhed.

Problemformulering
Hvilke faktorer har betydning for, at den unge voksne med psykisk sårbarhed deltager i
idrætsaktiviteter sammen med andre personer med psykisk sårbarhed? Og hvordan oplever de, at
deltagelsen i idrætsaktiviteter med andre personer med psykisk sårbarhed har betydning for
aktivitetsidentiteten?

Design, materiale og metode
Der er i projektet benyttet et kvalitativ undersøgelsesdesign. Projektet tog afsæt i den
hermeneutiske videnskabsteoretiske retning med inddragelse af fænomenologi.
Der er foretaget tre semistrukturerede enkeltmandsinterviews. Databearbejdningen blev med en
induktiv analysetilgang foretaget med udgangspunkt i Malteruds systematiske tekstkondensering.

Resultater
Resultaterne viste, at flere faktorer har betydning for at unge voksne med psykisk sårbarhed
deltager i idrætsaktiviteter med andre personer med psykisk sårbarhed. Særligt de sociale faktorer
har stor betydning for deltagelsen. Derudover viste resultaterne at informanterne oplever et
positivt udbytte af deltagelsen i form af at udvikle sig personligt og socialt, hvilket er med til at
påvirke deres aktivitetsidentitet.

Konklusion
Det kan konkluderes, at en række faktorer har betydning for, om den unge voksne med psykisk
sårbarhed deltager i det pågældende idrætstilbud. Vores undersøgelse viser et overordnet
fællestræk, som indikerer, at de sociale omgivelser, viljemæssige karakteristika samt
idrætstilbuddet kultur, udgør faktorer, som har særlig stor betydning ift. om informanterne
deltager. Derudover kan det konkluderes, at deltagelse i det pågældende idrætstilbud, har
betydning for aktivitetsidentiteten hos de unge voksne med psykisk sårbarhed. Herunder både en
positiv betydning for aktivitetsidentitet nu og her, samt en videreudvikling af denne i en positiv
retning.

Søgeord
Psykisk sårbarhed, identitet, idrætsaktivitet, gruppeaktivitet
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Resumé
Titel: Sansemodulation til at fremme aktivitet og deltagelse for personer med skizofreni
– et scoping review.

Problembaggrund: I Danmark lever omkring 43.000 personer med skizofreni, og antallet af
personer i psykiatrisk behandling er steget markant de seneste år, og koster samfundet omkring
17,4 mia. kr. årligt. Sygdommen er bl.a. præget af positive og/eller negative symptomer, som kan
have indflydelse på deltagelse i aktivitet. Forskning har vist, at personer med skizofreni deltager i
færre aktiviteter end mennesker uden psykisk sygdom. Den ergoterapeutiske behandling til
personer med skizofreni har til formål at støtte personerne til et hverdagsliv med en højere grad af
autonomi og aktivitet og deltagelse.

Formål: Formålet med projektet er, at få indsigt i eksisterende forskning vedrørende
sansemodulation som behandling til personer med skizofreni, og hvilken påvirkning det har på
aktivitetsdeltagelse.

Problemformulering: Hvilken viden findes der om brugen af sansemodulation til personer med
skizofreni, og hvilken betydning kan det have for aktivitetsdeltagelse?

Design, materiale og metode: Projektet er et scoping review udarbejdet på baggrund af
metoden The Matrix Method af Judith Garrard. Som en del af denne metode er der
udarbejdet PICo, PRISMA-flowchart, kvalitetsvurdering af artiklerne og en review matrix af 5
inkluderede artikler. Til analyse af resultaterne er den kvalitative indholdsanalyse anvendt.

Resultater: Der er inkluderet 5 forskningsartikler i projektet. To RCT-studier, ét crossover studie,
ét tværsnitsstudie og ét kvalitativt studie. Resultaterne fra artiklerne er opdelt i de fire temaer:
Aktivitet og deltagelse, mestring, angst og kognitive funktioner. I studierne er der bl.a. uenighed
om i hvorvidt sansemodulation har en positiv virkning på aktivitetsdeltagelse ved personer med
skizofreni.

Konklusion: Der er ikke nok tilgængelig viden til at fastslå hvorvidt sansemodulation har
indflydelse på aktivitetsdeltagelse for personer med skizofreni. Da resultaterne fra projektets
inkluderede artikler er forskellige, tyder det på, at der er et videnshul på området. På baggrund af
projektets fund, bliver der opfordret til yderligere forskning på området.

