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Forord 

Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende fra Professionshøjskolen 

University College Nordjylland og vil blive formidlet til bachelorkonference den 2. juni 

2009 (Bilag XII) 

Vi vil gerne rette en særlig tak til vores nuværende metodevejleder og undervisere, 

Torben Broe Knudsen og Henrik Vardinghus-Nielsen, samt vores tidligere 

metodevejledere, Anne Mette Støvring og Niels-Ulrik Poulsen. Vi vil desuden gerne takke 

en bevillingsenhed i Aalborg Kommune, som har været behjælpelig med at finde 

informanter til dette projekt. Samtidig rettes der en speciel tak til vores fire informanter 

samt den ene informant, som har deltaget i pilotinterviewet. 

Vi vil ligeledes takke byrådsmedlem, Niels Maul Knudsen, fra Aalborg Kommune, som har 

fremskaffet et eksemplar af bogen "Budget 2009 - 2012" samt været behjælpelig med at 

skaffe kontakt til relevante personer i kommunen. 

Derudover vil vi takke ergoterapeut, Cecilie Fisker Mikkelsen, samt kandidatstuderende, 

Louise Hungeberg Andersen, som har læst vores projekt igennem. Vi vil desuden takke 

grafisk designer, Casper Maul Knudsen, som har hjulpet os med opsætningen af forsiden. 

Dette projekt afspejler en interesse for ældre og handler om, hvordan de oplever 

dagligdagen, når de har fået en boligtilpasning. Med projektet ønsker vi at kunne bidrage 

med supplerende viden på området og inspirere ergoterapeuter og andre relevante 

faggrupper i forbindelse med deres arbejde med ældre, som har fået en boligtilpasning. 

Der er rettet henvendelse til en rådmand fra Aalborg Kommune, for at undersøge om det 

er tilladt at bruge betegnelsen, Aalborg Kommune, i vores projekt. Denne har bekræftet, 

at dette er tilladt. Samtidig har rådmanden godkendt, at en mailkorrespondance mellem 

Aalborg kommune og os (Bilag II) bruges i projektet. 

Billedet på forsiden er fra Nyhedsbrevet Sundhed-EU, nr. 25, november 2008 
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 Inge Glintborg Larsen Jeanette Ladekjær  
 
 
 
 Linette Bæk Maul Marie Vogn Larsen 
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Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen University College Nordjylland 
Hold: E06v 

Titel: Når dagligdagen ikke længere trues – Et kvalitativt projekt omhandlende ældres 

dagligdag i forbindelse med en boligtilpasning 

Søgeord: Ældre, ergoterapi, MOHO, Lawtons kompetencemodel, boligændring, 

boligtilpasning, dagligdag, omgivelser. 

Problemformulering: Hvordan oplever den ældre borger sine aktiviteter samt 

omgivelserne, hvori de foregår, i forbindelse med en boligtilpasning, der er installeret 

indenfor 2-4 måneder? 

Resume: Formålet med at stille dette spørgsmål er at få en større forståelse af, hvilken 

betydning en boligtilpasning har for ældres oplevelse af deres hverdag. 

 

Projektet er baseret på kvalitative interview af fire ældre borgere, som har fået installeret 

en boligtilpasning. En informant er blevet ekskluderet på grund af validitetsspørgsmål. 

Alle interview er foretaget ud fra en semistruktureret interviewguide, som giver os 

mulighed for at indhente viden om informanternes oplevelser. 

 

Vi har valgt at anvende Model of Human Occupation (MOHO) og Lawtons 

kompetencemodel til at tolke på empirien. Disse modeller er valgt for at få et indblik i, 

hvordan de ældre oplever deres dagligdag. MOHO giver os mulighed for at fokusere på 

menneskelig aktivitet og ved samtidig at anvende Lawtons kompetencemodel kan vi 

opnå viden om, hvordan omgivelserne og menneskets kapacitet har indflydelse på 

hinanden. 

 

Resultatet af dette projekt viser blandt andet, at de ældres oplevelser generelt er, at 

aktiviteterne, i forbindelse med deres boligtilpasning, er blevet nemmere at udføre. 

En informant oplever at have øget sit aktivitetsniveau, mens de resterende har bibeholdt 

deres niveau. 

Forfatternes navne og adresser: 

Inge Glintborg Larsen, Vaarstvej 55, 9260 Gistrup 

Jeanette Ladekjær, Opalvej 6a, 9260 Gistrup 

Linette Bæk Maul, Nørholmsvej 286, 9000 Aalborg 

Marie Vogn Larsen, Blegkilde Allé 42, 1 lejl. 4, 9000 Aalborg 

Rikke Bruun Petersen, Pontoppidanstræde 95H, 9220 Aalborg Øst 

Kontakt: boligtilpasning@gmail.com 
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Educational Institution: Professionshøjskolen University College Nordjylland 

Class: E06v 

Title: When the everyday life is no longer threatening – A qualitative project about the 

everyday life of elderly people after receiving a housing adaptation. 

Keywords: Elderly people, occupational therapy, MOHO, Ecological model, housing 

adaptation, home modification, everyday life, environment. 

Specification of problem: How do elderly people experience their activities and 

environment where it takes place, regarding a housing adaptation received two to four 

months ago. 

Abstract: The purpose of this project is to gain an understanding of the importance of a 

housing adaptation for the everyday life of elderly people. 

 

The project is based on four qualitative interviews of elderly people who have received a 

housing adaptation. One informant was excluded because of issues with validity. All 

interviews were conducted by a semistructured interviewguide, as it provides an 

opportunity to get an inside knowledge of the informants experiences. 

 

We have chosen to base the analysis on the Model of Human Occupation (MOHO) and the 

Ecological model to interpret the empirical data. We use these models to obtain an 

insight of the experiences of the everyday life of the elderly people. MOHO gives us a 

chance to focus on the human activity. By using the Ecological model we can receive 

information on how the environment and the human capacity affects each other. 

 

The results of this project show, among other things, that the elderly people in general 

experiences that the activities, after the housing adaptation, have become easier to 

perform. One informant has experienced an increased level of activity. The rest of the 

informants have maintained their level of activity. 

Names and addresses of the authors: 

Inge Glintborg Larsen, Vaarstvej 55, 9260 Gistrup 

Jeanette Ladekjær, Opalvej 6a, 9260 Gistrup 

Linette Bæk Maul, Nørholmsvej 286, 9000 Aalborg 
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1.0 Indledning 

Interessen for at arbejde med ældre og deres dagligdag er opstået på grund af vores 

almene interesse for dette felt samt efter nogle gruppemedlemmers oplevelser fra et 

praktikforløb undervejs i uddannelsen. 

 

Deres praktikforløb har skabt en undren hos os over, hvordan en ældre borger oplever at 

få et hjælpemiddel eller en boligindretning, samt om et hjælpemiddel eller en 

boligindretning har nogen virkning på borgerens oplevelse af sin dagligdag. 

Der er en generel interesse i medierne om den stigende ældrebyrde i fremtiden, og 

hvordan denne problemstilling kan afhjælpes. Ældregruppen kan samtidig være en udsat 

gruppe i forhold til at pådrage sig funktionsnedsættelser på grund af kroppens forfald. Det 

kan betyde, at denne gruppe i fremtiden bliver et større klientel for ergoterapi. Det kan 

derfor være relevant at få et nærmere kendskab til, hvordan de ældre oplever deres 

dagligdagsaktiviteter og omgivelser efter, de har fået en kompenserende foranstaltning 

inkorporeret i deres dagligdag. 

 

Vores undersøgelse af dette felt vil tage udgangspunkt i Kielhofners begrebsmodel Model 

of Human Occupation, da Kielhofner har mennesket og dets interaktion med aktiviteter og 

omgivelser i fokus (4). Herudover inddrages Lawtons kompetencemodel i analyserne til at 

belyse samspillet mellem menneskets kompetencer og omgivelsernes krav (1). 

1.1 Læsevejledning 

Artiklernes engelske ord oversættes ved først at skrive ordet på engelsk og med "" 

omkring, hvorefter den danske oversættelse skrives i parentes. Der er oversat 

ud fra www.ordbogen.com. Vi vil, efter et ord er blevet oversat, referere til den samme 

engelske betydning ved at anvende vores danske oversættelse. 

 

Bilagshenvisninger er markerede med (Bilag x), og bilagene er placeret bagerst i dette 

projekt. 

 

I projektet anvendes følgende forkortelser: for eksempel forkortes fx, og så videre 

forkortes osv. 
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Projektet er anonymiseret, og derfor er navne, steder og andre identificerbare oplysninger 

ændret, med undtagelse af Aalborg Kommune. 

 

Vi refererer til de fire borgere, som deltager i interviewene, og personen, som deltager i 

pilotinterviewet, som henholdsvis informanter og informanten fra pilotinterviewet. 

Citater i analyseafsnittene er markerede med kursiv og indrykkede i forhold til den øvrige 

tekst for at tydeliggøre, hvornår vi refererer til informanternes udtalelser. Ved disse citater 

henviser vi til sidetal og linie i transskriptionerne samt deres placering i bilag. 

 

I analysen bruger vi […], når vi sammenfatter to eller flere citater fra samme informant 

eller udelukker et uddrag, som er irrelevant i forhold til det, der analyseres. 

 

Projektet er refereret i henhold til Vancouver referencesystemet. 
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2.0 Problembaggrund 

2.1 Ældre 

Afhængigt af en persons fødselsdato varierer folkepensionsalderen i dag fra 65 til 67 år 

(2). Når pensionsalderen er nået, er der stor forskel på ældres aktiviteter. Nogle ældre er 

nedslidte og svagelige, mens andre stadig er aktive på arbejdsmarkedet uden tydelige 

fysiske problemer (3). Kielhofner beskriver med udgangspunkt i sin ergoterapeutiske 

begrebsmodel, Model of Human Occupation (herefter MOHO), at livet inddeles i forskellige 

stadier (4). Et af disse stadier kalder han det sene voksenliv og kendetegnes ved 

pensionering samt berettigelse til offentlige ydelser. I dette stadie kan ældre blandt andet 

opleve rolleforandringer og ændrede værdier. Derudover kan de ældre opleve et naturligt 

fald i deres udøvelseskapacitet, som ofte kan forbindes med helbredsmæssige årsager (4). 

I løbet af aldringen sker der som nævnt begrænsninger, som blandt andet viser sig i 

organernes funktionskapacitet. Det kræver fx for en 80-årig, som ellers er i fysisk god 

form, tre fjerdedele af sin maksimale arbejdsevne at udføre dagligdagsaktiviteter. De 

daglige aktiviteter kan derfor tage længere tid, da ældre udtrættes hurtigere end før og 

kan kræve flere pauser, eller den ældre kan helt undlade at udføre aktiviteter som førhen 

var en selvfølge (5). Ældre borgere kan, på grund af kroppens dalende fysiske kapacitet, 

have flere hospitalsindlæggelser og sygdomme end unge mennesker (6). 

I det danske samfund bliver der flere og flere ældre. Denne udvikling er også gældende 

for Aalborg Kommune, hvor en befolkningsprognose for perioden 2008-2015 viser, at der 

vil være en stigning af personer mellem 67-85+ år. I samme periode vil der være et fald 

af personer i den erhvervsaktive alder (7). Vi antager, at denne stigning af ældre, samt 

det eventuelt dalende funktionsniveau hos ældre, kan betyde, at der kan komme et øget 

pres på det offentlige system. 

 

En amerikansk undersøgelse beskriver, at behovet for hjælp stiger signifikant med 

alderen. Det kan både være personlig hjælp, men også hjælpemidler eller 

boligindretninger. Specielt indenfor aktiviteter omhandlende "walking", "bathing" og 

"toileting" (8). En svensk undersøgelse viser, at en femtedel af 70-årige anvender 

hjælpemidler, mens næsten op mod halvdelen af 76-årige er hjælpemiddelbrugere (9). 

Det antages, at når dette er tendensen på hjælpemiddelområdet, vil lignende tendenser 

vise sig på området for boligindretninger. 

I Danmark formidles hvert år tusinder af hjælpemidler til borgere, og denne post vejer 

tungt i de sociale budgetter. I 1997 blev der årligt brugt omkring 2 mia. kroner i Danmark 
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til indkøb af hjælpemidler, og dette tal forventes at blive fordoblet frem til år 2020 

(10,11). 

I lov om retssikkerhed og administration § 4 beskrives det, at borgeren har ret til at 

medvirke ved behandlingen af sin sag (12). Herved ses det, at der i lovgivningen tages 

højde for, at det er vigtigt, at borgeren er aktiv i sit eget behandlingsforløb. Dette er en af 

de grundlæggende værdier i ergoterapi. Det betyder, at den ergoterapeutiske intervention 

sker i samarbejde med borgeren, som er involveret i sin problemformulering, målsætning 

og beslutninger. I arbejdet med en borger er det vigtigt, at ergoterapeuten er bevidst om, 

at borgeren er ekspert på sit eget liv, og derfor er denne vigtig at inddrage i processen 

(13). 

2.2 Omgivelsernes indflydelse 

Ergoterapiens kerneområder indeholder individ, aktivitet og omgivelser, og disse områder 

påvirker hinanden indbyrdes, som også beskrives i The Person-Environment-Occupation 

Model (PEO) (14). Omgivelserne kan fx enten øge eller mindske individets muligheder for 

at udføre daglige aktiviteter. Formålet med ergoterapi er at bedre individets 

aktivitetsformåen eller omgivelserne, når fx sygdom eller funktionsnedsættelser hæmmer, 

forhindrer eller truer de daglige aktiviteter (13). Kielhofner beskriver i MOHO, hvordan 

menneskets aktivitet opstår ved motivation, ensartede gentagelsesmønstre, og ud fra 

hvordan en person opfatter sin krop og sit sind i aktivitet. Samtidig påvirkes aktiviteter af 

de omgivelser og den tid, hvori de foregår (4). 

 

Haak et al. har undersøgt, hvilken betydning hjemmet har for ældres følelse af 

"independence" (uafhængighed) og "autonomy" (selvstændighed) (15). Undersøgelsen, 

som er udført i Sverige, er kvalitativ og foretaget på 40 informanter. Den viser, at der er 

en stærk sammenhæng mellem hjemmet, og det at opleve selvstændighed og 

uafhængighed hos et ældre menneske. Det er vigtigt for den ældre, at omgivelserne er 

genkendelige, hvilket er tilfældet i et hjem, hvor de har boet i flere år. 

Forfatterne belyser vigtigheden af at være uafhængig og at kunne klare sig selv som en 

vigtig faktor for ældre mennesker. Det beskrives, at det er vigtigt for informanterne, at de 

opfatter sig selv som uafhængige, og at det er betydningsfuldt for deres selvtillid, at de 

har en følelse af at kunne udføre aktiviteter selvstændigt (15). Desuden beskrives det, at 

ældre udfører færre aktiviteter, end de ønsker, og når de møder en aktivitetsproblematik, 

i form af barrierer i omgivelserne, kan de vælge at undgå aktiviteten. For at opretholde 
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aktiviteter, til trods for omgivelsernes barrierer, ser informanterne en mulighed i at 

anvende hjælpemidler for at bibeholde en følelse af uafhængighed i sit hjem (15). 

2.3 Boligtilpasninger og ældre 

Fänge & Iwarsson har blandt andet undersøgt "accessibility" (tilgængelighed) i hjemmet i 

forbindelse med etablering af en boligtilpasning (16). 131 personer har deltaget i 

undersøgelsen, som viser, at tilgængeligheden bliver forbedret signifikant efter 

boligtilpasningen er foretaget. Desuden viser undersøgelsen, at boligtilpasningen kan 

mindske en del barrierer i omgivelserne beskrevet ved brug af det kvantitative redskab 

Housing Enabler (16). Ud fra undersøgelsen ses det, at specielt indsatser på 

badeværelset, fx i form af badebænk eller greb, nedsætter barrierer i omgivelserne. 

Desuden er der et signifikant fald angående, hvordan deltagerne oplever deres dørtrin 

som barrierer i omgivelserne efter en boligtilpasning (16). Ændringer i hjemmets 

omgivelser, antager vi, kan påvirke de ældres aktivitetsudførelse. 

Petersson et al. har ved hjælp af kvantitativ metode undersøgt personer med 

funktionsnedsættelser med en gennemsnitsalder på 75 år, som har problemer på mindst 

et af følgende dagligdagsområder: "Getting in and out of the home", "mobility indoors" og 

"self-care in the bathroom" (17). Disse dagligdagsområder undersøges ud fra tre 

områder: "Safety" (tryghed), "independence" (uafhængighed) og "difficulty" 

(vanskelighed). Det viser sig, at de ældre efter en boligtilpasning føler sig mere trygge 

ved de tre berørte områder, samt at disse dagligdagsaktiviteter føles lettere end før 

boligtilpasningen. Alle tre områder er vigtige, når det gælder om at blive i hjemmet så 

længe som muligt (17). De ældres uafhængighed øges ikke i denne undersøgelse, men 

dette kan ifølge forfatterne skyldes, at måleredskabet ikke var følsomt nok til at måle 

forandringen (17). 

 

Johansson et al. har undersøgt 102 personers udførelse af dagligdagsaktiviteter målt ud 

fra "independence" (uafhængighed) og "difficulty" (vanskelighed) (18). Deltagerne i 

undersøgelsen er inddelt i forskellige grupperinger efter alene eller samboende, samt om 

de modtager offentlig støtte eller ej. Undersøgelsen er foretaget efter, at deltagerne har 

ansøgt om en boligtilpasning men inden, at de har modtaget den. Undersøgelsen viser, at 

aktiviteterne "bath/shower" og "walking/wheelchair" er der, hvor deltagerne oplever 

tilpasset afhængighed ved brug af et hjælpemiddel. Desuden vises det, at ved 

aktiviteterne "bath/shower" og "get in/out of house" oplever alle grupperinger 

vanskeligheder omkring udførelsen. Undersøgelsen viser desuden, at mange deltagere 
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anvender et hjælpemiddel for at udføre dagligdagsaktiviteter, hvor de senere får behov for 

at ansøge om en boligtilpasning for at kunne bibeholde deres udførelse af samme 

dagligdagsaktiviteter. Afslutningsvis vurderes det, at der er behov for at undersøge 

effekten af hjælpemidler i forhold til uafhængighed og vanskelighed i udførelsen af 

dagligdagsaktiviteter hos forskellige grupper af mennesker (18). 

2.4 Hjælpemidler og boligindretning 

En stor del af alle ergoterapeuter arbejder med hjælpemidler i større eller mindre grad 

(11). Hjælpemidler og boligindretninger anvendes for at gøre det lettere at udføre de 

aktiviteter, som det kan være vanskeligt eller umuligt for en person at udføre. Gap-

modellen beskriver dette som et gap eller en kløft imellem en persons forudsætninger, og 

de krav omgivelserne stiller. Ved at benytte sig af et hjælpemiddel eller en boligindretning 

kan en person opleve uafhængighed og få mere overskud i hverdagen, da hjælpemidlet 

kan medvirke til at lukke denne kløft mellem personen og dens omgivelser (11). 

Kielhofner beskriver, at boligen er en omgivelse, som kan være en barriere for aktivitet 

(4). En person med funktionsnedsættelse vil ofte blive påvirket af omgivelserne. Hvis 

omgivelserne er fri for barrierer og tilbyder tilstrækkelig støtte, kan funktionsnedsættelsen 

forhindres eller formindskes (4). Omgivelserne kan have betydning for, hvordan en person 

oplever sin følelse af handleevne og have indvirkning på motivationen til at udføre 

aktiviteter (4). 

Ergoterapeuter kan medvirke til at styrke menneskets handlekompetence og støtte dem til 

at klare deres dagligdag selvstændigt (11). 

 

I Danmark er der mulighed for at afhjælpe aktivitetsproblematikker med hjælpemidler og 

boligindretninger ud fra serviceloven. I serviceloven behandles hjælpemidler blandt andet i 

§ 112, og boligindretninger er beskrevet i § 116. Fælles for de to paragraffer er, at der 

ydes hjælp til en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (19). 

Boligindretninger kan variere fra små ændringer, som fx fjernelse af dørtrin eller 

opsættelse af greb, til større ændringer som, fx ombygning af et hus (11). Hjælpemidler 

er et bredt område, som blandt andet kan være ramper over dørtrin samt greb med 

sugekop. Fra nogle af gruppemedlemmernes praktikoplevelser ved vi, at når en bolig skal 

tilpasses den ældres funktionsevne, kan der i nogle tilfælde være løsningsforslag fra både 

§ 112 og § 116 alt efter borgerens ønsker og behov. 
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2.5 Hvorfor dette projekt? 

Som tidligere nævnt kommer der flere ældre og færre personer i den erhvervsaktive 

alder, og der kan derfor opstå et samfundsproblem, da der bliver færre til at tage sig af de 

ældre. Det kan derfor være vigtigt at hjælpe ældre til at være aktive og selvstændige så 

længe som muligt. En måde at gøre dette på er ved at gøre det muligt for de ældre at 

forblive aktive i deres eget hjem ved at tilpasse omgivelserne, så de opleves som en 

ressource, frem for en barriere, og dermed medvirke til, at de ældre kan bibeholde eller 

øge deres aktivitetsniveau. Men hvordan oplever de ældre egentlig deres hverdag efter, at 

de har fået en boligtilpasning? Føler de sig mere selvstændige, og har de bedre mulighed 

for at udføre de aktiviteter, de ønsker efter en boligtilpasning? 