Søgeord: Skizofreni, sansemodulation, aktivitet, deltagelse, mestring.
Antal ord: 318
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Resume
Titel
Pas på du ikke får firkantede øjne

Problembaggrund

Gaming er en populær aktivitet, som hvert år når nye højder i forhold til udvikling og deltagerantal. En
statistik fra Danmarks Statistik Bank viser at 53 procent af den voksne befolkning, inden for de sidste 3
måneder har gamet, hvoraf en af de mest foretrukne spilleplatforme er på computeren. Gaming er blevet
et stort omdrejningspunkt, specielt efter corona-krisen hvor computeren har fået sin del i manges hverdag.
Det at game har været et diskuteret emne, om hvorvidt det har en positiv eller negativ indflydelse på
livskvaliteten. Det har i høj grad sat sit præg på unge voksnes roller og vaner, og er dermed blevet en
integreret del af deres identitet. Med et ergoterapeutisk fokus er det muligt at skabe nye perspektiver, som
kan bidrage til at forstå fænomenet gaming.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge unge gamers egen oplevelse, i deres variation af daglige aktiviteter
og finde frem til hvordan de erfarer at gaming påvirker deres identitet og aktivitetsbalance.

Problemformulering

Hvordan oplever unge voksne mellem 20-25 år, at gaming påvirker deres daglige aktiviteter, og hvilken
betydning har det for deres aktivitetsbalance samt deres identitet?

Design, materiale og metode

Projektet er baseret på 3 semistrukturerede interviews, som tager afsæt i den fænomenologiske tilgang.
Interviewundersøgelserne tog udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns principper, dertil er Malteruds
tekstkondensering blevet anvendt som analysemetode.

Resultater

Resultaterne viste, at informanterne var i stand til at balancere deres daglige aktiviteter, selvom de gamer
20+ timer om ugen. Gennem gaming som aktivitet oplevede informanterne både afslapning, underholdning
og socialisering. Alle informanter har tendens til at sige de bruger færre timer end de reelt gør, hvis de
indgår i dialog med folk der ikke har erfaring eller forståelse for gaming.

Konklusion
Det kan konkluderes, at informanterne er i stand til at anvende 20+ timer i ugen på gaming, og stadig
bibeholde en god aktivitetsbalance med tid til de daglige gøremål. Deraf har vi konkluderet, at gaming
nødvendigvis ikke har en negativ virkning på daglige aktiviteter, aktivitetsbalance samt identitet.

Søgeord
Gaming, Gaming Disorder, aktivitetsbalance, aktivitetsidentitet, ergoterapi

Antal ord: 345
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Resumé
Titel
Kreative aktiviteter i ergoterapeutisk intervention - en kvalitativ undersøgelse af ergoterapeuters
anvendelse af kreative aktiviteter i intervention med patienter i behandlingspsykiatrien.

Problembaggrund
Kreative aktiviteter er brugt i ergoterapien siden fagets etablering. Den samfundsmæssige udvikling har
påvirket ergoterapeuternes brug af de kreative aktiviteter i praksis, som ligeledes har påvirket
uddannelsens fokus på disse kreative fag. Det har resulteret i, at der i dag ikke er kreative håndværksfag på
skemaet.
De positive effekter af kreative aktiviteter i den ergoterapeutiske praksis er længe blevet diskuteret i den
videnskabelige litteratur. Kompleksiteten forbundet med begreberne gør det udfordrende at undersøge og
måle effekterne. Fagprofessionens evidensbaserede tilgang giver derfor udfordringer i relation til en
retfærdiggørelse af de kreative aktiviteters potentiale.

Formål
Dette projekt har til formål at undersøge hvordan ergoterapeuter anvender kreative aktiviteter i
interventioner med patienter i behandlingspsykiatrien og hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer
anvendelsen af denne aktivitetsform.

Problemformulering
Hvordan anvender ergoterapeuter i behandlingspsykiatrien kreative aktiviteter i intervention med
patienter, og hvilke faktorer fremmer eller hæmmer anvendelsen af denne aktivitetsform?

Design, materiale og metode

Projektets design er primært præget af det hermeneutiske paradigme men med inddragelse af det
fænomenologiske vidensgrundlag. Der anvendes en kvalitativ undersøgelsesmetode som bestod af tre
obser-views, som blev bearbejdet ud fra Kvale/Brinkmans tekstkondensering.

Resultater
Resultaterne viste at ergoterapeuterne i arbejdet med kreative aktiviteter som intervention arbejder
ergoterapeutfagligt gennem deres terapeutroller. Ligeledes viste resultaterne, at der var meget forskellige
omgivelser, tilgængelige materialer og rammesætning ift. aktiviteten ved de to steder, hvilket på forskellige
vis kunne fremme eller hæmme aktivitetsudførelsen. Resultaterne viste også at informanterne ikke følte sig
specielt kreative, men at det ikke hæmmede dem i at facilitere aktiviteten og praktisere deres
professionsudøvelse.

Konklusion
Det kan konkluderes at ergoterapeuterne arbejdede ergoterapeutfagligt med kreative aktiviteter og at de
ergoterapeutiske strategier kom til udtryk i undersøgelsen. Ligeledes kan det konkluderes at der ved de to
steder var meget forskellige omgivelser, rammesætninger og tilgængelige materialer, som påvirkede
patienternes aktivitetsdeltagelse og terapeutens professionsudøvelse. Yderlige kan det konkluderes at
selvom ergoterapeuterne ikke havde specielle kreative kompetencer, så så de stor værdi i denne
aktivitetsform, og det at facilitere den i intervention med patienter.

Søgeord
Kreativitet, intervention, psykiatri, ergoterapi
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Resumé
Titel
Aktivitetbalnce og oplevelse af sammenhæng hos forældre til et barn med en sjælden sygdom – En
støtte i hverdagen.

Problembaggrund
En sjælden sygdom defineres i Danmark som værende sjælden, når 1-2 ud af 10.000 diagnosticres,
hvilket svare til mindre end 1000 tilfælde af den enkelte sygdom. Sjældne sygdomme diagnosticeres
oftest i barndommen, hvilket kan være omvæltende for hele familien. Forskning viser, at det at blive
forældre til et barn med en sjælden sygdom har stor indflydelse på den fysiske og særligt psykiske
sundhed. Forældrene gennemgår mange svære følelser og oplevelser i forlængelse af barnets
sygdoms- og behandlingsforløb, hvilket kan give store påvirkninger af forældrenes aktivitetsbalnce
samt oplevelse af sammenhæng.

Formål
Formålet med projektet er at udvikle et produkt, som kan give forældre til børn med sjældne
sygdomme, nogle grundlæggende redskaber til strukturering og mestringen af hverdagens nye
udfordringer. Den endelige løsning skal have særligt fokus på forældrenes aktivitetsbalance samt
oplevelse af sammenhæng.

Problemformulering
Hvad skal et produkt, udviklet mhp. at støtte forældrene i mestringen af deres hverdag, indeholde
for at øge oplevelsen af sammenhæng og aktivitetsbalance i hverdagen?

Design, materiale og metode
Projektet er et innovativt projekt og er opbygget ud fra procesmodellen Designing for Growth.
Projektet havde sit videnskablige ståsted i pragmatismen med et deduktivt afsæt i
arbejdsprocesseen. Der blev i dataindsamligen udført brugerrejseinterviews, af tre forældre til børn
med en sjælden sygdom for at få indblik i deres oplevelser. Databearbejdningen foregik vha. Kvale
og Brimann’s anlyse med fokus på mening. Herefter blev der udført en idegenereringsworkshop, til
udarbejdelsen af konceptet for den endelige løsning.

Resultater
forældrenes oplevelser af at have et barn med en sjælden sygdom, dannede grundlag for den
idegenrereringsworkshop, som havde til formål at generere ideer til besvarelsen af
problemformuleringen. De genererede ideer blev anvendt til konceptudvikling, for en mulig løsning
der kunne hjælpe og støtte målgruppen i deres hverdag.

Konklussion
På baggrund af projektets resultater kan det konkluderes at det udarbejdede koncept danner et
brugbart grundlag for den videre proces i udarbejdelsen af en endelig løsning. Det konkluderes at
der er brug for at arbejde videre med konceptet, før det kan påvises hvorvidt den endelige løsning
vil kunne have den ønskede effekt og mer-værdien i praksis. Ydermere konkluderes det at projektet
vil kunne drage fordel af at blive præsenteret i praksis, med det formål at udbrede kendskabet til
målgruppens udfordringer samt til løsningens ønskede outcome.