 

Ergoterapeutforeningen beskriver i "Nationale ergoterapifaglige kliniske retningslinier for 

hjælpemiddelområdet", at der er et stort behov for at lave undersøgelser indenfor 

hjælpemiddelområdet. Det er blandt andet indenfor brugeroplevet tilfredshed, livskvalitet 

og velbefindende (20). Der er dermed behov for flere undersøgelser i forhold til, hvordan 

borgerne oplever at få foretaget en boligtilpasning. Desuden har det igennem vores 

litteratursøgning vist sig, at der er et overtal af kvantitative undersøgelser på dette 

område. Det er derfor interessant at foretage en kvalitativ undersøgelse med følgende 

problemformulering. 
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3.0 Problemformulering 

Nedenfor beskrives problemformulering, begrebsafklaring samt formålet med projektet. 
 
 

Hvordan oplever den ældre borger sine aktiviteter samt omgivelserne, hvori de foregår, i 

forbindelse med en boligtilpasning, der er installeret indenfor 2-4 måneder? 

 

3.1 Begrebsafklaring  

Oplever: Individets egne vurderinger og indtryk af, samt erfaringer med, det, der sker i 

dagligdagen. 

 

Ældre borger: Borger over 65 år og bosat i Aalborg Kommune. Bosiddende i egen bolig - 

enten eje eller leje. 

 

Aktiviteter: Kielhofners betegnelse af menneskelig aktivitet: Det at være aktiv med 

arbejde, leg eller dagligdagsaktiviteter i en tidsmæssig, fysisk og sociokulturel kontekst, 

der karakteriserer meget af et menneskes liv (4). 

 

Omgivelserne: De særlige fysiske og sociale træk i den specifikke sammenhæng, hvor 

man foretager sig noget, som indvirker på, hvad man foretager sig, og hvordan det bliver 

gjort (4). 

 

Boligtilpasning: Vores fællesbetegnelse for tilpasning af boligen foretaget efter § 112, 

hjælpemidler, og § 116, boligindretning. 

 

Installeret: Hjælpemidlet eller boligindretningen skal være klar til brug. 

 

2-4 måneder: Borgeren skal have mulighed for at have haft en oplevelse af sit 

hjælpemiddel eller sin boligindretning over en tidsperiode. 
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3.2 Formål 

Formålet med at stille dette spørgsmål er at få større forståelse af, hvilken betydning en 

boligtilpasning har for ældres oplevelse af deres hverdag, heriblandt deres aktiviteter og 

omgivelser. Dette kan bidrage til at få viden om ældres hverdag, efter de har modtaget en 

boligtilpasning. Herved kan det være muligt at vurdere, om de ældre mener, 

boligtilpasningen fungerer efter hensigten, og om der er behov for ændringer i forbindelse 

med bevillingen, så hverdagen fungerer mest optimalt for de ældre. 
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4.0 Metode og materiale 

I det følgende vil vi redegøre for vores valg af litteratursøgning, videnskabsteoretisk 

tilgang, udvælgelse af informanter, kontakt til informanter, frafald, indsamling af empiri 

samt transskriptionsproceduren. 

4.1 Litteratursøgning 

I forbindelse med vores projekt har det været interessant at undersøge hvilke 

undersøgelser, der er på området, og hvad undersøgelserne kommer frem til. Vi har 

primært fundet svenske undersøgelser omkring boligtilpasning. Vi har vurderet, at 

resultaterne af disse undersøgelser er rimeligt sammenlignelige med, hvad der kan 

forventes i Danmark, da vi vurderer, at de to lande ligner hinanden på mange områder. 

Vi har først foretaget en systematisk søgning og herefter en kædesøgning. 

 

4.1.1 Systematisk søgning 

En systematisk søgning foregår i databaser, og er velegnede når der søges efter litteratur 

om et specifikt emne (21, s. 209). 

Vi har søgt i databaserne Cinahl, Pubmed og Amed, da disse databaser dækker et stort 

område indenfor sundhedsfaglig forskning, herunder ergoterapeutisk forskning. I 

databaserne er der både benyttet søgning via fritekstsøgning samt kontrollerede emneord. 

Søgetermerne på dansk har været "alder", "boligændringer", "boligtilpasninger", 

"hverdagsaktiviteter" samt "ADL". Igennem disse databaser er der fundet relevante 

videnskabelige artikler, som vi har læst kritisk litteraturlæsning på. Et eksempel på dette 

kan ses i bilag I (Bilag I). En af de fundne artikler har ikke levet op til kravene i den 

kritiske bearbejdning og er derfor ikke blevet anvendt i dette projekt. 

Derudover har vi anvendt Professionshøjskolen UCNs database. Her er fundet en 

redegørelse omkring forskning og udvikling indenfor hjælpemidler og boligændringer 

udarbejdet af ergoterapeut, Åse Brandt. 

 

4.1.2 Kædesøgning 

Ved kædesøgning findes den egnede litteratur ved, at den ene tekst fører til den næste. 

(21, s. 209). 

De videnskabelige artikler, som vi har fundet ved hjælp af den systematiske søgning, har 

dannet grundlag for en kædesøgning i disses referencelister. I denne søgning er der 

fundet flere videnskabelige artikler, som har relevans for dette projekts fokus. 
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4.1.3 Andre strategier 

Vi mener, at det kunne være interessant at undersøge, hvor mange penge Aalborg 

Kommune bruger på hjælpemidler og boligindretninger, da det vil kunne give et billede af, 

hvor meget det fylder i det kommunale budget. Vi har derfor taget kontakt til et 

byrådsmedlem i Aalborg Kommune, og han har fremskaffet et eksemplar af kommunens 

budget for år 2009-2012. Han har ligeledes hjulpet os med at formidle kontakt til 

relevante personer angående nærmere oplysninger omkring, hvad der bliver brugt på 

hjælpemiddel- og boligindretningssager i kommunen (Bilag II). Det er ikke lykkedes at 

indhente oplysninger omkring dette, da kommunen ikke fører statistik på dette område. 

Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videnscenter, og vi har vurderet, at det også 

kan være relevant at søge information der. Her har vi fundet frem til, at 

hjælpemiddelinstituttet har en hjemmeside, www.bolig.hmi.dk, som indeholder 

information og forskning omkring boligindretning i forbindelse med § 116. Denne side fik 

vi adgang til i 14 dage, hvor der blev fundet forskellige tekster omhandlende evaluering 

på boligområdet samt god sagsbehandling. 

Vi har desuden søgt på ergoterapeutforeningens hjemmeside, www.eft.dk, hvor der er 

fundet kliniske retningslinier indenfor hjælpemiddelområdet. 

Dertil er www.retsinfo.dk anvendt til søgning af lovtekster, bekendtgørelser og 

vejledninger omkring sagsbehandlingen af hjælpemidler og boligindretninger. 

4.2 Videnskabsteoretisk tilgang 

Vi ønsker at anvende det humanistiske menneskesyn til at besvare vores 

problemformulering. Dette menneskesyn ser på mennesket som et bevidst subjekt med 

tanker og følelser om den verden, det er en del af (22, s. 93). Vi er netop interesserede i 

at undersøge, hvordan vores informanter, som subjekter, tænker og føler omkring deres 

hverdag efter, de har fået en boligtilpasning, som medfører, at der sker en ændring i den 

verden, de lever i. 

En kvalitativ undersøgelse giver mulighed for at gøre emnet tilgængeligt og forståeligt, og 

det er muligt at undersøge fænomener ved at beskrive, analysere og forstå disse (23, s. 

33). 

 

4.2.1. Fænomenologi 

Jacob Birkler1 (22, s. 103) beskriver, at menneskets livsverden er den levede verden, som 

er udgangspunktet for enhver menneskelig aktivitet. Videre skriver han, at et menneskes 

                                                 
1 Cand.mag. i filosofi og psykologi 
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livsverden er den verden, mennesket oplever i et første-personligt perspektiv, og som 

indeholder fænomener, der ikke umiddelbart kan deles med andre (22, s. 105). Birkler 

(22, s. 109) skriver desuden, at hvis en patients bevidsthedsfænomenologi skal 

undersøges, må patientens oplevede erfaringer ikke forurenes af den, der betragter disse 

erfaringer udefra. 

 

4.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse (22, s. 95). Ifølge Birkler 

(22, s. 97) er den hermeneutiske pointe, at vi til enhver tid vil fortolke den verden, vi er 

en del af. Når vi fortolker verden, anvender vi hver især vores fordomme, som udspringer 

af den verden, vi sprogligt bærer med os. Denne forståelse af verden, gennem fordomme, 

kaldes for-forståelse og kendetegner, hvorledes mennesket er til stede på (22, s. 96). 

Forståelse opstår kun på baggrund af det, vi allerede forstår. Birkler (22, s. 98) omtaler 

den hermeneutiske cirkel som den cirkulære proces mellem helhedsforståelse og 

delforståelse, hvor delene kun kan forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan 

helheden kun forstås i kraft af delene. 

 

4.2.3 Anvendelse af fænomenologi og hermeneutik 

Vi anvender den fænomenologiske tilgang, da vi ønsker at opnå viden om, hvordan 

informanterne hver især oplever deres livsverden. Vi søger at have en fænomenologisk 

tilgang i interviewsituationen, transskriptionerne samt i starten af analysen, hvor vi er 

åbne for det, informanterne fortæller. Vi er opmærksomme på, at fænomenologi er et 

ideal, som vi kan stræbe efter, men som kan være svært at opfylde, da vi besidder en for-

forståelse, som påvirker, hvordan vi ser på de fænomener, som informanterne beskriver. 

Senere i projektet benytter vi den hermeneutiske tilgang, da vi ønsker at forstå 

informanternes oplevelser ud fra en teoretisk referenceramme. Vi benytter denne tilgang i 

analysen, når vi fortolker empirien ud fra vores teoretiske for-forståelse, som er MOHO og 

Lawtons kompetencemodel, samt ud fra vores ergoterapeutiske viden. Birkler (22, s. 98) 

anvender i den hermeneutiske cirkel begrebet helhedsforståelse og påpeger, at denne 

forståelse kan ændre sig efterhånden, som ens delforståelse ændrer sig. Forud for 

projektet har vi haft en for-forståelse for, hvad resultaterne vil være. Denne for-forståelse 

kan ændre sig i takt med, at vores helhedsforståelse ændrer sig. 
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4.3 Udvælgelse af informanter 

Det er en mulighed at kontakte et sted, som kan skabe kontakt til informanter, der har 

erfaringer i forhold til projektets formål og hensigt for at finde informanter. Der opnås 

dermed en strategisk udvælgelse (24, s. 142). Vi anvender strategisk udvælgelse i og 

med, at der tages kontakt til en bevilligende terapeut hos en bevillingsenhed i Aalborg 

Kommune. Denne terapeut har gennem journalnotater kendskab til, hvilke borgere der 

har fået foretaget en boligtilpasning, og om disse borgere lever op til de 

udvælgelseskriterier, der er opstillet for projektet. Da terapeuten har tavshedspligt, skal 

hun finde informanterne og kontakte dem for at fortælle om projektet og spørge, om de 

ønsker at deltage. 

Aalborg Kommune er delt op i tre bevillingsenheder, som alle dækker både land og by 

(25). Der er kun taget kontakt til én af disse, da vi vurderer, at der gennem én 

bevillingsenhed er mulighed for at få borgere med forskellige baggrunde. Det betyder, at 

alle vores informanter hører under den samme bevillingsenhed i Aalborg Kommune. 

 

Der er opstillet følgende udvælgelseskriterier, som den bevilligende terapeut har udvalgt 

informanterne efter. 

 

4.3.1 Inklusionskriterier 

i. Ældre over 65 år 

ii. Bosiddende i Aalborg Kommune 

iii. Fået installeret små boligtilpasninger, fx greb, fjernelse af dørtrin/rampe over 

dørtrin eller lignende indenfor de sidste 2-4 måneder 

iv. Bosiddende i egen bolig - enten eje eller leje 

v. Kan tale og forstå dansk 

 

4.3.2 Eksklusionskriterier 

vi. Må ikke bo på plejehjem 

vii. Må ikke have demens 

 

4.3.3 Uddybende forklaring af kriterierne 

Ad i: Kielhofner (4, s. 165) omtaler det sene voksenliv som den periode, hvor man går på 

pension. Det er desuden i denne alder, ældre kan opleve rolleforandringer, nedsat 

udøvelseskapacitet osv. Som tidligere nævnt varierer pensionsalderen i Danmark fra 65-
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67 år. Til dette projekt ønsker vi både mænd og kvinder som informanter, da de kan have 

forskellige opfattelser af, hvordan de oplever deres dagligdag. 

 

Ad ii: Borgerne er fra Aalborg Kommune på grund af den valgte bevillingsenhed. 

 

Ad iii: Vi ønsker at få informanter, som har fået en boligtilpasning installeret indenfor to til 

fire måneder. Borgerne har således haft mulighed for at inkorporere boligtilpasningen i 

deres dagligdag, men samtidig er tilpasningen så ny, at vi antager, at de kan huske, 

hvordan det har påvirket deres dagligdag. Valget, om de to til fire måneder, er desuden 

taget for, at borgernes funktionsniveau ikke er forværret i væsentlig grad, siden de har 

ansøgt og fået boligtilpasningen. 

 

Ad iv og v: Informanterne skal bo i eget hjem og ikke på et plejehjem. Grunden til dette 

er, at plejehjemsboliger oftest er handicapvenlige uden fx dørtrin og med greb på 

badeværelset. Desuden kan det have stor betydning for den ældre at blive boende i eget 

hjem (15, s. 18). 

 

Ad vii: Demens er kendetegnet ved nedsat hukommelse, ræssonering og intellekt (26, s. 

119). Informanterne må derfor ikke have demens, da disse faktorer kan betyde, at der 

ikke svares relevant på de stillede spørgsmål. 

4.4 Kontakt til informanter 

Vores informanter har sagt ja til at deltage i projektet i forbindelse med, at den bevilgende 

terapeut har kontaktet dem. Vi har efterfølgende valgt at ringe til informanterne og 

dernæst sende et informationsbrev ud (Bilag III). Ved at ringe først er der mulighed for at 

give uddybende informationer omkring projektets formål og følge op på, om de stadig 

ønsker at deltage. Vi har desuden oplyst dem om, at interviewet vil blive optaget på 

diktafon og forsikret os om, det er den rigtige adresse, vi har fået udleveret samt aftalt en 

tid for interviewet. 

I det efterfølgende brev er projektet og den aftalte tid for interviewet beskrevet. Brevet er 

skrevet i et letforståeligt sprog for at undgå misforståelser i forhold til projektet. Brevets 

funktion er desuden at gøre det lettere for informanterne at forklare deres familier, hvad 

de skal deltage i. Brevet er læst igennem af en ældre borger for at teste, om indholdet er 

forståeligt. 
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Vi ønsker at få tre til fem informanter til vores projekt, da der ifølge Lunde & Maunsbach 

(24, s. 150) er bedre mulighed for at foretage en dybdegående undersøgelse ved at vælge 

et lille antal informanter. Den bevilligende terapeut har fundet fem informanter, som 

gerne vil deltage i projektet. 

4.5 Frafald 

Under den telefoniske kontakt har en informant frabedt sig at deltage i projektet. 

Informanten beskriver, at hun kun har negative oplevelser omkring sin sagsbehandling og 

den efterfølgende boligtilpasning, og hun mener derfor ikke, at hun er relevant for 

projektet. Efter forklaringer om at hendes oplevelser er relevante for os, har hun stadig 

ikke været interesseret i at deltage. 

4.6 Indsamling af empiri 

I henhold til projektets problemformulering har vi valgt at indsamle empiri ved brug af 

metoden, semistruktureret interview. Ifølge Steiner Kvale2 (27, s. 40) er formålet med det 

kvalitative forskningsinterview at beskrive og forstå de centrale temaer, som de 

interviewede oplever. Projektet sigter mod at beskrive informanternes subjektive 

oplevelser af deres boligtilpasning. Der er på forhånd udarbejdet en interviewguide for at 

strukturere og definere samtalen efter projektets problemformulering (Bilag V). 

To fra gruppen udfører alle interviewene, hvor den ene er interviewer og den anden 

suppleant for at sikre, at interviewet er fyldestgørende. De to skiftes til at være 

interviewer og suppleant for at forhindre, at det kun er den ene interviewers spørgeteknik, 

der kan påvirke empirien. Det er de samme to personer, som foretager alle interviewene, 

da de har erfaringer som par ved interview fra tidligere projekter. Ifølge Kvale (27, s. 151) 

er den bedste måde at lære at interviewe på via egne erfaringer fra tidligere interview. 

Undervejs i det enkelte interview vil intervieweren samle op på informantens svar ved at 

fortolke og omformulere svaret for at sikre forståelsen af det sagte (27, s. 138). 

 

To fra gruppen kender nogle af informanterne fra et tidligere praktikforløb, da det er disse 

to, der har bevilget den boligtilpasning, som informanterne har modtaget. Vi har valgt, at 

informanterne ikke skal vide dette, da vi vurderer, at det kan påvirke de svar, de giver 

omkring boligtilpasningen. Desuden skal den viden, som de to fra gruppen besidder 

omkring de involverede informanter, ikke indgå i den senere bearbejdning af empirien. 

                                                 
2 Norsk professor i pædagogisk psykologi 
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Dette forsøger vi at undgå ved, at resten af gruppen er opmærksomme på, om der 

kommer informationer frem, som de ikke har hørt i forbindelse med interviewene. Vi har 

valgt at indsamle alt empiri, inden analysen påbegyndes for at opnå en større ensartethed 

i materialet, som det beskrives af Lunde & Maunsbach (24, s. 150). 

Interviewene foregår i borgernes eget hjem, så informanterne er i vante omgivelser, 

jævnfør hvordan Dyhr & Schmidt (28, s. 159) beskriver det fysiske rum. At interviewet 

foregår i vante omgivelser kan hjælpe informanterne med at huske, hvordan hverdagen 

opleves nu, og hvordan den har været tidligere, da borgerne kan kigge rundt og mindes, 

hvad der har betydning i hverdagen. Informeret samtykke er indsamlet forud for 

interviewene (Bilag IV). 

 

4.6.1 Interviewguide 

Der er udformet en semistruktureret interviewguide. I et semistruktureret interview er de 

overordnede interviewtemaer valgt af forskeren forud for interviewet, men der er stadig 

mulighed for fleksibilitet og at følge flowet i samtalen. Informanten kan frit svare og bruge 

egne ord i besvarelsen af spørgsmålene (28, s. 154). 

Interviewguiden er udformet på et tidspunkt, hvor vi ikke havde bestemt os for en specifik 

teoretisk referenceramme, og vi ville derfor være åbne overfor både MOHO og The 

Canadian Model of Occupational Performance (herefter CMOP). Derfor er der blevet 

udformet spørgsmål både ud fra MOHO og CMOP, inden vi har valgt de spørgsmål, som vi 

synes dækkede vores problemformulering bedst (Bilag V). 

Der er ikke anvendt ergoterapeutiske termer i interviewet, da vi vil have en anden for-

forståelse af disse termer end informanterne. Under udarbejdelsen af interviewguiden har 

vi overvejet, hvordan det sikres, at den er forståelig for projektets målgruppe. Vi har 

derfor valgt at lave et pilotinterview af en ældre borger i Aalborg Kommune for at afprøve, 

om spørgsmålene er forståelige for målgruppen. Dette er gjort for at sikre validiteten af 

interviewguiden. Efterfølgende er interviewguiden rettet til på de punkter, hvor den har 

været uforståelig. Når de første interview er gennemført, er der mulighed for at lave 

endnu en revurdering af interviewguiden for at sikre, at de stillede spørgsmål forstås. 

Efterfølgende er vi kommet frem til, at det ikke har været nødvendigt at ændre på 

interviewguiden. 

4.7 Transskription 

Interviewene bliver optaget på diktafon, så der er mulighed for senere at transskribere og 

analysere empirien. Dette er, ifølge Kvale (27, s. 56), nødvendigt for den senere analyse. 
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De tre som ikke er interviewer eller suppleant i gruppen transskriberer empirien for at 

udnytte tiden optimalt. I henhold til Kvale (27, s. 164) laves en reliabilitetskontrol, hvor 

kvaliteten sikres ved, at de to, som var til stede under interviewene, læser 

transskriptionerne igennem samtidig med, at de lytter til optagelserne. 

 

4.7.1 Transskriptionsprocedure 

I henhold til Kvale (27, s. 164), har vi valgt at lave en fælles transskriptionsprocedure, så 

kvaliteten af transskriptionerne ensartes og forbedres. Vi har valgt dette, da flere 

gruppemedlemmer skal udarbejde transskriptionerne. 

 

Når der transskriberes, kaldes intervieweren for Interviewer og suppleanten for 

Suppleant. Ligeledes kaldes informanterne henholdsvis Alma, Børge, Carl og Dagny. 

Derudover omtales en sundhedsfaglig person, som "sundhedsfaglig person". Disse 

personer er anonymiserede i henhold til personfølsomme data. Ligeledes er andre 

personer og steder anonymiseret med fx "by", "mand/kone", "center", "vej" osv. De 

steder, hvor en af de tilstedeværende nævnes ved navn, erstattes med personens "alias". 

Pauser i interviewet symboliseres med (P). 

Det er valgt, at transskriptionerne foretages ordret, dog udelades fyldord som "øh", 

"hmm", "hoster", "grin". Dette gøres for ikke at forstyrre meningen med interviewene på 

grund af mange linjeskift i teksten. 

Nogle enkelte ord eller sætninger kan være uforståelige, disse markeres med (U).

Hvis talestrømmen bliver afbrudt af fx intervieweren eller informanten, skrives afbrydelsen 

som et (A) ud for den person, som har afbrudt. 
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5.0 Etiske overvejelser 

Nedenfor beskrives de etiske overvejelser, vi undervejs har haft om metode og materiale. 

 

Vi har valgt, at vores første kontakt med informanterne skulle være telefonisk. Den etiske 

overvejelse om dette er at oplyse informanterne om, at interviewet vil blive optaget på 

diktafon samt få deres tilladelse hertil. Vi har haft overvejelser om, om nogle informanter 

ville springe fra på grund af lydoptagelsen, hvis de fik informationsbrevet før 

opringningen. Derfor har vi valgt at ringe først og derved kunne informanten få 

information og stille spørgsmål både til optagelsen eller andre tvivlsspørgsmål. Desuden 

antager vi, at det er en fordel, at de har talt med en af dem, der skal ud og besøge dem, 

da vi formoder, at de derved vil føle sig mere trygge, når vi kommer hjem til dem. 

 

Spørgsmålene til interviewguiden er overvejet, så der ikke vil forekomme spørgsmål, som 

er irrelevante i forhold til undersøgelsens formål. Den empiri vi indsamler gennem 

interviewene vil blive behandlet med fortrolighed og respekt. Samtidig vil informanterne 

blive anonymiseret på grund af personfølsomme data. 

Den indsamlede empiri fra pilotinterviewet bruges ikke i det endelige projekt, hvilket 

denne informant er gjort bekendt med. 

 

Vi har i gruppen haft flere overvejelser om, at to fra gruppen gennem praktikforløb har 

været med til sagsbehandlingen af to informanters boligtilpasninger. Det er derfor 

bestemt, at disse to ikke skal udføre interviewene, da vi antager, at det kan være en 

ubehagelig situation for informanterne. 
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6.0 Empiri 

Dette afsnit beskriver informanterne samt interviewsituationerne. Informa-tionerne til 

disse er indhentet under interviewene men findes ikke nødvendigvis i transskriptionerne, 

da vi har valgt at undlade transskriberinger af indledningsfasen. Desuden vil validitet blive 

beskrevet. 

6.1 Alma 

Alma er 83 år og enke. Hun bor i en lejlighed på fjerde sal med elevator i bygningen. Her 

har hun boet siden december 2008, og hun har boet på samme vej i 50 år. Alma har fået 

bevilget et greb med sugekop. Hun er dårligt gående, har svimmelhed og grå stær. Alma 

kommer ud hver dag, og hun ønsker ikke at falde hen. Hun har udover grebet en 

badebænk, en rollator og en krykkestok, derudover får hun rengøringshjælp. 

 

6.1.1 Interviewsituationen 

 

Under interviewet er Alma, interviewer og suppleant til stede. Alma er åben og 

snakkesaglig. Hun virker glad og ivrig efter at fortælle om sine oplevelser med sit greb og 

om sit liv generelt. Alma overtager indimellem styringen af samtalen, og det kan være 

svært at vende tilbage til interviewets formål, da hun også gerne vil fortælle om 

oplevelser udenfor emnet. 

Under interviewet sidder interviewer og suppleant overfor Alma, og hun har øjenkontakt 

med den, der spørger. 

Vores oplevelser er, at Alma er tryg under interviewet, og at der er en god stemning, hvor 

hun føler sig afslappet til at fortælle om sine personlige erfaringer. 

6.2 Børge 

Børge er 87 år og enkemand. Han bor i en lejlighed i stueetagen og har fire til fem 

trappetrin til sin yderdør. Han har boet i lejligheden i 60 år. Børge har fået fjernet alle sine 

dørtrin i lejligheden. Han er dårligt gående på grund af et lårbensbrud, har grå stær og 

nedsat hørelse. Børge har to rollatorer, en badebænk, en toiletforhøjer, en gribetang og 

en el-scooter. Han har gået til genoptræning men stoppede på grund af smerter. Børge får 

hjælp til at tage støttestrømper på hver morgen, modtager rengøringshjælp og en 

sygeplejerske kommer med hans piller. 
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6.2.1 Interviewsituationen 

 

Under interviewet er Børge, interviewer og suppleant til stede. Børge er villig til at fortælle 

om sine oplevelser omkring fjernelsen af sine dørtrin. Han vil gerne deltage, så andre kan 

bruge hans erfaringer, og han står gerne til rådighed, hvis der er andet, han kan hjælpe 

med. Børge svarer på de stillede spørgsmål, og ved nogle emner viser han mere interesse 

og er ivrig efter at fortælle om sine oplevelser. Enkelte gange snakker han udenfor 

interviewets formål, men han er nem at få tilbage til emnet. Under interviewet er det ikke 

muligt at få øjenkontakt med Børge på grund af møblementets placering i rummet. 

Vores oplevelser er, at der er en afslappet stemning hos Børge, og at han virker tryg 

under interviewet. 

6.3 Carl 

Carl er 87 år og gift. Han bor i en lejlighed i stueetagen og har fire til fem trin op til sin 

yderdør. Her har han boet i 58 år. Carl er dårligt gående, har ondt i ryggen og stivhed i 

armene. Han har fået fjernet to dørtrin i sin lejlighed. Han har en rollator, en gribetang, en 

badebænk, en toiletforhøjer og en arbejdsstol. Han modtager rengøringshjælp, og en 

sygeplejerske doserer piller for ham. 

 

6.3.1 Interviewsituationen 

 

Under interviewet er Carl, interviewer og suppleant til stede. Ægtefællen er hjemme, men 

hun opholder sig i begyndelsen af interviewet i et andet lokale. Undervejs i interviewet 

forekommer der flere forstyrrelser af ægtefællen og en sundhedsfaglig person, og 

interviewet bliver ind imellem afbrudt af snak fra disse. Desuden arbejder en 

vinduespudser udenfor under interviewet. 

Carl lod flere af spørgsmålene gå videre til den sundhedsfaglige person, som svarede på 

spørgsmålene, hvorefter han bekræfter hendes udsagn. Under interviewet kommer Carl 

frem til forskellige svar afhængigt af, hvordan det samme spørgsmål stilles. 

Carl virker i starten af interviewet interesseret i at deltage. Efter kort tid kommer den 

sundhedsfaglige person, og vores oplevelse er, at han bliver mindre engageret. 

Situationen gør det svært for både interviewer og suppleant at holde fokus på grund af 

flere forstyrrelser under interviewet, og stemningen opleves som anspændt. Dette kan 

have påvirket Carls svar.  
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Under interviewet er det svært at få øjenkontakt med Carl, da han sidder med siden til 

bordet og ofte sidder meget foroverbøjet. 

6.4 Dagny 

Dagny er 68 år og gift. Hun bor i et rækkehus, hvor hun har boet i 45 år. Hun har dårlig 

ryg, arme og ben og har slidgigt i sine hofter. Desuden har hun sukkersyge, pacemaker og 

forhøjet blodtryk. Dagny udfører en del huslige pligter i sin hverdag. Hun handler ind, 

vasker tøj osv. Dagny har fået bevilget en rampe til sin yderdør. Herudover har hun en 

rollator. Hun får hjælp til rengøring. 

 

6.4.1 Interviewsituationen 

 

Under interviewet er Dagny, interviewer og suppleant til stede. Interviewet bliver afbrudt 

en enkelt gang, da telefonen ringer. Ægtefællen er hjemme men opholder sig i et andet 

lokale. 

Dagny er åben og villig til at fortælle om sine oplevelser omkring at have fået rampen. 

Under hele interviewet er Dagny meget konkret og holder sig til emnet. Hun fortæller 

relevante anekdoter for at sætte ord på sine oplevelser. Hun er bevidst om, hvad hun 

ønsker at fortælle os, og hun kontrollerer situationen. Hun har øjenkontakt med den, der 

spørger. 

Dagny virker tryg under interviewet, og hun mener, det er vigtigt at deltage, for at andre 

kan få glæde af det. Stemningen er god, men samtidig har vi en følelse af, at hun ikke 

ønsker at snakke i længere tid med os. 

6.5 Validitet 

Validitet defineres ofte ved at spørge: "Måler vi det, vi tror, vi måler?" (27, s. 233). 

Vi har af validitetsmæssige årsager fravalgt interviewet med Carl i den videre analyse. 

Under interviewet med Carl bliver både interviewer, suppleant og Carl forstyrret op til flere 

gange. Desuden bliver en tredje person inddraget i interviewet, da Carl stiller 

spørgsmålene videre til hende, og hun svarer derfor for ham. Det betyder, at resultatet af 

interviewet er svært at gennemskue, og der er tvivl om, hvad Carl selv har ment om 

forskellige emner. Denne tvivl har betydet, at vi har ekskluderet Carl fra analysen for at 

kunne øge validiteten af projektets resultater. 
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7.0 Teoretisk referenceramme 

I det følgende vil vi beskrive de teorier, der anvendes i analysen af vores empiri samt 

begrunde, hvorfor de anvendes. 

7.1 Model of Human Occupation 

Vi har valgt at anvende Kielhofners begrebsmodel Model of Human Occupation som 

teoretisk referenceramme og vil anvende denne til at belyse vores indsamlede empiri. 

 

MOHO er en professionsspecifik begrebsmodel, som er udviklet af Gary Kielhofner3 i 

samarbejde med en række andre ergoterapeuter. Kielhofner (4, s. 12) beskriver i MOHO, 

hvordan menneskets aktivitet motiveres, udøves og danner mønstre. Mennesket besidder 

en medfødt trang til at være aktive og deltage i aktivitet og har et behov for at foretage 

sig noget (4, s. 1). Mennesket udfører aktiviteter i en tidsmæssig, fysisk, social og kulturel 

kontekst (4, s. 8). Den menneskelige aktivitet udspringer af fænomenerne vilje, som 

betegner motivation for aktivitet, vanedannelse, som betegner den proces, hvorved 

aktivitet organiseres i mønstre eller rutiner, og udøvelseskapacitet, som betegner de 

fysiske og mentale evner, der ligger bag en øvet persons aktivitetsudøvelse. Disse tre 

fænomener er sammenhængende og integrerede dele af en hel person (4, s. 14). 

 

For at belyse vores empiri kan det være interessant at anvende vilje, vanedannelse samt 

omgivelser, da de tilsammen kan give mulighed for at beskrive, hvordan ændringer i 

omgivelser kan have indflydelse på den menneskelige aktivitet. Vi mener, at det kan være 

interessant at finde frem til, hvordan informanternes vilje og vanedannelse kommer til 

udtryk. Samtidig kan det være relevant at undersøge, hvordan de fysiske og sociale 

omgivelser opleves af informanterne, og hvad de betyder for informanternes handlinger. 

 

I det følgende vil de begreber, som er fundet relevante for analysen, blive beskrevet 

yderligere. 

 

7.1.1 Vilje 

Vilje defineres som et mønster af tanker og følelser om en selv som aktør i sin verden. Et 

mønster som viser sig, efterhånden som man foregriber, vælger, oplever og fortolker det, 

                                                 
3  Amerikansk professor i ergoterapi 
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man foretager sig (4, s. 46). En persons vilje har rod i personens kultur men påvirkes 

samtidig af personlige historier og omstændigheder. 

Under fænomenet vilje, opereres blandt andet med begreberne: Følelse af handleevne og 

værdier. 

Følelse af handleevne består af to dimensioner, følelse af personlig 

kapacitet og oplevelse af egen virkekraft. De beskriver, hvordan egne fysiske, 

intellektuelle og sociale evner vurderes, og den måde hvorpå de bruges for at 

udrette meningsfulde aktiviteter i livet. Ens motivation for at udføre 

aktiviteter påvirkes af følelse af handleevne (4, s. 48-50). 

Værdier er, hvad man finder meningsfuldt og vigtigt at foretage sig. Værdier 

udspringer af kulturen og er med til at skabe et livssyn. Værdier forpligter os 

til at handle for at opfylde dem (4, s. 52-53). 

 

7.1.2 Vanedannelse 

Vanedannelse defineres som en internaliseret parathed til at udvise ensartede 

adfærdsmønstre styret af vores vaner og roller og tilpasset til vores rutinemæssige 

omgivelsers tidsmæssige, fysiske og sociale karakteristika (4, s. 67). Her fokuseres på det 

gentagelsesmønster, som er i de aktiviteter, der udgør menneskets hverdag (4, s. 13). 

Mange af de handlinger, vi udfører i vores dagligdag, styres af samme struktur hver dag i 

form af vaner og roller. 

Vaner er den måde, hvorpå vi automatisk gentager dagligdagsaktiviteter i 

vante omgivelser og situationer uden at tænke over udførelsen. Dette giver 

struktur og overskuelighed i hverdagen samt frigør opmærksomhed til nye 

aktiviteter, som kræver mere koncentration (4, s. 68-69). 

Roller udspilles i sociale sammenhænge, hvor de rutinemæssige handlinger 

foregår. I disse sammenhænge er der forventninger til, hvordan vi skal 

interagere, og vi påtager os derfor en identitet, en tankegang og nogle 

handlinger, som det forventes af rollen (4, s. 76). 

 

7.1.3 Omgivelser 

Omgivelser defineres som de særlige fysiske og sociale træk i den specifikke 

sammenhæng, hvor man foretager sig noget, som indvirker på, hvad man foretager sig, 

og hvordan det bliver gjort (4, s. 105). Kulturen former og fortolker de fysiske og sociale 

omgivelser. Omgivelserne kan fungere enten som en ressource eller en begrænsning for 

menneskets udførelse af aktiviteter. 
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De fysiske omgivelser er de rum, vi interagerer i, samt de objekter, vi 

bruger, og som har indvirkning på vores aktivitetsudførelse. Objekterne 

vælges oftest ud fra vores interesser og vaner (4, s. 109-111). 

De sociale omgivelser er de grupper af personer, man bliver en del af, og 

de aktivitetsformer man udøver i disse grupper. Når vi interagerer i en 

gruppe, betyder det ofte, at vi påtager os en rolle (4, s. 114). 
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7.2 Lawtons kompetencemodel 

Vi ønsker desuden at gøre brug af Lawtons kompetencemodel i analysen af vores empiri. 

 

Lawtons kompetencemodel er beskrevet af M. Powell Lawton4 og Lucille Nahemow5 (29, s. 

657-666). En persons adfærd opstår som resultat af en balance mellem personens 

kompetence og omgivelsernes krav. Personens adfærd, fx i udførelse af aktiviteter, 

afhænger dels af dennes kompetence, fx kropsfunktion, og dels af omgivelserne (1, s. 

603-604). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en persons fysiske formåen stemmer overens med omgivelserne, opnås der et positivt 

resultat, som det ses i figur 1. I Lawtons kompetencemodel kaldes denne zone for 

"Adaptation Level" (herefter AL). På begge sider af linien AL er der mulighed for at opnå et 

positivt resultat, da kravene fra omgivelserne er passende i forhold til personens 

                                                 
4 PhD in clinical psychology 
5 PhD in social psychology 

Figur 1 
Lawtons kompetencemodel 

(1, s. 603) 
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kapacitet, og personen befinder sig i henholdsvis "zone of maximum comfort" eller "zone 

of maximum performance potential". På begge sider af disse zoner er "tolerable 

affect/marginally adaptive behavior", hvor stimulus fra omgivelserne kan bevirke, at man 

nærmer sig denne zone (29, s. 659-662). Kommer der ubalance mellem personens fysiske 

kapacitet og omgivelsernes krav, bliver resultatet af aktivitet negativt, fx vil personen 

befinde sig i "negative affect/maladaptive behavior", hvis omgivelsernes krav overstiger 

personens kapacitet (1, s. 603-604). 

 

Lawtons kompetencemodel er anvendt for at belyse forholdet mellem menneskets 

kapacitet, og de krav omgivelserne stiller til personen. Modellen kan give et billede af, om 

informanterne kan opnå positive eller negative resultater af deres aktivitetsudførelse.



Når dagligdagen ikke længere trues  8.0 Analysestrategi 
 
 

 

 

27 

8.0 Analysestrategi 

I det følgende beskrives den analysestrategi, vi har valgt at anvende, samt hvordan og 

hvorfor vi har anvendt den. 

 

I dette projekt er analysen både datastyret og teoristyret, og der er hentet inspiration fra 

Kirsti Malteruds6 analysemetode systematisk tekstkondensering. Bearbejdningen er 

datastyret i starten af analysen og bliver i slutningen af analyseprocessen teoristyret. 

 

Malterud (23, s. 99-111) beskriver, at analysemetoden, systematisk tekstkondensering, 

består af fire trin. Disse trin er: 1) at få et helhedsindtryk ved gennemlæsning samt 

dannelse af fællestemaer for hvert enkelt interview, 2) at identificere meningsbærende 

enheder samt systematisere disse via koder, 3) at kondensere indholdet i de 

meningsbærende enheder i en kodegruppe af gangen, hvor der er mulighed for at danne 

subgrupper og 4) at sammenfatte betydningen til en samlet beskrivelse i hver kodegruppe 

samt vurdere om beskrivelserne stemmer overens med det oprindelige helhedsindtryk. 

 

Vi vurderer, at Malterud sammenfatter kondensering, kodning og tolkning. Vi henter 

inspiration fra hendes analysemetode til vores analyse. Vi vælger at være datastyrede i 

starten af analysen, da vi vil finde de udsagn fra informanterne, som siger noget i forhold 

til vores problemformulering. Senere i analysen er vi teoristyrede, da vi anvender teori til 

at belyse de udsagn, som er fundet tidligere i analysen. Vi vil beskrive, hvordan den ældre 

oplever sin boligtilpasning ud fra MOHO samt Lawtons kompetencemodel og derfor 

anvendes en teoristyret tilgang, fordi denne, som Malterud (23, s. 98) beskriver, bruges til 

udvikling af nye beskrivelser. 

 

I dette projekt starter vi analysen ved individuelt at læse alle transskriptionerne igennem 

for at få et helhedsindtryk, som det ses i afsnit 8.1 figur 2, og finde fem til ti temaer for 

hvert interview (Bilag VI, VII, VIII, IX). Derefter gennemgås de temaer, vi hver især har 

fundet, og efter opnået enighed indskrives vores samlede temaer i et nyt dokument, som 

kaldes helhedsindtryk (Bilag X). I denne fase stræber vi efter at være fænomenologiske, 

da vi er åbne for, hvad der springer i øjnene i interviewene og ikke lader teorien styre. 

I den næste fase dannes to overordnede koder ud fra helhedsindtrykket. Koderne er 

"omgivelserne" og "dagligdagen". Koderne markeres med hver sin farve (herefter 

                                                 
6 Professor i almen medicin 
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farvekoder). Transskriptionerne læses igen individuelt, og de meningsbærende enheder 

markeres med farvekoder, fx markeres de meningsbærende enheder omhandlende 

"omgivelserne" med grøn. De tekstbider, som er irrelevante for problemformuleringen, 

forbliver ufarvede og udelades i resten af analysen. 

I tredje fase sammenlignes de meningsbærende enheder, vi hver især har markeret under 

de valgte farvekoder. Vi diskuterer indbyrdes og bliver enige om en eller flere farvekoder 

til de udvalgte meningsbærende enheder. Dette markeres i ubearbejdede transskriptioner 

for senere at samle de meningsbærende enheder i et nyt dokument (Bilag XI). 

I den fjerde fase anvendes MOHO til at fortolke på de udsagn, der er beskrevet som de 

meningsbærende enheder i de forskellige koder for hver informant. Undervejs i analysen 

er det blevet klart, at det er relevant også at anvende Lawtons kompetencemodel. Denne 

er ligesom MOHO brugt til at analysere på informanternes udsagn. Her går tilgangen fra at 

være fænomenologisk til at blive hermeneutisk, da der bruges teori til at fortolke på 

udsagnene. Efterfølgende nedskrives fortolkningerne til en sammenhængende tekst.

Når de meningsbærende enheder er analyseret ud fra teorierne, sammenlignes analysen 

med helhedsindtrykkene fra fase et, og det vurderes, om indtrykkene stemmer overens 

med analysen. Dette har vi valgt at gøre, da vi ønsker at præsentere informanten som 

ved helhedsindtrykket fra starten af analysen. 

8.1 Oversigt over analyse og konklusion 

Figur 2 viser et eksempel på, hvordan vi 

vælger at strukturere vores analyse samt 

konklusion. Som det ses, analyseres hver 

informant individuelt på henholdsvis 

dagligdagen og omgivelserne ud fra de 

meningsbærende enheder, da det er 

informanternes individuelle oplevelser, vi 

ønsker at analysere. I konklusionen samler 

vi op på den enkelte informants oplevelser, 

som det ses i figur 2, og til sidst laves en 

fælles opsamling af alle informanternes 

oplevelser i forbindelse med deres 

boligtilpasning (ikke illustreret). 

 

Meningsbærende 
enheder: 
Dagligdagen 

Transskription: 
Alma 

Konklusion: Alma 

Meningsbærende 
enheder: 

Omgivelserne 

Analyse 
Omgivelserne 

Analyse 
Dagligdagen 

Figur 2 
Et eksempel på vores analysestrategi 
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9.0 Analyse 

I det følgende vil analyserne af alle informanterne blive beskrevet. Analyserne er 

udarbejdet på hver enkelt informant i forhold til, henholdsvis, analyse af dagligdagen og 

analyse af omgivelserne. 

9.1 Alma 

9.1.1 Analyse af dagligdagen 

 

Alma beskriver, at hun finder det vigtigt selv at kunne gå i bad. Hun fortæller, at hun er 

svimmel, og at hun inden boligtilpasningen følte sig bange og brugte meget energi i 

badesituationen, fordi hun spændte i kroppen. Alma fortæller, at hun føler sig tryg og ikke 

længere skal tvinge sig selv til at gå i bad, efter hun har fået grebet. Hun beretter 

desuden, at hun i dag har mere lyst til at gå i bad, end hun havde inden boligtilpasningen. 

Hun fortæller videre, at det er blevet nemmere for hende at udføre badet, og at hun nu 

går i bad to gange om ugen, hvor hun tidligere gik én gang. Hun fortæller desuden, at 

hun, inden hun fik grebet, havde mulighed for at sætte sig ned på badebænken, og at hun 

nu kan gribe fat i grebet eller sætte sig på badebænken.  