Søgeord
Forældre, Sjældne sygdomme, Aktivitetsbalance, Oplevelse af sammenhæng, Mestring
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Resumé
Titel
Kan jeg få fysisk aktivitet på recept?
Problembaggrund
I Danmark er der 1.156.138 børn mellem 0-17 år og 57.807 af børnene har ADHD, hvilket svarer til
5% viser en statistisk fra 2020. Derudover er det mere end hver anden med ADHD der ikke formår
at få mindst 02 i både Dansk og matematik ved afslutningen af grundskolen. Fysisk aktivitet kan
være med til at forbedre sociale adfærd, motoriske færdigheder og styrke samt neuropsykologiske
parameter. Ergoterapeutens kerneopgaver med ADHD-patienter er bl.a. funktions- og
færdighedstræning, såsom sanseintegration, træning af kognitive funktioner. Desuden er de optaget
af at arbejde med muliggørelse af hverdagsaktiviteter.
Formål
Formålet med projektet er at få en indsigt i hvilken betydning fysisk aktivitet har hos børn og unge
med ADHD. Projektet undersøger, hvordan ET kan bidrage til aktivitetsdeltagelse hos børn og unge
med ADHD. Vores projekt samler forskningen der er lavet om fysisk aktivitets betydning for børn
og unge samt undersøger ergoterapeutens rolle i forbindelse med aktivitetsdeltagelse.
Det er vigtigt at understrege at fysisk aktivitet ikke skal erstatte den farmakologiske behandling,
men derimod et supplement.
Problemformulering
Hvordan påvirker fysisk aktivitet for børn og unge i alderen mellem 13-17 år med ADHD, og deres
livskvalitet.
Design, materiale og metode
Projektet har anvendt et kvalitativt undersøgelsesdesign, hvor der er taget udgangspunkt i den
fænomenologiske metode med inddragelse af det hermeneutiske. Dataindsamling har bestået af tre
semistrukturerede interviews, som er blevet bearbejdet ud fra Kirsti Malteruds systematiske
tekstkondensering.
Resultater

Resultaterne viste at samtlige informanter var fysisk aktive, dog var der to ud af tre som følte at
fysisk aktivitet havde betydning for dem i form af at de følte at de kunne komme af med deres
frustrationer og stress. Derudover viste resultaterne at de havde mere overskud til resten af dagen,
hvis de har været fysisk aktive.
Konklusion
På baggrund af vores projekt har vi en indikation for at fysisk aktivitet muligvis kan bruges som en
behandlingsmulighed til børn og unge med ADHD, ud fra vores informanternes svar og vores
litteraturfund. Vores forsøg inddrager tre informanter hvilket er få, hvor en større undersøgelse vil
have kunne belyse emnet bedre.
Søgeord, 3-5 stk
Børn/unge med ADHD, Fysisk aktivitet, Hvordan oplever de fysisk aktivitet
Antal ord: 369
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Resume
Titel: Det er livsnødvendigt. Et kvalitativt studie om hvordan borgere med livstruende sygdom oplever, at
de den palliative indsats giver en meningsfuld hverdag og livskvalitet, samt det ergoterapeutiske potentiale.
Problembaggrund: En central antagelse inden for ergoterapi er, at for at have et godt liv kræves det, at der
indgår aktivitet og deltagelse i livet hos den enkelte. Ligeledes har den palliative borger behov, for at kunne
udføre meningsfulde aktiviteter, hvilket kan muliggøres gennem ergoterapeutisk indsats. En undersøgelse
viser en usikkerhed i hvilken indsats der gives og hvilken definition, som til grund for palliative indsats, trods
der findes nationale retningslinjer for behandlingen.
Formål: Formålet med projektet er at få en forståelse af borgernes oplevelse af hvordan den palliative
indsats giver dem livskvalitet og en meningsfuld hverdag. Yderligere er ønsket at kunne bidrage med
yderligere viden, som kan styrke blandt andet ergoterapeuters kompetencer i forhold til den palliative
indsats.
Problemformulering: Hvordan oplever borgere med livstruende sygdom, at en palliativ indsats bidrager til
livskvalitet og at opretholde en meningsfuld hverdag i den sene palliative fase. Og hvordan kan
ergoterapien medvirke til dette?
Design, materiale og metode: Projektet er et induktivt kvalitativt forskningsdesign og har et afsæt i det
fænomenologiske videnskabsteoretiske grundlag. Projektets empiri er via 2 semistrukturerede interviews af
palliative borger i eget hjem. Til analysen af den indhentede empiri blev Malteruds systematiske
tekstkondensering anvendt.
Resultater: Ens for begge informanter er, at de modtager smertedækkende behandling og ingen af dem
modtager ergoterapi. Den ene har modtaget tilbuddet og takket nej, hvor den anden ikke har fået
tilbuddet. Begge informanter gav udtryk, for at have et ønske, om at kunne de samme ting, som de kunne
førhen. Trods deres progredierende proces har de begge vilje, til at kunne det, som de ønsker og har fundet
aktiviteter, som de finder meningsfulde og er nødvendige for dem at kunne.
Konklusion: På baggrund af projektets resultater, kan det konkluderes at den palliative indsats muliggør, at
borgerne kan deltage i aktiviteter, som de finder meningsfulde og nødvendige at kunne lave, for dem. Ud