 

Vi vurderer, at Almas øgede aktivitetsniveau kan betyde, at hendes følelse af handleevne 

er øget. Det kan derved ses, at hendes følelse af personlig kapacitet, herunder de fysiske 

evner, og hendes oplevelse af egen virkekraft er øget, eftersom hun er mere tryg i badet 

og oplever, at badet er blevet nemmere efter boligtilpasningen. Ifølge Kielhofner (4, s. 48) 

påvirker følelse af handleevne ens motivation for at foretage sig noget. Almas øgede 

følelse af handleevne påvirker dermed hendes motivation, og denne øgede motivation kan 

være årsagen til, at hun har øget sin badeaktivitet fra en til to gange om ugen. 

Hun fortæller videre: 

 

”Ja det er jeg godt nok, altså som sagt jeg er meget mere rolig når jeg står derude, 

med det jeg kan lige gribe fat i det der.” (Bilag VI, s. 10, li. 5-6) 

 

Her kan det ses, at Alma oplever badesituationen som en mere rolig situation, og at hun 

nu har lettere ved at overskue aktiviteten, da hun føler sig tryg ved, at hun kan gribe fat i 

grebet, hvis hun bliver svimmel. Almas øgede følelse af handleevne kan betyde, at hun nu 
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føler sig mere tryg i badet. Dette kan betyde, at hendes selv-vurdering af sine fysiske 

evner er ændret, så hun nu oplever, at hun kan reagere, hvis hun bliver svimmel i badet. 

Vi vurderer, at Almas følelse af handleevne kan betyde, at hun er mere tryg, og samtidig 

kan hendes tryghed være med til at styrke hendes følelse af handleevne. De er sammen 

med til at forstærke hinanden. 

Dette gør, at hun kan opretholde sine vaner i badet, da hun kan bibeholde den 

genkendelige aktivitetsform i forbindelse med badet. 

 

” […] Når det er jeg sidder og ser fjernsyn og at der dem der ikke kan, nogle gange 

er jeg sgu også ved at være træt af livet fordi altså det er så træls det hele ikke, 

men så siger jeg til mig selv, ej ved du hvad nu skal du sgu holde op for der er 

mange der har det værre. Så længe jeg. 
[…] 

Så længe jeg kan klare mig selv herhjemme så, så er jeg godt så, så er jeg så, skal 

man faktisk være tilfreds, når først man når den alder som jeg har.” (Bilag VI, s. 5 li. 

21-27) 

 

Ifølge Kielhofner (4, s. 53) stammer værdier fra den kultur, personen lever i, og det er 

denne kultur, som internaliseres i og former mennesket. Alma lever i en vestlig kultur, og 

vi antager, at det for borgere i denne kultur er væsentligt, at individet kan klare sig selv. 

I henhold til ovennævnte citat, hvor Alma mener, hun skal være tilfreds, når hun har den 

alder, hun har, vurderer vi, at hun føler en forpligtelse til at føle sig tilfreds med livet, da 

hun udtrykker, at der er andre, der har det værre. Dette kan betyde, at Alma føler, hun 

skal være tilfreds med sit liv, da hun til trods for sit nedsatte funktionsniveau og relativ 

høje alder fortsat kan leve op til de kulturelle værdier om at kunne klare sig selv. 

Boligtilpasningen kan have givet Alma mulighed for at øge sit aktivitetsniveau, og derved 

kan hun lettere leve op til de kulturelle værdier. 

 

Vi antager endvidere, at Almas motivationsfaktor ses i ovenstående citat, da hun giver 

udtryk for, at hun indimellem minder sig selv om, at ”ej ved du hvad nu skal du sgu holde 

op for der er mange der har det værre”. Her kan det ses, at Alma motiverer sig selv til at 

bibeholde sin følelse af handleevne, når hun får en oplevelse af at være træt af livet. 

Dette kan betyde, at hun er motiveret for at afhjælpe sin aktivitetsproblematik og derfor 

ændrer sin badesituation, så hun fortsat kan udføre aktiviteten. 
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9.1.2 Analyse af omgivelserne 

 

Alma fortæller, at hende, som kommer rundt til de ældre en gang om året, har foreslået 

hende at ansøge om et greb med sugekop. Desuden har Almas svigerdatter tidligere 

foreslået hende at ansøge om en badebænk. Vi vurderer, at disse personer kan være med 

til at motivere Alma til at handle på de problemer, hun oplever i sin hverdag, og som hun 

ikke umiddelbart selv har løsningen på. Ifølge Kielhofner (4, s. 106) kan andres tillid 

opmuntre os til og hjælpe os med at træffe bedre valg af, hvad vi vil foretage os. Dermed 

vurderer vi, at Alma kan have ressourcer i sine sociale omgivelser, idet de opmuntrer og 

hjælper hende til at træffe valg, som Alma ikke selv kunne komme frem til. Alma giver 

udtryk for, at hun selv har stået for den videre ansøgningsproces i forbindelse med 

badebænken, hvorimod hun, i forhold til ansøgningen af grebet, har overladt 

ansøgningsprocessen til den offentlige person. Under interviewet med Alma er det ikke 

tydeligt, hvordan den offentlige person har fremlagt idéen om grebet samt den videre 

ansøgningsproces. Det antages, at når idéen kommer fra en offentlig person, er vi, som 

borgere i Danmark, tilbøjelige til at lade offentlige personer ordne sagen, da vi formoder, 

at de har mere forstand på det. Dette giver Alma også udtryk for i følgende citat: 

 

”Ja det havde jeg, det synes jeg det var dejligt at være fri for at skulle (Red. 

Ansøge). Så lade dem der gøre det der har mere forstand på det ikke” 

(Bilag VI, s. 2, li. 22-23). 

 

Alma giver i citatet også udtryk for, at hun synes, det var dejligt at være fri for at skulle 

ansøge om grebet. Ovenstående viser, at Alma ansøger på to forskellige måder i de to 

ansøgningsprocesser, hvilket kan skyldes, at hun står overfor henholdsvis et 

familiemedlem og en offentlig ansat. 

 

Alma fortæller, at hun har følt sig utryg i badet, inden hun fik sin boligtilpasning. I 

Lawtons kompetencemodel ses det, at når omgivelsernes krav overstiger personens 

kapacitet, vil personen befinde sig i ”tolerable affect/morginally adaptive behavior” (1). Vi 

antager, at Almas følelse af utryghed kan betyde, at hun har befundet sig i zonen for 

”tolerable affect/morginally adaptive behavior”. Dette vurderer vi ud fra, at hun har øget 

sin aktivitetsudførelse efter boligtilpasningen, og vi antager derfor, at hun har haft et 

ønske om at gå i bad oftere end en gang om ugen. Alma oplever, at hun er begrænset af 

sin svimmelhed men i stedet for at ændre på sit funktionsniveau, hvilket kan være svært, 

da det er på grund af aldring, kan der ændres på Almas omgivelser. Ved at der ændres på 
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omgivelsernes krav, kan Alma nærme sig AL i ”zone of maximum performance portential” 

og udfører sin aktivitet til trods for sin svimmelhed. Vi vurderer, at hun befinder sig i 

”zone of maximum performance potential”, fordi hun er tryg ved aktiviteten og udfører 

den oftere. Eftersom hun bevæger sig mod AL, kan det betyde, at hun har motivation til 

at gå i bad. 

 

”[…] men altså altså jeg kan sådan set nu kan jeg godt næsten nøjes med det greb 

[…]” (Bilag VI, s. 1, li. 33-34) 

 

Vi antager, at det ud fra citatet kan ses, at omgivelserne kan have betydning for Almas 

aktivitetsudførelse. Hun fortæller yderligere, at hun oplever, at grebet sidder virkelig godt 

fast, og hun synes, det er en god opfindelse. Kielhofner (4, s. 106) beskriver, at 

omgivelserne kan fungere som ressourcer til fastholdelse af vores motivation. Grebet kan 

være en ressource i Almas omgivelser og kan medvirke til, at hun kan fastholde sin 

motivation for aktiviteten. Hun oplever fortsat svimmelhed, men eftersom hun mener, at 

hun næsten kan nøjes med grebet, kompenserer hun ved at bruge omgivelsernes 

ressourcer mod hendes utryghed under aktiviteten, og hun kan derved opnå større følelse 

af handleevne. 

9.2 Børge 

9.2.1 Analyse af dagligdagen 

 

”Jamen det har da betydet meget at (P) at jeg ikke har noget besvær med at komme 

ind og ud af stuerne. Det er da en stor lettelse for at (P) at jeg jeg kan gå fri uden at 

jeg skal løfte dem og sådan. Jo jeg synes det er (P) altså jeg kan ikke få det bedre.” 

(Bilag VII, s. 5, li. 25-27) 

 

Ud fra citatet kan det ses, at Børge oplever, at han frit kan gå rundt i lejligheden uden 

besvær. Senere bekræfter han, at det er blevet nemmere at komme rundt, samt at han 

kan gå fra stue til stue, når han har lyst. Han fortæller videre, at han selv rejser sig fra sin 

seng samt laver mad, når den tid er. Ud fra dette antager vi, at Børge kan have 

oplevelsen af, at hans følelse af handleevne er tilstrækkelig til, at han effektivt kan udføre 

sine dagligdagsaktiviteter. Børge reflekterer sig frem til, at han ikke bevæger sig mere 

rundt i lejligheden efter, han har fået sin boligtilpasning. Det betyder, at Børges 
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aktivitetsniveau ikke er øget. I citatet ses det endvidere, at han føler, at han ikke kan få 

det bedre. Det kan vise hans taknemmelighed med sin boligtilpasning.  

Børge fortæller, at han har været slagter, og at han hvert år til jul laver slagtervarer til 

sine børn og børnebørn, derudover reparerer han sønnens fjernsyn, som det kan ses i 

nedenstående citat: 

 

”Ja, og nu kom sønnen han var lige hjemme en dag, og så siger han Far, jeg har et 

fjernsyn derhjemme der er sådan en bette dims der, kan du ikke lige ordne den for 

mig? Jo det kan jeg da godt sagde jeg du kan da komme hjem med den. Jo jeg vil 

gerne sidde og laver det. Og jo det arbejder jeg med både det ene og det andet.” 

(Bilag VII, s. 9, li. 5-8) 

 

Da Børge laver slagtervarer til sine børn og børnebørn samt hjælper sønnen med 

fjernsynet, kan det betyde, at det har værdi for ham at yde noget for andre. Ifølge 

Kielhofner (4, s. 53) indebærer værdier en forpligtigelse til at udrette noget, så man 

oplever en følelse af tilhørsforhold. Det kan betyde, at det er vigtigt for Børge at bidrage 

med noget til andre, så han kan opleve en følelse af tilhørsforhold. I citatet kan det 

desuden ses, at Børge kan have en følelse af, at han gerne vil forblive i sin rolle som 

bidrager til samfundet ved, at han hjælper sin familie. Dette vurderer vi ud fra Kielhofners 

(4, s. 165) beskrivelse af, at nogle ældre fortsætter med at udføre et arbejde efter 

pensionsalderen for at føle sig tilfredse, nyttige og respekterede. Vi har en antagelse om, 

at boligtilpasningen kan betyde, at Børge kan bibeholde de aktiviteter, hvor han skal 

bevæge sig fra rum til rum for at udføre de aktiviteter, hvor han gør noget for andre. 

 

9.2.2 Analyse af omgivelserne 

 

”[…] for på grund af den anden måde, som jeg havde det, hvor jeg skulle løfte dem 

hver eneste gang jeg skulle nogen steder hen.” 

(Bilag VII, s. 1 li. 23-24) 

 

Børge fortæller, som det ses i citatet, at han har haft problemer med at komme rundt i sit 

hjem inden boligtilpasningen. Dette kan betyde, at dørtrinene har været en barriere i hans 

omgivelser, hvilket stiller krav til hans udførelse af aktiviteter, og dermed begrænser ham 

i hvor mange aktiviteter, han føler, han kan udføre. Børge fortæller, at han efter 

boligtilpasningen har fået lettere ved at komme fra stue til stue, da han ikke længere skal 

løfte rollatoren over dørtrinene. Det kan betyde, at omgivelserne nu er en ressource. Da 



Når dagligdagen ikke længere trues  9.0 Analyse 
 
 

 

 

34 

Børge nu kan have mulighed for at udføre de aktiviteter, han har lyst til, kan det give ham 

en større følelse af handleevne, som kan være med til at øge hans motivation for 

aktiviteter, som han har haft svært ved at udføre, inden dørtrinene blev fjernet. 

 

Børge kan have øget sin oplevelse af egen virkekraft, så den nu stemmer overens med 

kravene fra omgivelserne. Dette kan betyde, at aktiviteten opleves uproblematisk og ikke 

kræver, at Børge aktivt skal tage stilling til, hvordan han kan komme fra stue til stue. Vi 

tolker, at han derved kan opbygge en vane og udføre sine aktiviteter uden fokus på 

barrieren. I og med at han får en vane, vil han også have øget sin følelse af handleevne i 

forhold til at kunne bevæge sig rundt i sit hjem. Ifølge Kielhofner (4, s. 69) holder 

vanerne sammen på de almindelige handlingsmønstre, der giver livet dets velkendte og 

relativt ubesværede karakter. Da det at komme rundt i lejligheden kan blive en nemmere 

del af Børges dagligdag, kan vi ud fra Kielhofners beskrivelse antage, at hans dagligdag 

får en velkendt og ubesværet karakter. 

 

”Ja, at de skulle væk, ja det var det fordi det her med at jeg skulle løfte (Red. 

Rollatoren) hver gang jeg skulle.” (Bilag VII, s. 2, li. 25-26) 

 

Ifølge Kielhofner (4, s. 165) har ældre mennesker ofte vaner, som er udviklet over et 

langt tidsrum i stabile omgivelser. Videre skriver Kielhofner (4, s. 165), at forandringer i 

grundlæggende kapacitet og i omgivelserne kan udfordre disse vaner. I citatet ovenfor 

fortæller Børge, at han har brug for rollatoren til at komme rundt i sit hjem. Det antages, 

at dette skyldes, at hans fysiske formåen er nedsat. Børges vaner kan være blevet 

påvirkede af, at han har pådraget sig en funktionsnedsættelse, og han er derfor nødt til at 

udføre aktiviteten på anden vis end tidligere. Ved at dørtrinene er blevet fjernede, ændres 

omgivelserne, hvilket vil være nødvendigt for, at han kan opbygge en ny vane. 

 

Børge fortæller, at det er hans datter, der har fået idéen til at få fjernet dørtrinene, og at 

det er hende, der har stået for ansøgningen. Han fortæller videre: 

 

”Jeg er nød til jeg er nødt til at have min datter til at hjælpe mig for jeg kan ikke 

selv.” (Bilag VII, s. 3, li. 11-12) 

 

Heraf ses det, at Børge er afhængig af sin datters hjælp. Vi formoder, at det førhen har 

været Børge, som har hjulpet sine børn, og han har derigennem haft en rolle som far. 

Kielhofner (4, s. 165) beskriver, at når ældre bliver funktionsnedsatte, kan voksne børn 
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tage ansvaret for pasningen af deres aldrende forældre. Børge er nødt til at få hjælp af sin 

datter, og hans faderrolle kan derved blive formindsket. Dette kan betyde, at de indbyrdes 

roller mellem Børge og hans datter, som far og datter, efterhånden bliver udvisket i takt 

med, at han bliver ældre, og det nu er datteren, der til dels har en form for forældrerolle 

overfor Børge. Grunden, til at denne udligning af rollerne sker, kan være, at Børge kan 

have svært ved at finde ud af det offentlige system. Det kan betyde, at han ikke ved 

hvilke muligheder, der er i det offentlige system og dermed ikke ved, hvad han kan handle 

på. Børge kan dog opretholde sin faderrolle overfor sine børn i andre situationer, som dem 

der er beskrevet i afsnit 9.2.1. 

Ud fra Lawtons kompetencemodel vurderer vi, at eftersom Børge ikke selv er ansøger, kan 

det betyde, at han har befundet sig i ”negative affect/maladaptive behavior” inden 

boligtilpasningen. Vi vurderer, at han har befundet sig i denne zone, da han, til trods for 

besvær, har udført aktiviteten. Ud fra ovenstående antager vi, at han ikke ved, hvilke 

muligheder de sociale omgivelser kan tilbyde ham, hvilket kan vise, at omgivelsernes 

krav, til hvis han selv skulle ansøge, er for store, og at han ikke har psykisk kapacitet til 

at overkomme dem. Kravene fra omgivelserne bliver derfor ændret ved, at datteren 

hjælper ham, og derved flytter han sig fra at befinde sig i ”negative affect/maladaptive 

behavior” og til at nærme sig AL. Børge nærmer sig AL, fordi datteren, som er en 

omgivelse, tager over, og derved er omgivelsernes krav passende i forhold til hans 

kapacitet. 

9.3 Dagny 

9.3.1 Analyse af dagligdagen 

 

Dagny fortæller, at inden hun fik sin rampe op til yderdørens dørtrin, havde hun 

problemer med at få rollatoren over dørtrinet, fordi rollatoren er tung, når der er 

indkøbsvarer i kurven. Dagny beretter, at hun ikke oplever problemer efter, hun har fået 

rampen. Dagny fortæller videre, at hun ikke kommer mere ud i dag, end hun gjorde før 

boligtilpasningen, men at det er blevet nemmere for hende. Hun vurderer, at hvis hun 

ikke havde fået rampen, ville hun på sigt have fået behov for hjælp til indkøb og vask og 

dermed ikke ville kunne klare sig selv. 

Ud fra ovenstående antager vi, at Dagnys følelse af handleevne kan være øget, da hun 

ikke længere oplever problemer ved at udføre aktiviteten. Eftersom Dagny ikke længere 

oplever problemer, kan boligtilpasningen betyde, at hun har fået mulighed for at bibeholde 
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sine aktiviteter. Hvis hun ikke havde fået rampen, antager vi, at hendes følelse af 

handleevne ville være blevet nedsat. 

Omgivelsernes krav til at udføre aktiviteterne stemmer nu overens med hendes fysiske 

kapacitet. Ud fra Lawtons kompetencemodel antager vi, at hun nu befinder sig i ”zone of 

maximum performance potential” og nærmer sig AL, da boligtilpasningen kan have øget 

hendes følelse af handleevne, så hun kan bibeholde sit nuværende aktivitetsniveau. Hvis 

Dagny ikke havde fået rampen, ville kravene fra omgivelserne formodentlig være for store 

i forhold til hendes fysiske formåen. Vi antager desuden, at hun inden boligtilpasningen 

kunne have befundet sig i ”tolerable affect/morginally adaptive behavior”, da hun inden 

boligtilpasningen har oplevet problemer med at udføre sine aktiviteter, men hun har ikke 

øget sit aktivitetsniveau efter boligtilpasningen. 

Vi formoder, at hendes fysiske kapacitet vil falde yderligere i takt med, at hun bliver 

ældre. I og med at det antages, at hun, inden hun fik rampen, har befundet sig i 

”tolerable affect/morginally adaptive behavior”, ville hun med tiden risikere at komme i 

”negative affect/maladaptive behavior” og derved ikke have mulighed for at udføre 

aktiviteten. Her formoder vi, at boligtilpasningen har ændret på omgivelsernes krav og 

medvirket til, at hun kan være i ”zone of maximum performance potential” og nærme sig 

AL, når hun udfører aktiviteter i forbindelse med rampen. 

 

”[…] altså det er jamen det er altså guld værd.” (Bilag IX, s. 4, li. 10) 

 

Ud fra ovenstående ses det, at hun er taknemmelig for boligtilpasningen. Ifølge Kielhofner 

(4, s. 53) former og internaliserer kulturen nogle værdier, som forpligter os til at leve 

vores liv på en måde, som stemmer overens med kulturens værdier. Vi antager, at der i 

den vestlige kultur er en værdi om at være selvstændig og at kunne klare sig selv i 

dagligdagen. Dagny har fået sin boligtilpasning, som kan have til formål, at hun kan 

bibeholde sin selvstændighed og dermed selv klare de daglige aktiviteter. I og med at 

Dagny udtaler, at det er ”guld værd”, kan det ses, at Dagny har et ønske om at leve op til 

kulturens værdier, og at hun er taknemmelig for, at samfundet hjælper hende til at leve 

op til de kulturelle værdier. 

 

”[…] og hvad skal vi sige altså at komme ind og ud og (P) ned med skraldeposen og 

hvis jeg skal over og vaske og sådan noget (P) så har jeg tre (P) to eller tre poser 

bæreposer med vasketøj i på rollatoren (P) og så er den jo også tung og få både ud 

og ind […]” (Bilag IX, s. 4, li. 7-10) 
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Ud fra ovenstående ses det, at boligtilpasningen har hjulpet Dagny til at bibeholde sine 

roller, da hun fortsat kan vaske tøj, gå ud med skrald og handle ind. Ifølge Kielhofner (4, 

s. 76) gøres interaktion mindre problematisk, når folk deler grundlæggende forventninger 

til, hvad det betyder at være i et givet rolleforhold. Det antages, at boligtilpasningen 

dermed kan betyde, at hun fortsat kan leve op til både egne og ægtefællens forventninger 

til hende, og deres interaktion kan dermed forblive mindre problematisk. 

Ud fra ovenstående citat ses det endvidere, at boligtilpasningen har hjulpet Dagny til at 

bibeholde sine vaner i forhold til de huslige pligter. Ifølge Kielhofner (4, s. 70) holder 

vaner sammen på de almindelige handlingsmønstre, der giver livet dets velkendte og 

relativt ubesværede karakter. Det antages, at eftersom Dagnys vaner er bibeholdte, kan 

hun forudse aktiviteternes delprocesser, og hendes dagligdag har dermed en velkendt og 

relativt ubesværet karakter. 

 

9.3.2 Analyse af omgivelserne 

 

Dagny fortæller, at hun selv har fået en idé om, at en rampe kan hjælpe hende. Hun tager 

derefter selv initiativ til at handle på sit ønske og kontakter bevillingsenheden. Vi antager, 

at hun udnytter omgivelsernes ressourcer, idet hun handler gennem de ressourcer, der er 

til rådighed. Hermed kan Dagny opleve øget følelse af handleevne. Ifølge Kielhofner (4, s. 

48) vil personer, som føler sig dygtige og effektive, opsøge muligheder, bruge feedback til 

at korrigere deres præstationer og være udholdende for at opnå deres mål. Vi antager, at 

Dagnys stærke følelse af handleevne ses ved, at hun selv opsøger muligheder for at opnå 

det mål, hun har, nemlig at komme lettere ind i og ud af sit hjem. Dagnys stærke følelse 

af handleevne kan betyde, at hun har haft overskud til at sætte sig ind i, hvordan hun 

skulle handle i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi vurderer, at hun er åben overfor 

nye udfordringer som følge af sin følelse af handleevne. 

Dagny bekræfter, at hun er tryg ved at bruge rampen. Dette kan vise, at hendes følelse af 

handleevne stemmer overens med omgivelserne, da hun føler sig tryg under aktiviteten. 

Ifølge Kielhofner (4, s. 48) påvirker følelsen af handleevne ens motivation til at foretage 

sig noget. Som tidligere nævnt, antager vi, at Dagny har en stærk følelse af handleevne, 

og hun er dermed også motiveret for at handle. 

 

”Interviewer: […] Var det dig selv der fik idéen til at du skulle have sådan en? Eller 

var der nogen der foreslog dig det? 
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Dagny: Jeg havde set (P) at der var nogen steder heroppe hvor at fliserne var 

blevet de gamle fliser de var blevet forhøjet (P) der var ikke en rampe der var altså 

bare fliserne de var blevet forhøjet.” (Bilag IX, s. 1, li. 35-s. 2, li. 4) 

 

I ovenstående citat kan det ses, at Dagny selv problemløser sin situation og får en idé om 

at ansøge om en rampe. Det kan vise, at Dagny har personlig kontrol og kapacitet til at 

påvirke de ydre omgivelser samt er motiveret for at være aktør i sit eget liv. Dagny 

bekræfter, at hun selv vil kontakte bevillingsenheden, hvis der opstår problemer i forhold 

til boligtilpasningen. Vi vurderer, at denne bekræftelse er endnu et eksempel på Dagnys 

stærke følelse af handleevne og motivation. 

 

Dagny fortæller: 

 

”Nej slet ikke (P) Det er jo altså tidens ælde at man (P) så er man jo nød til at tage i 

mod det med kyshånd ikke også.” (Bilag IX, s. 5, li. 21-22). 

 

I ovenstående citat vurderer vi, at Dagnys værdier fremtræder. I henhold til afsnit 9.3.1, 

hvor vi beskriver Kielhofners syn på værdier, stammer en persons værdier fra kulturen og 

dens værdier. Som tidligere nævnt antager vi, at den vestlige kultur værdilægger, at vi er 

selvstændige, og samfundet yder derfor ressourcer, så vi er i stand til dette. 

Bevillingsenheder er en del af disse ressourcer, og ud fra ovenstående citat ses det, at 

Dagny tager imod med ”kyshånd”. Dette kan betyde, at Dagny er taknemmelig for, at 

samfundet kan hjælpe hende til, at hun forbliver indenfor de kulturelle værdier. 
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10.0 Konklusion 

I det følgende vil der blive opsummeret på informanterne enkeltvis, og der vil slutteligt 

være en fælles opsummering af deres oplevelser ud fra problemformuleringen. 

 

Problemformulering: 

Hvordan oplever den ældre borger sine aktiviteter samt omgivelserne, hvori de foregår, i 

forbindelse med en boligtilpasning, der er installeret indenfor 2-4 måneder? 

 

I projektet har vi interviewet fire informanter, hvoraf den ene er ekskluderet på grund af 

validitetsspørgsmål. Herefter er der analyseret på de resterende tre interview med 

udgangspunkt i MOHO og Lawtons kompetencemodel. 

10.1 Alma 

Alma oplever, at hendes aktiviteter er blevet nemmere, og at hendes aktivitetsniveau er 

øget efter, at hun har fået grebet. Vi sammenfatter, at dette er sket i takt med, at hun har 

øget sin følelse af handleevne, og hun er dermed mere motiveret for at gå i bad, fordi 

omgivelserne er blevet nemmere for hende at interagere i. Alma giver udtryk for, at 

boligtilpasningen har gjort det muligt for hende at kompensere for sin svimmelhed, da hun 

nu har mulighed for at gribe fat i grebet. Hermed sammenfatter vi, at grebet er en 

ressource i Almas oplevelse af sine omgivelser, og de er derfor med til at fremme hendes 

aktivitetsudførelse. 

Ud fra hendes oplevelse af at være tryg i badet kan vi opsummere, at hun befinder sig i 

”zone of maximum performance potential” og nærmer sig AL i forhold til Lawtons 

kompetencemodel. Det betyder, at hendes omgivelser ikke længere er en barriere for 

hende, som de tidligere var. 

Vi kan videre sammenfatte, at Alma oplever at have det godt med at lade andre klare 

ansøgningsprocessen for hende, da hun mener, de har mere forstand på dette. 

10.2 Børge 

Børge oplever, at det er blevet nemmere for ham at komme rundt i sin lejlighed, da der 

ikke længere er barrierer i form af dørtrin, og vi sammenfatter heraf, at han øger sin 

følelse af handleevne. Børge oplever ikke at have øget sit aktivitetsniveau. 
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Ligeledes opsummerer vi, at Børge har overensstemmelse mellem kravene fra 

omgivelserne og sin oplevelse af egen virkekraft, da boligtilpasningen har betydet, at han 

ikke behøver at vurdere, hvordan han skal overkomme barrieren. 

Børge giver udtryk for, at datteren hjælper ham i situationer, han finder svære, som fx i 

ansøgningsprocessen. Heraf kan vi sammenfatte, at rollerne mellem Børge og hans datter 

til dels er byttet om. Når datteren hjælper Børge, kan vi ud fra Lawtons kompetencemodel 

opsummere, at han nærmer sig AL, og han kan her opnå harmoni mellem omgivelsernes 

krav og personlig kapacitet. 

Vi sammenfatter, at Børge har et tilhørsforhold overfor sin familie, og at det har stor 

betydning for ham at bidrage med noget til andre. 

10.3 Dagny 

Dagny har selv fået idéen til sin boligtilpasning og kontakter selv en bevillingsenhed. Vi 

sammenfatter heraf, at hun selv problemløser sin situation, og vi antager, at hun i 

fremtiden vil handle på samme måde. 

Dagny oplever ingen problemer med at komme ind i og ud af sit hjem, efter hun har fået 

boligtilpasningen, men hun mener ikke, hun har øget sit aktivitetsniveau. Vi kan 

opsummere ud fra hendes udsagn, at det er blevet nemmere for hende. Dagnys 

omgivelser stemmer nu overens med hendes fysiske formåen, og heraf opnår hun følelse 

af handleevne. Ud fra Lawtons kompetencemodel sammenfatter vi, at hun befinder sig i 

”zone of maximum performance potential” og nærmer sig AL. Ud fra Dagnys udsagn, fx 

om at det er ”guld værd”, opsummerer vi, at hun lever op til kulturens værdier, og at hun 

føler taknemmelighed overfor den hjælp, samfundet kan give hende. 

 

Dagny oplever, at hun nemmere kan udføre de huslige pligter efter boligtilpasningen, og 

vi kan sammenfatte, at Dagnys roller og vaner er velbevarede på grund af, at hun har fået 

rampen. Ved at vanerne er bibeholdte, kan hun overskue aktiviteten og forudse 

aktivitetens delprocesser. 

10.4 Opsamling af alle informanter 

Alle informanter oplever, at deres aktiviteter er blevet nemmere efter, de har fået deres 

boligtilpasning. 

De har ændret deres måde at udføre de aktiviteter, der foregår i forbindelse med 

boligtilpasningen, da omgivelserne ikke længere er en barriere for deres 

aktivitetsudførelse. 
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I projektet er det blevet klart, at kun en informant oplever, at hun har øget sin 

aktivitetsudførelse, hvor de resterende informanter har bibeholdt deres aktivitetsniveau. 

Alle informanterne udførte aktiviteterne på trods af barrieren, inden de fik deres 

boligtilpasning, men de oplevede samtidig besvær herved. 

To informanter har fået hjælp til ansøgningsprocessen og har oplevet dette som en positiv 

hjælp. Vi sammenfatter, at grunden til deres positivitet er, at de ikke selv ville kunne have 

skabt den mulighed for dem selv på grund af uvidenhed i forhold til det offentlige system.



Når dagligdagen ikke længere trues 11.0 Diskussion 

 

42 

11.0 Diskussion 

I dette afsnit vil projektet blive diskuteret ud fra tre områder: Metode, resultat og teori. 

11.1 Metodediskussion 

Vi har valgt at udføre fire interview, da vi har vurderet, at dette giver os nok empiri til at 

belyse vores problemformulering. Efter vi fravalgte Carl i analysen, overvejede vi at finde 

en ny informant, men vi har i stedet valgt at gå i dybden med de resterende informanter. 

Det er muligt, at flere informanter kunne have givet et mere nuanceret resultat af vores 

projekt. 

 

I vores interviewguide har vi valgt, at der ikke skal indgå termer, der er specielle for 

ergoterapi, da vi kan lægge en anden betydning i disse end informanterne. Vi har dog 

valgt at bruge ord som selvstændighed og meningsfuldhed. Under interviewene og i 

analysen er det blevet klart, at informanterne ikke har den samme opfattelse som os af, 

hvad der ligger i disse ord. Det betyder, at ved nogle af de spørgsmål, vi har stillet, vil 

betydningen af det svar, informanten giver, være en anden end den, vi oprindelig havde 

forestillet os. Johansson et al. (18, s. 49) beskriver i deres undersøgelse, at det er bedre 

at anvende ordet ”vanskelighed” frem for ordet ”uafhængighed” i forbindelse med 

boligtilpasninger, da ældre bedre kan vurdere vanskeligheden af en aktivitet end deres 

uafhængighed. Vi har en lignende oplevelse i vores projekt, da vores informanter bedre 

kunne forholde sig til, om det er blevet nemmere at udføre deres daglige aktiviteter, end 

om de føler sig mere selvstændige. 

 

Vi har ikke informeret informanterne om, at vi kun ønsker informanten selv, interviewer 

og suppleant til stede under interviewet. Hvis der er andre tilstede under et interview, kan 

det påvirke de svar, som informanten fortæller. Samtidig kan der komme forstyrrelser, og 

det kan være svært at holde fokus under et interview med mange forstyrrelser. 

Vi har i projektet netop ekskluderet en af vores informanter, fordi der har været mange 

forstyrrelser under interviewet. I et fremtidigt projekt vurderer vi, at det er vigtigt at være 

opmærksom på, hvordan andres tilstedeværelse kan påvirke de svar, en informant 

fortæller. 

 

Derudover har vi erfaret, at det er svært at undgå at stille ledende spørgsmål under et 

interview, da vi ikke er erfarende på dette område. Dette kan have betydning for de svar, 

vi har fået i interviewene. Dette er på trods af, at interviewguiden er testet i et 
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pilotinterview. Det kunne derfor være en idé til en anden undersøgelse at teste 

interviewguiden på flere end en informant i et pilotinterview for at blive mere bekendt 

med interviewguiden, inden de egentlige interview foretages. Efter transskriptionerne er 

blevet udarbejdet, er det blevet tydeligt for os, at der er emner, som vi kunne have spurgt 

informanterne mere om, men på grund af vores manglende erfaring er dette ikke sket. 

 

De to interviewere er begge kvindelige studerende. Dette kan have betydning for, hvordan 

der er blevet spurgt ind til det, informanterne har sagt. En kvinde kan fx lægge større 

betydning i de huslige pligter og derfor spørge mere ind til disse, end en mand ville have 

gjort. Dette kan betyde, at de aktiviteter, som vores to mandlige informanter lægger vægt 

på, ikke bliver så tydelige som kvindernes. Desuden er nogle af de aktiviteter og drømme, 

som vores mandlige informanter besidder, ikke relevante i forhold til vores projekt og er 

derfor ikke medtaget i analysen. 

11.2 Resultatdiskussion 

Det har været diskuteret, hvilke faktorer der kan have indflydelse på informanternes 

dagligdag udover boligtilpasningen. Informanterne kan have modtaget træning fra en 

offentlig instans, som kan bevirke, at informanten er blevet fysisk bedre og dermed kan 

klare sine dagligdagsaktiviteter nemmere end før. Kun en af vores informanter har 

modtaget træning, men han stoppede igen, da han fik smerter dagen efter. Vi vurderer 

derfor, at denne faktor ikke påvirker vores resultater i væsentlig grad. 

Derudover har vi overvejet, om informanterne skal være indenfor samme patientgruppe 

for at gøre gruppen mere homogen men for ikke at begrænse os selv i søgningen efter 

informanter, har vi kun valgt at udelukke demens, da denne gruppe kan have svært ved 

at svare relevant på spørgsmålene. Vi er senere blevet opmærksomme på, at andre 

sygdomme kan have indflydelse på, om der kan svares relevant i en interviewsituation. 

 

Ved den første kontakt med informanterne, kommer det frem, at en af informanterne ikke 

ønsker at deltage i projektet. Hun giver udtryk for, at sagsbehandlingsforløbet ikke har 

været positivt, og hun mener derfor ikke, at hun kan bidrage med noget til vores projekt. 

De resterende informanter giver alle udtryk for, at de er glade for deres boligtilpasning, og 

at forløbet har været godt. Det kunne have været interessant at have den femte 

informant med i projektet, da det umiddelbart lyder til, at hun har en anden oplevelse af 

den boligtilpasning, hun har modtaget end de andre. Dette kunne måske have givet et 

anderledes resultat end det, vi har fået. 
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Den første kontakt kan desuden betyde, at informanterne får et indblik i interviewerens 

tankegang, og vi kan derfor have påvirket informanterne. Opkaldet har fundet sted to til 

tre uger før interviewet. Dette kan betyde, at informanten har nået at tænke over nogle 

svar og haft mulighed for at forberede sig på det, han/hun tror, interviewet vil omhandle. 

Tidsperioden kan dog også betyde, at informanten har nået at glemme svarene igen og 

derfor er vendt tilbage til sin oprindelige tankegang. 

 

Når man deltager i et projekt, som vores informanter har, antager vi, at de kan være 

tilbøjelige til at komme med de svar, som de forventer, at vi gerne vil have. Vi har derfor 

overvejet, om vores informanter kan have været mere positivt stemte overfor deres 

boligtilpasning og deres dagligdag efter boligtilpasningen, end de reelt set er. Vi kan dog 

ikke vide, om det forholder sig sådan. Vi har forsøgt at få viden herom ved, at 

informanterne blev spurgt, om der var noget, de ikke syntes om både i forhold til 

udseende samt funktion, men de forblev generelt positive. En informant var lidt utilfreds 

med det håndværksmæssige men ikke med den ergoterapeutiske indsats. 

 

I løbet af interviewene og den efterfølgende analyse har vi oplevet, at når informanterne 

er tilfredse med boligtilpasningen, har de ikke behov for opfølgning. Vores oplevelse er, at 

specielt de informanter, der har fået fjernet dørtrin, har svært ved at sætte ord på, hvad 

de mener om ændringen. Vi overvejer, om dette kan være udtryk for, at det er blevet en 

del af deres hverdag, og at de derfor ikke giver det den samme opmærksomhed, som da 

trinet var en barriere. 

 

Vi er bevidste om, at der i løbet af projektforløbet arbejdes ud fra den hermeneutiske 

cirkel i bearbejdningen af empirien, hvilket gør, at vores oprindelige indtryk af 

informanterne ændrer sig i takt med projektets udvikling. 

11.3 Teoridiskussion 

Vi har i projektet haft fokus på mennesket, og hvordan denne oplever sine aktiviteter og 

omgivelser efter en ændring af omgivelserne. Derfor er det relevant at anvende en 

model, der netop har mennesket i fokus. Vi vurderer, at Kielhofner har fokus på 

menneskets aktivitet i MOHO. Bendixen, Madsen & Tjørnov (30, s. 161) støtter op om 

denne vurdering, da de beskriver at, det i Kielhofners model er mennesket, der ses 

tydeligst, og det dermed er dette, der er særligt i fokus. Som Kielhofner (4, s. 3) selv 

beskriver, må terapeuter aktivt anvende andre modeller ved siden, da hver model har et 

specifikt fokus. Vi har derfor valgt at inddrage Lawtons kompetencemodel for at skabe et 
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mere nuanceret billede af informanternes sammenspil mellem dem og deres omgivelser. 

Lawtons kompetencemodel er ofte brugt, når det ønskes at beskrive dette sammenspil 

(31, s. 456). Lawtons kompetencemodel angiver ikke, hvor krav fra en given omgivelse 

befinder sig på figur 1 afsnit 6.2, og det er derfor vores vurderinger, der analyseres ud 

fra. Det kan betyde, at andre fx ville mene, at et givet krav er enten lavere eller højere, 

end vi har vurderet det til.  
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12.0 Perspektivering 

Nedenfor beskrives de overvejelser, vi har haft om fremtidige projekter. 

 

I vores projekt har vi haft fokus på, hvordan den ældre oplever sin hverdag i forbindelse 

med, at denne har modtaget en boligtilpasning. Vi har derved fået en ide om, hvordan de 

ældre har oplevet det at få en boligtilpasning, og hvad den har betydet for deres hverdag. 

Det kunne dog være interessant at lave en lignende undersøgelse fra den praktiserende 

ergoterapeuts vinkel, hvor ergoterapeuten igennem observation af og interview med den 

ældre danner sig et billede af, hvad boligtilpasningen har betydet for den ældres hverdag. 

Det vil kunne give et billede af, om borgerne har behov for opfølgning efter en 

boligtilpasning. Grunden til at det kan være interessant at interviewe ergoterapeuten frem 

for den ældre er, at det, i vores projekt, er blevet tydeligt, at det kan være svært for de 

ældre at vide, hvilke muligheder der er i kommunen. Vi kan derfor formode, at de heller 

ikke ved, hvad det indebærer at modtage opfølgning efter, at de har modtaget en 

boligtilpasning. Her kan de praktiserende ergoterapeuter bedre vurdere, om den 

bevilligede boligtilpasning fx fungerer efter hensigten. 

 

Flere af vores informanter har givet udtryk for, at de ikke selv har fundet på, at deres 

problemer kan afhjælpes med et hjælpemiddel eller en boligindretning. De har desuden 

overladt ansøgningsprocessen til andre. 

Fx fortæller Alma: 

 

”Så lade dem der gøre det der har mere forstand på det ikke.” 

(Bilag VI, s. 2, li. 12-13). 

 

Ovenstående citat kan være et eksempel på, at nogle ældre ikke forstår det offentlige 

system samt ikke kender til de muligheder, der er. Det kunne være interessant at afklare, 

om dette er tilfældet, og derudover undersøge hvad der skal til for, at de ældre kan få et 

større kendskab til de muligheder og handlekanaler, som findes i det offentlige. 

Sådan en undersøgelse kan være relevant i forhold til at skabe sundhedsfremme hos de 

ældre, da det vil give dem mulighed for selv at tage sig af de problemer, de oplever, og 

derved er de ikke afhængige af, at andre kan se, at der er et problem og løser problemet 

for dem. 
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Én informant er flyttet fra sin bolig i løbet af de sidste mange år men er flyttet indenfor sit 

nærområde. Alle informanterne giver udtryk for, at deres hjem har stor betydning for 

dem. Alle snakker om, at de gerne vil blive boende, og at de helst ikke vil flytte. De vil 

hellere gå på kompromis med deres aktivitetsudførelse end at flytte til en anden bolig. Det 

kunne være spændende at undersøge, hvorfor det er så vigtigt for de ældre at blive i 

boende i det hjem, hvor de har boet i mange år. Samtidig kan det være interessant at 

finde frem til, hvilke påvirkninger en flytning kan have på de ældre, samt hvordan vi, som 

ergoterapeuter, kan støtte ældre bedst muligt ved flytning. 
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13.0 Forfatteransvar 

Hovedafsnit Underafsnit 

 I
n
g
e 

 J
ea
n
et
te
 

 L
in
et
te
 

 M
ar
ie
 

 R
ik
ke
 

Indledning    X   

 Læsevejledning X     

Problembaggrund       

 Ældre    X  

  Omgivelsernes indflydelse X     

 Boligtilpasninger og ældre   X   

 Hjælpemidler og boligindretning    X  

 Hvorfor dette projekt?   X   

Problemformulering  X X X X X 

 Begrebsafklaring X X X X X 

 Formål X X X X X 

Metode og materiale       

 Litteratursøgning   X   

 Systematisk søgning  X    

 Kædesøgning    X  

 Andre strategier     X 

 Videnskabsteoretisk tilgang X     

 Fænomenologi    X  

 Hermeneutik   X   

 Anvendelse af fænomenologi og 
hermeneutik   X   

 Udvælgelse af informanter  X    

 Inklusionskriterier X     

 Eksklusionskriterier     X 

 Uddybende forklaring af kriterier  X    

 Kontakt til informanter     X 

 Frafald  X    

 Indsamling af empiri X     
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 Interviewguide  X    

 Transskription   X   

 Transskriptionsprocedure     X 

Etiske overvejelser    X   

Empiri       

 Alma   X   

 Børge     X 

 Carl X     

 Dagny  X    

 Validitet X     

Teoretisk referenceramme       

 Model of Human Occupation    X  

 Vilje   X   

 Vanedannelse X     

 Omgivelser     X 

 Lawtons kompetencemodel  X    

Analysestrategi      X 

 Oversigt over analyse og 
konklusion  X    

Analyse       

 Alma: Analyse af dagligdagen  X    

 Alma: Analyse af omgivelserne    X  

 Børge: Analyse af dagligdagen  X    

 Børge: Analyse af omgivelserne X     

 Dagny: Analyse af dagligdagen   X   

 Dagny: Analyse af omgivelserne     X 

Konklusion  X X X X X 

Diskussion       

 Metodediskussion     X 

 Resultatdiskussion    X  

 Teoridiskussion  X    

Perspektivering  X X X X X 

Antal sider  10 10 10 10 10 
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Analyseskema til kritisk vurdering af kvantitative studier 

Efter © Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M., 

1998 McMaster University 

Reference: 
Titel: “Changes in accessibility and usability in housing: An exploration of the housing 

adaptation process” 

Forfattere: Agneta Fänge  & Susanne Iwarsson, Lund University Sverige. 