fra teori findes der indikationer for at inddrage ergoterapi, som kan medvirke til at give borgerne en stærk
oplevelse af sammenhæng og øge deres livskvalitet og oplevelse af en meningsfuld hverdag.
Søgeord: Livskvalitet, meningsfulde aktiviteter, palliativ indsats, ergoterapi, oplevelse, meningsfuld hverdag
Antal ord: 376
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Resumé
Titel
Babysvømning i en ergoterapeutisk kontekst – et forebyggende og tidligt opsporende tiltag?
Problembaggrund
En række børn i særligt udsatte positioner er i øget risiko for at være eller at komme i mistrivsel, hvilket
først er blevet opdaget i forbindelse med indskolingen i 6 års-alderen. Denne mistrivsel kunne muligvis
være forebygget, hvis man i løbet af barnets første to leveår, havde opsporet en række tidlige tegn. En bred
vifte af kvalificerede tilbud på børneområdet, har afgørende betydning for forebyggelse og tidlig opsporing
af denne gruppe børn. Det tyder dog på, at der er mangler og udfordringer i tilbudsviften. Et tilbud der
muligvis kunne bidrage til denne forebyggelse og tidlige opsporing, er babysvømning i en ergoterapeutisk
kontekst.
Formål
Formålet med undersøgelsen er, at indsamle erfaringsbaserede beskrivelser af, hvordan to ergoterapeuter
arbejder med babysvømning i en ergoterapeutisk kontekst, samt at undersøge hvordan babysvømning i en
ergoterapeutisk kontekst kan bidrage til forebyggelse og tidlig opsporing af børn i særligt udsatte
positioner.
Problemformulering
Hvordan oplever ergoterapeuter, der arbejder med babysvømning, at babysvømningen kan anvendes i en
ergoterapeutisk kontekst? Og hvordan kan babysvømning, i en ergoterapeutisk kontekst, bidrage til
forebyggelse og tidlig opsporing af børn i særligt udsatte positioner?
Design, materiale og metode
Projektet anvender et kvalitativt forskningsdesign, med afsæt i humanvidenskaben samt en
fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Dataindsamlingen bestod af to semistrukturerede interviews, som
blev bearbejdet ud fra Malteruds systematiske tekstkondensering.
Resultater
Resultaterne viste, at babysvømning i en ergoterapeutisk kontekst understøtter barnets udvikling og
tilknytning, og kan bidrage til den forebyggende og tidligt opsporende indsats på børneområdet.
Resultaterne viste også, at det primært er ressourcestærke forældre der deltager i de faglige
babysvømningstilbud, samt at det har afgørende betydning for kvaliteten af undervisningen, at det er en
kompetent og erfaren instruktør der varetager holdet.
Konklusion
Babysvømning i en ergoterapeutisk kontekst er et kvalificeret tilbud, der med fordel kan indgå i den
forebyggende og tidlige opsporende indsats af børn i særligt udsatte positioner. Dette skyldes vandets
særlige egenskaber, samt at tilbuddet varetages af instruktører der også er uddannede terapeuter.
Søgeord
Babysvømning, ergoterapi, forebyggelse, tidlig opsporing
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