Svensk studie 

 

STUDIETS FORMÅL:  

Var formålet tydeligt 

formuleret? 

 

 

Beskriv kort studiets formål. Hvordan har det 

relevans for ergoterapi og/eller dit eget kliniske 

spørgsmål?  

Studiets formål er at undersøge ændringer over tid i 

tilgængelighed i hjemmet hos borgere, som har 

modtaget ”housing adaptations” og herunder 

undersøge ”the personal and environmental 

components of accessibility and physical 

environmental aspects of usability”.  

Dette har relevans for vores kliniske spørgsmål, fordi 

vi også undersøger borgeres aktivitetsudførelse efter 

en boligtilpasning.  

 

LITTERATUR:  

Blev relevant 

baggrundslitteratur 

gennemgået?  

 

    

 

Beskriv begrundelsen for behovet for dette 

studie.  

Ergoterapeuters fokus er at gøre aktivitet muligt samt 

fremme sundhed, velbefindende og 

samfundsdeltagelse. En ”housing adaptation” er, 

ifølge svensk lovgivning, designet til at forandre en 

fysisk omgivelse i huset eller i nærmiljøet for at 

fremme udøvelsen af dagligdagsaktiviteter. 

Der er ikke foretaget meget forskning på området 

omkring ”housing adaptation”, selvom der bruges 

mange penge hvert år på netop dette område. Det 

vides derfor ikke, om ”housing adaptations” lever op 

til forventningerne.  
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DESIGN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilket studie-design 

anvendes? 

               

 

Beskriv studiets design. Var designet egent til at 

undersøge forskningsspørgsmålet? (Fx mht. 

vidensniveauet om emnet, outcomes, etiske 

spørgsmål).  

Specificer evt. bias og på hvilken måde disse 

kunne påvirke resultaterne.  

Ved baseline er det de kommunale ergoterapeuter, 

som indsamler data i forbindelse med det normale 

besøg hos borgeren. Der er derfor 14 ergoterapeuter, 

som indsamler baselinedata. De har prøvet at 

imødegå denne bias ved, at projektlederen og 

undersøgelseslederen har undervist ergoterapeuterne 

i, hvordan de skal gøre, men vi antager, at 14 

personer kan indsamle data på 14 forskellige måder.  

Deres indsamlingsredskaber er designet af forfatterne 

selv. Redskaberne er testet og retestet, men vi 

antager, at det kan være en fejlkilde at bruge 

redskaber, som man selv er så meget inde i som 

forfatter, hvis ikke indsamlerne bruger redskaberne 

på den tænkte måde. 

 

Designet beskrives ikke i artiklen, men da man har 

indsamlet oplysninger 3 gange over de sidste 9 

måneder så antager vi, at det er et kohorte-studie, 

selvom tidsperioden ikke strækker sig over flere år. 

 

Forfatterne nævner, at tidsperspektivet varierer en 

del mellem T1 og T2 (71 til 238 dage), da nogle 

”housing adaptations” er mere komplicerede og tager 

længere tid end andre og forklarer det med, at 

ombygning af bad eller køkken fx tager længere tid 

end opsætning af et greb. 
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STIKPRØVE:  

N = 131 

 

Blev stikprøven detaljeret 

beskrevet?  

 

 

Blev stikprøvens størrelse 

begrundet?  

 

 

 

Udvælgelse af stikprøven (hvem, karakteristika, 

hvor mange, udvælgelseskriterier).  

Inklusionskriterier:  

i) Har boet på den samme adresse i mindst 3 

måneder før ”housing adaptation” er 

bevilliget. 

Eksklusionskriterier: 

i) Terminale personer 

ii) Personer, som bruger det meste af dagen i 

sengen eller på en stol. 

iii) Personer, som har svært ved at forstå det 

skrevne og talte sprog. 

 

Deltagerne var indsamlet over 18 måneder, hvor 950 

borgere modtog ”housing adaptations” i en 

mellemstor kommune. 158 af disse opfyldte 

kriterierne. Heraf nægtede 17 at deltage – største 

grund: dårligt helbred. 

131 klienter deltog i undersøgelsen og var i alderen: 

24-93 år, hvoraf 88 var kvinder og 43 mænd.  

Der er ingen forklaring på, hvorfor det lige var 18 

måneder, de indsamlede data i. 

 

33 personer af de 131 deltagere var diagnosticeret 

med et slagtilfælde eller en hjerneskade. 

32 personer rapporterede neurologiske sygdomme, fx 

sklerose, parkinson, polio og para/tetraplegia. 

19 personer havde hjerte- og lungesygdomme. 

21 personer havde en eller anden form for 

reumatologisk sygdom. 

47 personer havde slidgigt i et eller flere led. 

 

Beskriv etiske procedurer.  

The Etichs Committee of Lund University, Sweden 

godkendte studiet. 
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Blev der indhentet informeret samtykke? 

Bliver ikke beskrevet. 

 

OUTCOMES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var målemetoderne/ 

redskaberne reliable?  

  

 

 

 

 

 

Var målemetoderne/ 

redskaberne valide?  

 

 

Angiv hvor ofte outcome målingerne fandt sted 

(fx før, efter, opfølgning)  

T1 =  Baseline: 1 mdr. før ”housing adaptation” 

T2:                   2-3 mdr. efter “housing adaptation” 

T3:                   8-9 mdr. efter ”housing adaptation” 

 

Indsamlingsmåde: 

T1: De 14 kommunale ergoterapeuter, som arbejder 

med borgernes sagsbehandling, indsamler 

baselineoplysninger. 

T2 og T3 foretager projektlederen eller en 

projektassistent. 

 

Anvendte målemetoder/redskaber 

Der blev anvendt Housing Enabler og ”The Usability in 

My Home” (UIMH) Instrument 

Begge er standardiserede redskaber. 

Housing Enabler måler tilgængeligheden i hjemmet 

ved en blanding af interview og observation. Den 

måler indenfor 4 sektioner i hjemmets omgivelser: 

Udendørsmiljø (33 items), indgang (49 items), 

indendørsmiljø (100 items) og kommunikation (6 

items). I alt 188 items. 

 

UIMH måler brugbarheden i hjemmet. 

Selv-administrerede skema. 

23 items, hvor 16 items er målt på en 7-trins skala, 

hvor 1 er mest negativ, og 7 er mest positiv. 

De 16 items inddeles i 3 områder: “Activity aspects”, 

“personal and social aspects” og “physical 

environmental aspects”. I dette studie har de kun 

benyttet sig af det sidste område. 
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INTERVENTION:  

Blev interventionen detaljeret 

beskrevet?  

 

 

Blev kontamination undgået?  

 

Blev samtidig intervention 

undgået?  

 

 

Giv en kort beskrivelse af interventionen (fokus, 

hvem udførte den, hvor ofte, hvor). Kunne 

interventionen gennemføres i ergoterapeutisk 

praksis?  

Interventionen blev foretaget af de kommunale 

ergoterapeuter, som stod for indsamlingen af 

baselinedata og derfor foregik interventionen i 

allerede eksisterende ergoterapeutisk praksis, så 

forfatterne har ikke foretaget yderligere intervention. 

 

RESULTATFREMLÆGGELSE:  

Blev der angivet statistisk 

signifikans?  

 

 

Hvad var resultaterne? Var de statisk 

signifikante (fx p<0,05)? Hvis der var flere 

forskellige typer af outcomes, blev der så taget 

højde for det i de statiske analyser?  

Der blev først undersøgt forskelle mellem T1 og T3. 

Derefter blev der analyseret på data fra T1 og T2 

samt på data fra T2 og T3 for at undersøge på hvilket 

stadie boligtilpasningen medførte en ændring. 

Ved T1 havde alle borgere tilgængelighedsproblemer i 

hjemmet. Dette blev signifikant forbedret i T2. 
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Var analysemetoderne 

relevante?  

 

 

Blev den kliniske relevans 

beskrevet?  

  

hjemmet. Dette blev signifikant forbedret i T2. 

 

Alle borgere havde mindst én funktionsnedsættelse 

eller var afhængig af ”mobility device”. Der blev 

konstateret en signifikant højere prævalens af 

funktionsnedsættelser og afhængighed ved T2 

sammenlignet med T1. 

 

Afhængigheden af mobilitetshjælpemidler: 

81 borgere brugte enten det samme hjælpemiddel 

eller intet hjælpemiddel ved T1 og T3. 15 borgere 

havde ændret deres afhængighed – nogen i positiv 

retning, nogen i negativ retning. 

 

Ved T1 var der mange tilgængelighedsproblemer i 

hjemmene. Se artiklen s. 52 for nærmere. Ved T3 var 

der stadig en del mangler på dette område. 

28 items havde dog ændret sig signifikant. Her ses 

bl.a. ”no grab bars at shower/bath or/and toilet seat”, 

som  falder fra 60 % til 40 % ved T3. 

Se tabel 4 s. 54 for flere items. 

 

Brugbarheden i omgivelserne: 

Ved T1 rapporterede næsten alle borgere, at deres 

omgivelser ikke var fuldt brugbare. Ved T3 var de 

fysiske barrierer forbedret.  I og med at der ikke 

fandtes nogen signifikant forbedring mellem T2 og T3, 

må forbedringen været sket mellem T1 og T2. 

 

Hvilken klinisk betydning havde resultaterne? 

Var eventuelle forskelle mellem grupper klinisk 

meningsfulde? 

Forfatterne fortæller, at de to undersøgelsesredskaber 

er lovende, men at der kræves flere undersøgelser 

omkring brugbarheden til evalueringsformål.  

 

 



Når dagligdagen ikke længere trues  Bilag 
 
 

 

8 

 

Blev der oplyst om frafald?  

  

  

 

Var der frafald i studiet? Hvorfor? (Blev årsager 

til frafald angivet, og blev frafaldet håndteret 

relevant?)  

Af 131 personer, deltog 104 ved T2 og 96 ved T3.  

Grund til frafald fra T2 til T3 er: 

i) Hos 9 personer var ”housing adaptation” så 

forsinket, at der gik mere end 1 mdr. fra T1 

til ”housing adaptation” var installeret. 

ii) 4 var døde 

iii) 18 ville ikke deltage efter T1 og T2.  

iv) 1 blev indlagt på hospitalet 

v) 2 kunne man ikke finde 

 

 

Konklusioner og kliniske 

implikationer:  

 

 

 

 

 

 

Var konklusionerne relevante 

set i forhold til studiemetoder 

og resultater? 

 

 

 

Hvad konkluderede man i studiet? Hvilke 

implikationer har disse resultater for 

ergoterapeutisk praksis? Hvad var studiets 

største begrænsninger og bias? 

Studiet viste, at tilgængeligheden blev signifikant 

forbedret i lyset af en ”housing adaptation”-proces. 

Prævalensen af funktionsnedsættelse og afhængighed 

af mobilitetshjælpemidler blev øget, og antallet af 

omgivelsesbarrierer faldt, mens fysiske 

omgivelsesaspekter af brugbarhed blev forbedret. 

 

Som forfatterne selv siger, er det logisk at 

tilgængeligheden i hjemmet øges umiddelbart efter en 

”housing adaptation”, så dette område kræver ikke 

større undersøgelser.  

Forfatterne havde kun medtaget borgere som boede i 

eget hjem, ikke plejehjemspladser og lign., hvorfor de 

ikke mener, at resultaterne kan generaliseres, da 

størstedelen af de, som får en boligtilpasning, ikke er 

inkluderet i denne undersøgelse. 
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Oversat til undervisningsbrug af  

Kim Johansen, Maj 2005  

Forslag til ændringer givet af Åse Brandt, 28. februar 2006, bl.a. på grundlag af Anette 

Jägers og Anette Sørensens oversættelse fra 2004 (Odense Universitetshospital)  
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Læsevejledning til følgende mailkorrespondance 

I det følgende ses udklip fra vores mailkorrespondance med Aalborg Kommune.  

Vi har anonymiseret de personer, vi har fået svar fra med ”Offentlig ansat hos Aalborg 

Kommune” og derefter henholdsvis 1 til 4, da vi har haft kontakt med 4 forskellige 

ansatte. 

Derudover har vi anonymiseret det byrådsmedlem, som vi har haft kontakt til med 

”byrådsmedlem”. 

 
Fra: ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_1” 
Sendt: 16. januar 2009 13:47 
Til: ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_2” 
Emne: Ældre- og Handicapforvaltningens udgift til boligindretning 
 
Hej ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_2” 
 
Ældre- og Handicapforvaltningens udgift til boligindretning jf. sel pgf. 116 har i 2007 og 
2008 været følgende: 
 
2007: 2,515 mio. kr. 
2008: 2,174 mio. kr. 
 
I 2008 var udgiften fordelt med 0,762 mio. kr. vedr. under 67 årige, og 1,412 mio. kr. 
vedr. 67 årige og derover. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen også 
har udgifter til boligindretning til børn og unge under 18 år. 
 
VH ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_1” 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
 
Fra: ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_2” 
Sendt: 19. januar 2009 08:14 
Til: ” Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_3” 
Emne: VS: Ældre- og Handicapforvaltningens udgift til boligindretning 
 
Hej ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_3” 
 
Her er tallene til brug for svaret til ”byrådsmedlem”. Kontakt ”Offentlig ansat hos Aalborg 
Kommune_ 1”, hvis du har spm. 
MB 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
 
From: xxx-aeh@aalborg.dk 
To: xxx@live.dk 
Date: Thu, 22 Jan 2009 14:21:00 +0100 
Subject: VS: Ældre- og Handicapforvaltningens udgift til boligindretning 
  
  
Venlig hilsen 
”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_3” 
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Konsulent 
myndighedssekretariatet 
Ældre- og Handicapforvaltningen 
Danmarksgade 17 
9000 Aalborg 
tlf. 99 31 54 37 
mail: xxx-aeldre@aalborg.dk 
 
Fra: Linette [mailto:xxx@live.dk]  
Sendt: 26. januar 2009 10:25 
Til: ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_3” 
Emne: RE: VS: Ældre- og Handicapforvaltningens udgift til boligindretning 
 
Hej ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_3”. 
  
Tak for det du sendte i sidste uge. 
  
Kan det lade sig gøre, at få nogle tal omkring udgifter indenfor hjælpemidler (også 
2007+2008) - er det også delt ved alder- over/ under 67 år?  
  
Tilslut vil vi gerne vide, hvilken kildeangivelse vi kan brug i vores opgave i forhold til de 
tal vi har fået pr. mail?  
  
Håber ikke vi er til for meget besvær. 
  
Venlig Hilsen 
Linette + gruppe ;) 
 
Fra: ”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_4” (xxx-aeh@aalborg.dk) 
Sendt: 26. januar 2009 14:59:45 
Til: Linette (xxx@live.dk) 
Emne: VS: VS: Ældre- og Handicapforvaltningens udgift til boligindretningV 
 
Hej Linette 
  
Ældre- og Handicapforvaltningens samlede udgifter til hjælpemidler, inkl. boligindretning, 
er: 
  
2007: 106.786.000 kr.  
2008: 101.942.000 kr.  
  
Der sondres ikke mellem udgifter til over eller under 67 årige, så det er ikke muligt at 
give et bud på, hvilke udgifter der vedrører de forskellige aldersgrupper. Det er heller 
ikke muligt at lave en fordeling, da der kan være områder indenfor hjælpemidler, hvor 
det meste vedrører personer over 67 og omvendt.  
  
Som kilde kan du angive Aalborg Kommunes regnskab for 2007 og Aalborg Kommunes 
foreløbige regnskab for 2008. 
  
Venlig hilsen  
  
”Offentlig ansat hos Aalborg Kommune_4”  
Konsulent 
Ældre- og Handicapforvaltningen 
Aalborg Kommune 
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UCN, d. 24. februar 2009 

Kære Informant 

   

Tak for du vil deltage i vores undersøgelse. 

Som aftalt i telefonen vil vi besøge dig_dag d.   . marts kl.   .  . 

 

Vi er en gruppe på 5 ergoterapistuderende fra University 

College Nordjylland, UCN, som er i gang med vores afsluttende 

projekt og bliver færdiguddannede til juni. Det vil være 2 fra 

gruppen der vil besøge dig og lave et interview. Som du er 

informeret om pr. telefon, vil vi gerne optage interviewet på 

diktafon. Din deltagelse vil blive anonymiseret og dermed ikke 

videre givet. 

    

Vi er interesseret i din oplevelse, efter du har fået et _____. Vi 

vil gerne vide om du tænker at din hverdag er blevet 

anderledes siden du fik installeret ______.  

 

Endnu engang tak for din deltagelse. 

 

Mange venlige hilsner   

Inge Larsen, Jeanette Ladekjær, Rikke Petersen, Linette Maul 

og Marie Larsen   

 

Ved evt. spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 

XXXXXXXX
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Samtykkeerklæring 
  

Dags dato ______ 
 
 
Denne samtykkeerklæring gælder et interview foretaget ___dag d. __. 
marts 2009 
 
 
Undertegnede bekræfter hermed at være mundtligt informeret om at 
interviewet foretages i forbindelse med bachelorprojekt omhandlende 
boligtilpasninger hos ældre.  
 
 
Undertegnede giver hermed tilladelse til, at nedenstående personer må 
anvende de oplysninger, der bliver givet under interviewet på 
nedenstående vilkår:  
 

• Jeg giver hermed tilladelse til, at oplysningerne fra interviewet kan 
anvendes i ovenstående projektet.  

• Interviewet optages på diktafon eller lignende, og vil efter 
eksamination blive slettet. 

• Underskriftsindehaveren vil i projektet blive anonymiseret (hvis 
dette ønskes), og kun nævnt med henvisning til funktion. 

• Hvis jeg ønsker det, kan der tilsendes eller mailes en kopi af 
interviewet, når og hvis det bliver udskrevet. 

• Der kan, hvis jeg ønsker det, tilsendes eller mailes et eksemplar af 
den færdige opgave når den er eksamineret og godkendt. 

 
 
Jeg giver hermed mit samtykke til at deltage i et interview på 
ovenstående betingelser. 
 
 
__________________________________ 
Underskrift 
 
 
Nedenstående ergoterapeutstuderende sikrer, at ovenstående betingelser 
overholdes. 
 
 
______________________________ ___________________________ 
Marie Vogn Larsen                                   Linette Bæk Maul 
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Intro til projekt. 
Som vi også har skrevet i brevet til dig, så handler vores projekt om hvordan du klare 
dig med dit greb/dørtrin og høre om dine oplevelser om det, samt forløbet.   
 
Kan du fortælle kort om dig selv? 
- Hvor længe har du boet her? 
- Hvor gammel er du?  
- Familieforhold   
            - Gift  
            - Sammenlever  
            - Børn  
 
Har du nogen skavanker?  
- Er du gangbesværet? Synsbesværet? Nedsat kraft? Svimmelhed osv. (hukommelse) 
  
Har du fået træning af fysioterapeut, ergoterapeut eller anden sundhedsperson i de 
sidste 4 mdr?  
 
Interviewguide  
  
(Før) 
Hvad har du ansøgt om? 
- Hvad har du fået foretaget? 
 
Hvornår har du fået foretaget din boligtilpasning? 
- Hvornår er det blevet installeret? 
   
Hvordan ansøgte du?  
- Hvem fik ideen til at du skulle ansøge?  
- Fik du hjælp til at ansøge?  
         - Kontakte kommunen? 
         - Udfylde skemaet? 
  
Hvorfor ansøgte du om greb/dørtrin?  
- Hvad var det for nogle problemer du havde som greb/dørtrin kunne hjælpe dig med? 
 
(Da der var en ergoterapeut ude hos dig, og I snakkede om at installere greb/fjernet 
dørtrin, snakkede I da også om, at det kunne påvirke, at du fx selv ville kunne lave mad 
igen?) 
 
Hvordan synes du sagsbehandlingen var? 
- Hvad var godt?  
- Hvad kunne have været anderledes?  
- Blev der lyttet til dig?  
- Var der forståelse for din situation?  
- Følte du at du var en del af processen?  
- Fik du information om, hvorfor du fik det?  
  
Hvordan klarede du disse problemer før du fik dit greb/dørtrin?  
- Hjemmepleje/familie.  
- Udførte det ikke. 
          - Hvordan havde du det med ikke at kunne klare problemet?  
             - Får du hjælp i dag?  
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Har du søgt andre hjælpemidler/ting i huset du ikke fik i samme omgang, som det 
bevilligede? 
- (Hvis ja) hvordan er din oplevelse med denne afgørelse? 
- Var der information om hvorfor du ikke fik det? 
  
Har du tidligere ansøgt? 
- Hvad søgte du om? 
- Hvordan var din oplevelse af det?  
  
Har du ellers nogen hjælpemidler?  
- Hvilke? 
     
(Nu)   
  
Hvad har det betydet for din dagligdag at du har fået greb/fjernet dørtrin?  
- Hvordan hjælper dit greb/fjernelse af dørtrin dig til at du kan klare din hverdag?  
- Hvordan oplever du dine muligheder for at komme rundt/klare dig selv i dit hjem?  

- Kommer du mere rundt i dit hjem/ komme i bad, toilet (dørtrin/greb)  
- Kan du klare badet/døren selv (greb)  
    - Hvilken betydning har grebet/dørtrin haft? 
    - Hvad kunne du godt tænke det skulle resulter i? (målet, selvhjulpen?) 
 
Hvad er vigtigt for dig at lave i din hverdag? 
- Hvilken påvirkning har boligtilpasningen (positiv/negativ) på det, som har været vigtigt 
for dig?  
  - Hvad betyder denne påvirkning for dig?  
- Kan du gøre hvad du har lyst til? 
- Har boligtilpasningen haft nogen påvirkning på, om du i dag kan udføre dine 
interesser?    
  
Er du tilfreds med dit greb/fjernelse af dørtrin?  
- Hvorfor?  
- Hvorfor ikke?  
- Hvad skulle der til for at du ville blive tilfreds?     
- Lever det op til forventningerne?  
- Er det brugbart?  
- Er du blevet informeret om hvordan du skal bruge det?  
- Hvad synes du om dit greb/fjernelse af dørtrin?  
             - (positivt, negativt, ligeglad, grim, flot)  
    - Hvordan har du det med at have det i dit hjem? 
  
Gør du noget anderledes i din hverdag?  
- Hvad gør du anderledes?  
- Hvordan gør du det anderledes?  
           - (Dagligdagsaktiviteter, fritidsinteresser, egenomsorg)  
- Har boligtilpasningen ændret din adfærd?  
- Er du mere aktiv?                     
- På hvilken måde?  
- hvis nej: Hvorfor? 
  
Er du begyndt at gøre noget nyt i din hverdag som du ikke gjorde før 
boligtilpasningen?                         
- Hvad er det nye du gør?  
- Kan du komme med nogen eksempler?  
          - Hvad tænker du er grunden til du er begyndt med det?  

- Hvad betyder det for dig?  
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- Føler du dig mere motiveret til at lave noget efter du har fået dit greb/fjernet dørtrin?  
- Føler du, at du har mere overskud i hverdagen til at gøre andre/nye ting du har 
lyst til end før boligtilpasningen?  
 
- Hvis nej: Er der noget du kunne tænke dig at gøre? 

                    - Hvad?  
- Hvad begrænser dig i at udføre det du gerne vil? (omgivelser, huset, fysiske 
formåen/alderdommen, sociale reletioner) 
 
Er du tryg ved dit greb/dørtrin og ved at bruge det? 
- Hvorfor? 
- Hvorfor ikke? 
   
Er du blevet mere selvstændig til at gøre hvad du vil?  
- Hvordan? 
  
Har boligændringen betydet at du kan blive boende i dit eget hjem? 
- Hvordan har du det med det? 
    
Er din hverdag meningsfuld for dig efter at du har fået greb/fjernet dørtrin?  
- Hvordan? 
  
Har du fået opfølgende besøg eller opkald fra sagsbehandleren? 
- Hvordan foregik det? 
- Fik du hjælp hvis du havde brug for det? 
- Kunne du havde brugt det? 
  
(Fremtidigt) 
  
Er der noget i dit hus du føler der begrænser dig i din hverdag?  
- Er der noget hos dig selv der begrænser dig i din hverdag? 
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BILAG VI 

Transskription af interview med Alma 

 
 

BILAG VII 

Transskription af interview med Børge 

 

 

BILAG VIII 

Transskription af interview med Carl 

 

 

BILAG IX 

Transskription af interview med Dagny 

 

BILAG X 

Helhedsindtryk af informanterne 

 

 

BILAG XI 

De meningsbærende enheder 
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Formidling af bachelorprojekt 

 
Formidlingen af dette projekt præsenteres på en bachelorkonference d. 2. juni 2009 for 

undervisere og studerende ved Professionshøjskolen University College Nordjylland samt 

for gæster. 

 

Formidlingen vil ske ved brug af diasshow samt uddybende forklaringer om følgende 

emner: 

 

• Problemstilling  

• Hvem henvender undersøgelsen sig til 

• Kort præsentation af projektet 

• Projektets resultater  

• Metodiske overvejelser 

• Opsamling og spørgsmål 

 

 

Bachelorprojektet vil blive stillet til rådighed på biblioteket på Professionshøjskolen 

University College Nordjylland, Selma Lagerløfs vej 2, 9220 Aalborg Øst.  



Bilag VI - Transskription af interview med Alma  

   

Interviewer: Og da du ansøgte, du har jo selvfølgelig, du har jo ansøgt om et greb 

dengang eller du?  

Alma: Ja det var hende der kommer op og (P)   

Interviewer: Var det en ergoterapeut?  

Alma: Nej det var jo jo hende der der går rundt til de gamle der en gang om året, så sad vi 

og snakkede og sådan, og så spurgte hun hvordan det gik, så var det hun sagde, at der var, 

de havde fået noget nyt, det greb der det var kommet så det ville hun, det vil hun anbefale 

mig at få og så fik jeg det, og jeg er også blevet meget glad for det.  

Interviewer: Hvornår fik du det? Kan du huske det?  

Alma: Det er nok en (P) måneds tid siden vil jeg tro vil jeg tro.  

Interviewer: Kan du huske hvordan du ansøgte? Nu siger du at hun kom op og så 

anbefalede dig ansøgte det, altså fik du hjælp af nogen eller?  

Alma: (A) Nej hun hun ordnede det.  

Interviewer: Hun ordnede det, så du har ikke siddet med en blanket og skrevet under, nej.  

Og så har jeg et spørgsmål her der hedder hvorfor ansøgte du om dit greb, men det var så 

fordi du.  

Alma: (A) Jamen jeg ansøgte sådan set ikke om det greb, det var en badebænk jeg havde 

spurgt om fordi, at når jeg havde været i bad så var jeg jo så, når jeg var færdig så var jeg 

jo lige til lige til (U) risikere at have væltet og så er der jo ingen steder man kan tage frem 

og holde ved inde i en brusekabine vel. Så var det hun sagde der at de havde fået noget nyt 

sådan et greb om ikke jeg vil prøve det, jo det vil det vil jeg da gerne det lyder da godt 

sagde jeg, og det er også dejligt.  

Interviewer: Så men det var ikke sådan du fik, det var egentlig hende der gav dig idéen til 

at du fik et greb?  

Alma: Ja det var det.  

Interviewer: Jeg skal lige tjekke kører det. Ja det var godt.  

Interviewer: Ja og så siger du at du egentlig havde søgt om en badebænk inden for at 

klare.  

Alma: (A) Ja fordi altså at det svimlede, så var der min svigerdatter, hun sagde, jamen så 

prøv at ringe og spørge om du ikke kan få bevilget en badebænk for så kan du jo sidde ned, 

og det var da også dejligt nok, men altså altså jeg kan sådan set nu kan jeg godt næsten 

nøjes med det greb, men altså hvis det er sådan jeg er noget jeg er lidt ekstra svimmel så 

tager jeg bænken og sætter mig på den.  

Interviewer: Så den har du stadigvæk?  



Alma: Ja.  

Interviewer: Hvornår, var det sådan også i samme omgang du fik den?  

Alma: Nej den fik jeg før.  

Interviewer: Den fik du før (P) Og så siger du det der med, før du fik det der var det 

ubehageligt for dig og stå ude i badet fordi hvis du så?  

Alma: Ja så skulle jeg sgu sådan passe på (U)  

Interviewer: (A) Var du meget forsigtig?  

Alma: Ja det var jeg godt nok.  

Interviewer: Så det var ikke, hører jeg dig sige det var sådan lidt svært at komme i bad 

eller at du sådan ligesom?  

Alma: (A) Jamen jeg skulle jo i bad, det skal man jo engang i mellem ikke, men jeg var da 

ikke så vild med det.  

Interviewer: Nej du var ikke så tryg ved at stå derude kan man sige.  

Alma: Nej  

Interviewer: Godt. (P) Nu fortæller du at du, at du ikke selv lavede ansøgningen til grebet 

der, hvad tænker du sådan om det at du at du at det var en anden der gjorde det for dig?  

Alma: Det synes jeg det var dejligt.  

Interviewer: Det synes du var dejligt ja.  

Alma: Ja.  

Interviewer: Så du ikke, du havde det fint nok med at du ikke skulle tage stilling til 

hvordan det skulle skrives og?  

Alma: Ja det havde jeg, det synes jeg det var dejligt at være fri for at skulle. Så lade dem 

der gøre det der har mere forstand på det ikke.  

Interviewer: Så du synes det var en god proces og få hjælp til det?  

Alma: Ja det synes jeg.  

(P)  

Interviewer: Så fortæller du at du har en badebænk, har du og så har du en rollator. Har 

du andre ting sådan at du har fået fra kommunen eller du selv har anskaffet dig efter du 

sådan er altså hjælpemidler? Har du stok eller?  

Alma: Nej nu er jeg lige blevet bevilget Tena bleer, fordi at jeg skal rende på toilet altså syv 

otte gange om natten. Det er altså træls.  

Interviewer: Ja det er ikke til  

Alma: Jeg er sgu så træt om morgenen og jeg laver jo ingen verdens ting du vel.  

Interviewer: Nej det kan jo ikke nytte noget  

Alma: Men når man lige når at falde godt i søvn og så melder det sig igen, og så siger hun 

så hende der var heroppe og snakke hende sygeplejersken, så siger hun jamen ved du hvad 



der er jo kommet nogen så du kan du kan jo bare gøre det, fordi det er jo ikke ret meget du 

kommer af med. Nej det er det sagde jeg så det er kun lige nogle få dråber ikke også, men 

ved du hvad det kan jeg altså ikke sagde jeg, fordi når det minder en så kan man sgu ikke 

bare gøre det, det kan tidlig nok komme altså at man ikke man holde på det, men så længe 

man kan mærke det så vil man altså rejse sig. Ja det kunne hun godt forstå.  

Interviewer: Og det kan du jo gøre som du har lyst og så kan du jo.  

Alma: (A) Så længe det minder min så, så traver jeg derud du fordi det det gør jeg altså.  

Interviewer: Jamen det er jo også godt nok. Det er jo så lidt ærgerligt at du er træt om 

morgenen, men så må du jo tage en lur.  

Alma: Jamen nu skal jeg jo ikke. Jeg skal jo ikke op og arbejde.  

Interviewer: Det er jo rigtigt.  

Alma: Men det er da værre for dem der skal det, fordi når man bliver afbrudt af søvn så så 

kan man jo ikke falde, så, jeg falder jo ikke så hurtigt igen.  

Interviewer: Nej men det, det kender vi da alle sammen hvis man skal op flere gange så.  

Interviewer: Men du har ikke, du har ikke tidligere ansøgt om noget så altså? (P) 

Rollatoren hvordan fik du den?  

Alma: Ja den (P) den gik jeg over på (P) på aktivitetscentret, så fik jeg et telefonnummer til 

en jeg kunne ringe til  

Interviewer: Ja og så  

Alma: Kom han  

Interviewer: (A) Så kom det i orden på den måde.  

Interviewer: Og det var heller ikke noget med at du skulle udfylde nogle papir eller noget?  

Alma: Nej. Den kom ret hurtigt.  

Interviewer: (A) Den kom helt af sig selv.  

Alma: Ja for den, det var nemlig han det var en mand der kom med den, så sagde han nå 

du er din forfængelighed den er ved at den er gået fløjten nu, så sagde jeg ja det er den 

efterhånden som jeg blev dårligt gående.  

Interviewer: (A) Så er det da vigtigt at komme ud.  

Alma: Jeg sagde nemlig engang, det er godt det ikke er mig der går med en rollator, men 

så kom jeg jo selv til det. Og det er virkelig en god opfindelse for i dag da kunne jeg ikke, 

jeg kom aldrig på gaden hvis ikke jeg havde den ej. Jeg har godt nok en krykkestok, men 

siden jeg er blevet noget mere svimmel så er jeg, så har jeg altså sagt for ved du hvad.  

Interviewer: (A) Så er det rarere at have to.  

Alma: Ja. Og der er jo så mange ujævnheder ikke også.  

Interviewer: Ja det er der.  

Alma: Veje og fortov også, så man er jo ved at gå og skvatte bare lige. Jeg kan da også 



vælte med rollatoren.  

Interviewer: Ja men den er lidt mere sikker.  

Alma: Man er mere, man er mere sikker når man går der.  

Interviewer: Så har du også hvis du skal handle noget ind eller noget så kan du også putte 

det i kurven?  

Alma: Ja så kan man lige putte lidt, jeg kan da sådan lige handle det det mest nødvendige 

jeg skal bruge.  

Interviewer: Det er jo ikke til med en krykkestok der er man mere låst.  

Alma: Det der så kunne jeg ikke det kunne jeg klare at have en pose i den ene hånd.  

Interviewer: Nej det er også, så er der jo uligevægt.  

Alma: Ja det er der nemlig.  

Suppleant: Så har du mulighed for at tage et lille hvil mere når du har rollatoren med?  

Alma: Hvad?  

Suppleant: Ja du har mulighed for at tage en lille hvil når?  

Alma: Ja man kan jo sætte sig på den, det har jeg nu ikke gjort fordi jeg, fordi jeg går ikke 

så langt for, jeg, altså man skal jo også tilbage igen ikke også.  

Interviewer: Ja det skal man jo.  

Alma: Det byder sig selv når ikke man kan.  

Interviewer: Men det er jo godt nok du kan komme ud med den jo.  

Alma: Ja det er det. Ja alene det lige at komme ud og få lidt frisk luft det.  

(P)  

Interviewer: Så skal jeg høre dig lidt ad til hvad har det betydet for dig? Altså du har 

snakket lidt om at du at du var glad for at kunne komme i bad nu hvad det sådan har 

betydet for dig det greb derude (P) i dagligdagen?  

Alma: Jamen det har betydet sådan altså at jeg ikke skulle tvinge mig selv til at gå i bad.  

Interviewer: Så du har faktisk måske mere lyst nu til at gå i bad?  

Alma: Ja.  

Interviewer: Så det gør faktisk at du kan klare badet selv nu også uden badebænken, som 

du også har haft fortalt om?  

Alma: Ja jamen det har jeg nu, det har jeg, ej lige da kom hjem oppe fra fra sygehuset da 

kunne jeg ikke da kunne ikke selv da kom min svigerdatter og og lige hjalp mig de første to 

gange, så kunne jeg også.  

Interviewer: (A) Det er også lige indtil man sådan lige kommer hjem.   

Alma: Ja ja det var nemlig.  

Interviewer: Nu skal jeg lige høre hvad hvad hvad havde du, hvad hvordan kan det være 

du har på sygehus? Var det med, det var med hoften?  



Alma: Der fik jeg så en ny hofte.  

Interviewer: Ja okay. Jamen det var jo så inden du fik grebet?  

Alma: Ja.  

Interviewer: Nu efter at du har fået grebet, der kan, der kan du klare badet selv?  

Alma: Ja det kan jeg.  

Interviewer: Og du tager så kun badebænken med engang i mellem?  

Alma: Ja.  

Interviewer: Så kunne du godt tænke dig du slet ikke havde brug for badebænken?  

Alma: Ej jeg vil godt have den fordi der er nogle gang hvis det er jeg synes det svimler lidt 

for meget så så.  

Interviewer: (A) Så er den god at have  

Alma: (U) Når man vasker hår og det der.  

Interviewer: Ja så står man der med lukkede øjne og så.  

Alma: Ja nemlig.  

Interviewer: Hvad er sådan vigtig for dig i din hverdag at du kan lave?  

(P)  

Alma: Ja jeg laver ikke ret meget.  

Interviewer: Nej men hvad så, hvad så, hvis du tænker der er vigtigt for dig at du kan i dit 

hjem her?  

Alma: Det er bare at at klare mig selv og selv kan vaske mig og trække mig i tøjet og gå på 

wc selv. Det er jeg sgu glad for. Når det er jeg sidder og ser fjernsyn og at der dem der ikke 

kan, nogle gange er jeg sgu også ved at være træt af livet fordi altså det er så træls det 

hele ikke, men så siger jeg til mig selv, ej ved du hvad nu skal du sgu holde op for der er 

mange der har det værre. Så længe jeg.  

Interviewer: (A) For du virker ret frisk jo i hvert fald.  

Alma: Så længe jeg kan klare mig selv herhjemme så, så er jeg godt så, så er jeg så, skal 

man faktisk være tilfreds, når først man når den alder som jeg har.  

Interviewer: Så så du klarer dig sådan helt selv du får selv ikke noget hjælp udefra?  

Alma: Så har jeg én det kommer og støvsuger hver fjortende, men nu har de jo pillet en 

halv time af og til sidst så bliver der kun, hun sagde nemlig hende der var.  

Interviewer: (A) Så bliver det hej og farvel.  

Alma: (U) Ja hun sagde der er nogle der kun får tre kvarterer, og ved du hvad det kan de jo 

ikke, hun tørrer gerne gulvene over og så støvsuger hun godt og så tørrer hun 

badeværelsegulv over og så køkkengulv, men ved du hvad, hvis hun, hvis de bliver ved med 

at tage fra så kan de jo ikke nå det.  

Interviewer: Ej de kan jo ikke nå det samme på kortere tid, det kan de ikke.  



Alma: Nej fordi sådan for før da de havde fire steder så skulle de fem steder nu.  

Interviewer: Så du får noget hjælp til rengøringen, men det er så det eneste du får hjælp 

til?  

Alma: Ja det er det.  

Interviewer: Og så klarer du dig ellers både med mad og der hele?  

Alma: Ja siden jeg har fået det, siden jeg er kommet herop da har vi jo fået et nyt komfur 

derude, det her elektronisk. Det er jeg sgu ikke helt (U) Det altså jeg kan jeg har da lavet 

mad for jeg ved nemlig sønnen han var her jo der i december måned, så sagde jeg os nå vi 

må sgu hellere komme ud og prøve det det komfur fordi, jeg plejer at lave middagsmad ikke 

til ham og det gik da også men (P) jeg er ikke rigtig helt fortroligt med det endnu. Altså jeg 

kan sagtens lave mad, men så når jeg skal have flere gryder i gang på én gang på hopper 

og danser det der, og så lige når jeg ser står den ene plade på ni.  

Interviewer: Og er rød.  

Alma: Ja helt ildrød og den har jeg slet ikke tændt for.  

Interviewer: Jamen de kan være sådan lidt drilske de der komfurer der, hvis man lige får 

trykket på noget forkert.  

Alma: Og så når man først kommer op i alderen så er man jo ikke så frisk til det til nye ting.  

Interviewer: Nej det er jo rigtig nok så kan det være lidt svært.  

Alma: Og nu min svigerdatter hun, hun er der, hun er fortroligt med det. Og jeg havde et 

barnebarn der var hjemme dengang min søn han døde da hun hun var ude, hun har nemlig 

selv et der, og så sagde hun så, jamen det kan du godt da ringe hen og klage på fordi den 

hopper og danser.  

Interviewer: Nå det gør den så, så det er ikke bare dig der.  

Alma: Nej hun sagde også det det gjorde den altså, med det det det siger 

svigerdatteren ikke noget om mere så det kan jo være den (P) Så jeg vil da lige vente og se. 

Nu har jeg ikke lavet mad selv så, tit hun kommer gerne og gør det. Men det skal hun da 

ikke blive ved med, så sagde jeg også.  

Interviewer: (A) Hvis du kan selv så er det jo også rart nok jo. Men det er også hyggeligt 

nok at få noget besøg.  

Alma: Ja det er det godt, det er det.  

Interviewer: Det er jo hyggeligt nok.  

(P)  

Interviewer: Jeg skal høre er du sådan, hvis du sådan tænker, er du tilfreds med dit greb? 

Altså sådan den funktion det har og  

Alma: Jamen jeg synes det er simpelthen, det er jo, det sidder satenme så fast så der er.  

Interviewer: Så du er helt tryg ved det?  



Alma: Ja det er jeg godt nok.  

Interviewer: Du er slet ikke bange for at det falder af eller noget?  

Alma: Nej det er jeg.  

Interviewer: Det gør det jo heller ikke.  

Alma: Nej det spekulerer jeg overhovedet ikke på.  

Suppleant: Så det lever op til de forventninger du nu havde til det?  

Alma: Ja det synes jeg godt nok, altså det er en god, det er en god ting de har fundet på 

der.  

Interviewer: Hvad med sådan udseendemæssig? Hvordan har du det med det?  

Alma: Hvad for noget?  

Interviewer: Med hvordan det ser ud?  

Alma: Jamen det har jeg det sgu da godt nok, den sidder jo inde i bruseren så det kan vel 

være ligegyldigt.  

Suppleant: Men det kan godt være du havde nogle tanker om at det var det jo faktisk var 

grimt eller et eller andet.  

Alma: Ej nej nej nej nej nej nej så, så vanskelige er jeg sgu ikke.  

Interviewer: Nej men det var nu du siger med forfængelighed, det kan jo være man synes 

ej det er godt nok frygtelig grimt sådan et der.  

Alma: (A) Ej nej nej så galt er det ikke.  

Interviewer: Ej det (P) Det er jo også bare sådan nogle ting kan jo godt, nogle 

hjælpemidler kan jo være mindre pæne end de, ja men det passer sådan fint nok ind i dit 

badeværelse?  

Alma: Ja det synes jeg det sidder ikke mig i vejen det hjælper mig jo tværtimod meget.  

Interviewer: Så det det er det er glorificeret derovre nu.  

Alma: Ja det er okay.  

Interviewer: Gør du noget anderledes i din hverdag nu hvor du har fået grebet?  

(P)  

Alma: Nej ikke ud over altså at det er lettere for mig at gå i bad ikke. Altså det hjælper jo 

ikke noget på min svimmelhed og det der, det kan de ikke gøre noget ved.  

Interviewer: Nej det kan vi ikke gøre noget ved.  

Alma: Det er jeg blevet undersøgt for, og og det, siger de det er alderen. Så sagde jeg 

også, ja det er alderen det hele det der er galt. Så kommer skavankerne det er det når ikke 

man sådan har, ej jeg har gået med en dårlig nyre i sytten år, men altså selvfølgelig ikke 

hele tiden, for så kunne jeg jo ikke have holdt det ud vel, men jeg altså sådan gentagende 

gange betændelser på grund af den nyre, og så blev jeg sendt på sygehuset og der fik jeg 

bare piller, som jeg selv tager herhjemme. Så det har kostet samfundet mange penge og så 



min læge hun ville have at de skulle fjerne den. Men det ville de ikke. De sagde så længe 

den fungerer, det, den fungerede jo bare sådan til jeg skulle være hjemme fra arbejde. Jeg 

arbejdede ude på (P) ej det er også lige meget, men det var sådan noget der lavet der lavet 

elektromotorer (P) og da måtte jeg blive, hun sagde nemlig at, nu holder, nu bliver du 

hjemme sagde hun, for jeg var ikke syg i den forstand, jeg var bare træt.  

Interviewer: Ja det kan, når det er sådan et organ at der driller lidt, så kan det godt.   

Alma: Enormt træt ja det der betændelse der. Så endelig der lige før jeg blev tres år (P) 

der, der blev jeg så syg lige en gang mere, så havde jeg skiftet læge, og hende jeg havde 

hun hun holdt op og så fik jeg en der hed ”læge”, men han var, han skulle ikke have gamle 

mennesker til patienter. Han var idrætslæge.  

Interviewer: Nå for søren og så skulle du ud og løbe maraton måske.  

Alma: Og jeg var oppe med en vandprøve, det skulle jeg gøre engang imellem, når jeg følte 

mig syg, så lå jeg mærke til han vaskede sgu ikke engang fingre efter han har stået og, så 

det var sgu en køn skid du. Og så siger han, så spurgte han mig om jeg ville prøve 

akupunktur, så sagde jeg ja hvis det hjælper så er jeg frisk til at prøve det værste, og så fik 

jeg de nåle i. Så var der en gang hvor han stak min i, jeg skulle jo op og ligge på en briks i 

et stykke tid, og så stak han mig i mit knæ og det gjorde sgu så ondt så jeg skreg altså av, 

så sagde han også, ja nu skal du ikke skrige sådan til du jager alle mine patienter væk, så 

sagde jeg nå men jeg har ellers aldrig fået skyld for at jeg er pivet sagde jeg så, men det 

der det ondt.  

Interviewer: (A) Det der det gjorde bare lige ondt lige der ja.  

Alma: Og så skulle jeg en, så engang hvor jeg skulle tage, nej jeg skulle løfte armene. Nej 

det var ikke det var ikke med det. Det var jeg var derude med ham med en tennisalbue.  

Interviewer: Ja så der har været sådan lidt forskelligt også.  

Alma: Ja og så siger han nemlig kan du ikke løfte kan du ikke løfte armene højere. Jo jeg 

kan godt lidt. Jamen så gør det. Og så gjorde jeg og så sprang tårerne i øjnene på på min, 

så sagde ham nej nej for guds skyld hold op, så sagde jeg nå jamen.  

Interviewer: (A) Du bad mig jo om det.  

Alma: Jeg vil sgu gøre det jeg kunne ikke også. Så skulle hans kone hun skulle jo hjælpe 

mig jakken på jeg kunne altså.  

Interviewer: Nej du kunne ikke få.  

Alma: Nej det varet det jo, det varet det så længe. Det kom også, altså hvad det kommer af 

det ved jeg ikke.  

Interviewer: Nej det kan komme og gå sådan noget.  

Alma: Det kan det nemlig. Og så dengang det der så var sket så, tænkte jeg jo med mig 

selv, nej du vil sgu ikke have ham til læge mere (U) og så ville jeg også have at min mand 



han skulle. Han var nemlig blevet syg på det tidspunkt, for han døde allerede som 

enogtresårig så det var lige omkring den tid. Og så så sagde han nej det turde han ikke, 

fordi at han, nu søgte han om om invalidepension for han kunne jo ikke arbejde mere. Det 

havde han, det var noget bindevævsbetændelse han havde, og der var nogle læger der oppe 

på sygehuset, de sagde til mig det det var kommet fra hans arbejde, men det er det er jo 

aldrig til at bevise vel. Men så dengang så da jeg ringede til lægen så sagde men jeg kan 

sende, jeg kan sende en op med vandprøver til dig ej jeg kommer ned og ser til dig for du 

har jo en journal der står, det var de gentagende gange jeg havde været indlagt i otte dage 

og i fjorten dage. Så sagde han ej jeg kommer ned og ser og ser til dig. Det var så det var 

så første gang jeg så ham og så sagde han du har vist mere ondt end du giver dig udtryk 

for, så sagde han ej nu sender jeg dig på et sygehus så kommer der en ambulance om ti 

minutter. Og så tog de min nyre. Og det var jeg sgu glad for fordi.  

Interviewer: (A) Så siden har du haft det bedre?  

Alma: Ja det har jeg.  

Interviewer: Så var det godt nok jo.  

Alma: Ja det var det godt nok. Simpelthen. Jeg har, jeg har, jeg har jo ikke altså, jeg var da 

ikke nær så træt altså selv.  

Interviewer: Nu da du lige snakker om træthed og sådan udholdenhed. Hvad tænker du 

sådan at er det nemmere for dig rent udholdenhedsmæssigt at komme i bad nu hvor du har 

fået grebet? Altså skal du bruge mindre energi eller skal du bruge den samme mængde 

energi?  

Alma: Nej jeg skal da bruge mindre for jeg er jo ikke så bange.  

Interviewer: Så du står ikke sådan og spænder?  

Alma: Nej det gør jeg nemlig ikke.  

Interviewer: Jeg tænker sådan er det har det så måske givet dig mod på at lave noget 

mere? Eller er det laver du det samme herhjemme sådan? Eller kunne du finde på at gå en 

tur nu, hvor du måske før har været for træt, fordi du har brugt for meget energi?  

Alma: Nej det det jeg tvinger mig altså selv til at gå ud hver dag, så vidt det er muligt, altså 

så vidt vejret det er, nu er det jo ikke altid, når det er det stormer sådan så får de sgu ikke 

mig til at gå ud hver dag.  

Interviewer: Nej nej det gør de heller ikke med os andre.  

Alma: Når det ikke er nødvendigt det gør det nemlig ikke. Men ellers så siger jeg da godt 

nok til mig, selv du skal altså lige gå ud i dag.  

Interviewer: Men det gjorde du også før du fik grebet?  

Alma: Ja det gjorde jeg godt nok.  

Interviewer: Så det er ikke sådan fordi du har øget din gåtur?  



Alma: (A) Nej det vil jeg ikke sige, det gjorde jeg godt nok også før (P) fordi det kan jo ikke 

nytte noget at man bare sætter sig hen og så siger man slet ingenting kan. Det dutter jo 

heller ikke.  

Interviewer: Men du er lidt mindre træt efter badet nu end du har været før?  

Alma: Ja det er jeg godt nok, altså som sagt jeg er meget mere rolig når jeg står derude, 

med det jeg kan lige gribe fat i det der.  

Interviewer: Har du sådan fat i det næsten hele tiden mens?  

Alma: (A) Nej det har jeg ikke, ikke hele tiden. Når jeg står og vasker hår så bruger jeg så 

begge mine hænder. Men alene det det er der og man lige kan tage fat i det hvis det er, det 

det lige svimler lidt for en ikke.  

Interviewer: Så du kan nå at haps ved det.  

Interviewer: Så du er rigtig tryg ved at bruge det og?  

Alma: Ja det er jeg godt nok.  

Interviewer: Og det er det er sikkert nok også du glider ikke på det eller noget sådan?  

Alma: Nej det sidder, det sidder hvor det skal og der bliver det siddende.  

Interviewer: Godt! Tænker du sådan at om du er blevet mere selvstændig nu efter at du 

har fået grebet?  

Alma: Altså jeg er jo, jeg er blevet mere sådan selv til at kan gå i bad, det er jo det, det er 

jo også derfor jeg fik det ikke, så det har hjulpen mig meget.  

Interviewer: Hvad tænker du der vil have været sket hvis du ikke havde fået grebet?  

Alma: Ja så havde jeg jo nok gjort alligevel, altså gået ud og så taget det bad.  

Interviewer: Så det er ikke sådan fordi du tænker du så vil bede om hjælp til at komme i 

bad?  

Alma: Ej ej så galt var det ikke, så galt har.  

Interviewer: (A) Så ville du så ville du finde af det på en anden måde?  

Alma: Ja.  

Interviewer: Men det har gjort det nemmere hører jeg dig sige?  

Alma: Ja det har det godt nok.  

Suppleant: Ville det have gjort sådan at du gik mindre i bad?  

Alma: Hvad?  

Suppleant: Ville det have gjort så du gik mindre i bad, færre gange i løbet af en uge?  

Alma: Ja jeg går gerne to gange nu. Før da gik jeg sgu kun én gang.  

Interviewer: Okay så du er, du er faktisk blevet gladere for at gå i bad?  

Alma: Ja.  

Interviewer: Det er jo dejligt at det er sådan at man ikke er, skal sætte sig helt op til det i 

løbet af sådan uge.  



Alma: Ja bare for at gå i bad ja, og så har jeg jo fået sådan det skønneste badeværelse 

siden jeg er kommet herop, dernede der havde jeg jo kun et wc der næsten var lige så, lidt 

større end bordet her hvor der kun kunne være et.  

Interviewer: (A) Der kunne du kun lige bakke ind.  

Alma: (U) Og så en håndvask og så og så sprøjtede det over det hele.  

Interviewer: Ja ja så det var også noget frygtelig noget.  

Alma: Det er nu er. Det er også nærmest for det badeværelse skyld altså jeg sagde ja til at 

flytte da.  

Interviewer: Ja jamen det er jo, det betyder også meget at man har nogle lækre ting i 

lejligheden.  

Alma: Ja det er det godt nok (P) Og så som sagt er det meget mere lyst her ikke. Det 

eneste som sagt jeg.  

Interviewer: Det er de gulve der.  

Alma: De gulve der, fordi jeg synes det er, for det første så ser det er jo, altså det er nogle 

revner der er så store til så de altså.  

Interviewer: (A) Jeg kan godt se det.  

Alma: Det sku da ikke se. Men det er jo ikke kun mig der tror de fleste (U)  

Interviewer: Jamen jeg kan godt se hvad du mener. Det kan jeg godt forstå du ikke synes 

det er så pænt.  

Interviewer: Hvad tænker du sådan er, tænker du om din hverdag er blevet mere 

meningsfuld efter du har fået dit greb?  

Alma: Ej sådan meningsfuld det. Bare blevet lidt lettere.  

Interviewer: Det er blevet lettere.  

Alma: Ja.  

Interviewer: Har du fået opfølgende besøg efter sådan for at se om det virker eller er der 

nogen der har kontaktet dig for at høre om det?  

Alma: Nej.  

Interviewer: Har du fået instruktion i hvordan du skulle bruge det?  

Alma: Nej det behøver jeg sgu ikke og have noget instruktion i, for at tage fast i et greb du, 

det behøver de ikke at fortælle mig. Så meget så meget fungerer den alligevel deroppe, så 

det behøver jeg gudhjælpemig ikke og have undervisning i.  

Interviewer: Er der sådan andet i hjemmet her du tænker der begrænser dig? Altså nu 

badet det havde begrænset dig lidt?  

Alma: Nej det er bare den svimmelhed den vil gå væk og den den kan de jo ikke få væk.  

Interviewer: Det kan vi ikke få væk ved at lave noget om i hjemmet i hvert fald.  

Alma: For nu for eksempel hvis jeg taber et eller andet og så jeg skal at, det ryger ind 



under sofaen, så kan jeg for eksempel ikke bøje mig ned, så er det det kommer ja.   

Interviewer: Så er hovedet den forkerte vej  

Alma: Så det der skulle det gerne ligge indtil der kommer en.  

Interviewer: (A) Indtil der kommer nogle ellers må du have noget der kan lirke det ud.  

Alma: Ja så tager jeg somme tider en bøjle til at hive det ud med. Så sker det jo heller ikke 

så tit vel, men det kan jo ske at der er noget der falder ikke. (P) Ej det er træls, så tør jeg jo 

for eksempel slet ikke stå op på en skammel eller en stol, så svimler det jo også. Det 

begrænser mig altså meget, det gør det, men det det er der jo ikke noget at gøre ved, det 

må jeg lære at leve med, det har jeg altså også gjort.  

Interviewer: Ja men det var meget fint det var lige de spørgsmål jeg havde. Har du nogle?  

Suppleant: Ja men hvis du har gæster, hvordan har du det så med at de kan se at du har 

et greb ude på badeværelset? Hvis de kan se det?  

Alma: Jamen min søn han sagde det er sgu en god opfindelse mor det der. Han tog da fat i 

det og ja.  

Interviewer: Tjekkede at det sad godt nok.  

Alma: Så det er det synes de det var en god idé.  

Interviewer: Så det har du det godt med?  

Alma: Ja.  

Suppleant: Det er ikke noget du sådan tænker ej det skal gennem væk?  

Alma: Ej nej nej nej nej det hjælp man kan få, det er sgu, det er jeg glad for.  

Interviewer: Alle tiders. Jeg tror vi slukker den der igen



Bilag VII - Transskription af interview med Børge 

   

Interviewer: Men har der været nogen herhjemme ved dig af ergoterapeuter eller 

fysioterapeuter?  

Kan du huske det?, sådan her inden for de sidste fire måneder.  

Børge: De sidste (P) nej  

Interviewer: Altså der var jo selvfølgelig da du har skulle fjerne dørtrinene jo  

Børge: Ja  

Interviewer: Ja der har der jo været en her?  

Børge: Ja der har været en, ja ja, men jeg er lidt utilfreds med det, fordi de skruer de har 

sat i  

Interviewer: Nå de sidder ikke godt nok i måske  

Børge: Nej fordi når hvad hedder han rengøringsmand han kommer og skal så han skal til 

og tørre dem af.  

Interviewer: Så sidder kluden fast.  

Suppleant: De stikker simpelthen for langt op så.  

Børge: Ja, han, de har ikke lavet den her fordybning som skruen den kan gå i.  

Interviewer: (A) så den er ikke blevet undersænket eller hvad det hedder?  

Børge: Ja (P) ja.  

Interviewer: Ej okay (P) ja det er da lidt træls.  

Børge: Men de kan da være de slides sådan til sidst.  

Interviewer: Ja du må løbe noget mere over dem.  

Børge: Ellers er jeg godt nok tilfreds med det, for på grund af den anden måde, som jeg 

havde det, hvor jeg skulle løfte dem hver eneste gang jeg skulle nogen steder hen.  

Interviewer: Hvor høje var dine dørtrin før?  

Børge: Det var jo  

Interviewer: Det var sådan en fem fem syv centimeter.  

Børge: Så skulle de jo løftes og  

Interviewer: (A) Ja og der havde du rollatoren?  

Børge: Ja og der er jo en der er to der er tre der er fire dørtrin.  

Interviewer: Ja der er et par stykker ja.  

Børge: Så jo men nu går det går fint jo. Jeg kan gå fra den ene stue til den anden og ja  

Interviewer: Når du har lyst?  

Børge: Ja  

Interviewer: Jeg spørger sådan lige lidt til før du fik dine dørtrin det spørger jeg sådan lidt 

til nu. Hvornår var det du fik fjernet dem? Kan du huske det?  



Børge: (P)  

Interviewer: Sådan cirka. Er det en måned siden?  

Børge: Jeg kan ikke en gang huske om det var før jul eller om det var efter jul  

Interviewer: Det har nok været før jul sikkert  

Børge: Det har nok været i december måned engang  

Interviewer: Ja men det er ikke så længe siden igen.  

Børge: Nej det er det ikke. Så.  

Interviewer: Kan du huske hvordan du ansøgte (P) om at få dem  

Børge: Hvad for noget  

Interviewer: Hvordan kan huske hvordan det kom sig til at du fik fjernet dem, hvordan 

ansøgte du om at få dem fjernet  

Børge: Ja, det var faktisk min datter der, det var faktisk hende, der har hjulpet mig med at 

søge om det. Jeg ved ikke en gang hvor hun har søgt hen for det. Det var nok (P) ja det ved 

jeg altså lige godt ikke.  

Interviewer: Hun har nok ringet til kommunen sikkert.  

Børge: Ja, det tænker jeg, ja det er nok kommunen hun har snakket med så  

Interviewer: Men der er ikke nogen der sådan har  

Børge (A) Eller også er det sygeplejersken hun har sagt det til  

Interviewer: Ja det kunne også være. Men du har ikke sådan været med i det med at 

udfylde skemaer og sådan noget  

Børge: (A) Nej faktisk ikke fordi det har været min datter der har været hjemme og snakket 

med dem og sådan. Såå jo.  

Interviewer: Var det dig selv der sådan gav udtryk for over for din datter at dørtrinene var 

trælse  

Børge: Ja, at de skulle væk, ja det var det fordi det her med at jeg skulle løfte hver gang 

jeg skulle.  

Interviewer: (A) Ja hver gang du skulle et sted hen  

Børge: Ja  

Interviewer: Så det var dig selv der sådan fik idéen til at det var rart nok hvis de 

forsvandt.  

Børge: Ja det var det  

Interviewer: Og så har din datter så hjulpet dig med at få det gjort i stand.  

Suppleant: Underskrev du nogle papirer dertil?  

Børge: Hvad?  

Suppleant: Underskrev du nogle papirer? Eller var det din datter der ordnede det?  

Børge: (P)  



Suppleant: Hvis du kan huske det?  

Børge: Det kan jeg altså ikke engang huske men jeg har da  

Suppleant: Det er også bare i orden.  

Interviewer: Det er ikke noget vi behøver at se overhovedet det er bare  

Børge: Jeg har i hvert fald noget papirer der ligger det er nok muligt jeg har skrevet under 

på det. Der skulle jo skrives under på dem  

Interviewer: (A) Ja, at du nok godt kunne tænke dig det. Det er nok det. Vi spørger sådan 

fordi vi er interesserede i at vide hvor meget du selv har gjort og hvor meget der er andre 

der har hjulpet dig. Men hvad der er lige er blevet skrevet og sådan det er vi ikke 

interesseret i.  

Børge: (A) Jeg er nød til jeg er nødt til at have min datter til at hjælpe mig for jeg kan ikke 

selv.  

Interviewer: (A) Så det er også godt nok hun er der til at hjælpe dig  

Børge: Ja ja, for nu jeg har godt nok høreapparat men jeg er blevet dårligt til at høre, og så 

er der så sådan mange gange så skal I jo sige det til mig to gange  

Interviewer: Ja sådan er det.  

Børge: Men sådan går det jo.  

Interviewer: Jo og du ansøgte fordi det var træls at komme over de der dørtrin?  

Børge: Ja  

Interviewer: Du synes, det var træls?  

Børge: Ja  

Interviewer: Hvad gjorde du så før du fik dem fik dem fjernet?  

Børge: Før jeg fik dem fjernet, jeg løftede dem over.  

Interviewer: Du løftede dem over?  

Børge: Ja.  

Interviewer: Og det var besværligt?  

Børge: Der var ikke andet at gøre så tog jeg lige fat i den foran og så  

Interviewer: (A) Men du fik ikke hjælp af nogen til at komme over?  

Børge: Nej nej det ordnede jeg selv så vidt jeg kan så ordner jeg det selv  

Interviewer: Det ordner du selv ja, det kan jeg godt forstå.  

Børge: Ja  

Interviewer: Der så, der så da der var en herude og snakke med dig om at få dem fjernet. 

Der har været en herude og kigge hvordan det så ud her og snakke lidt med dig også.  

Børge: Ja ja  

Interviewer: Snakkede I da om, som (P) at du så kunne komme mere rundt i dit hjem hvis 

du fik dem fjernet?  



Børge: Ja, det gjorde vi da. For jeg kunne jo gå frit omkring i (P) i alle stuerne uden besvær  

Interviewer: (A) Kun over dørtrinene det var besværligt?  

Børge: Kun over dørtrinene ja, så jo jeg synes det var (P) det var godt jeg fik det lavet det 

er helt sikkert.  

Interviewer: Nå du sådan, hvis du sådan tænker på hvordan processen har været at det er 

du at det er din datter der har hjulpet dig, hvordan har du det med det? Er det fint nok?  

Børge: Ja, men det er fint nok. For hun ordner det lige så snart der er noget og (P) jo hun 

er med i det hele, så det er lige meget hvad det er så er hun med i det for.  

Interviewer: Så du har en god hjælp i hende?  

Børge: Ja det har jeg  

Interviewer: Men du følte at det var din beslutning at de skulle fjernes.  

Børge: Ja det var det jo, for jeg kunne ikke (P)  

Interviewer: Du kan ikke komme over.  

Børge: Det var faktisk datteren der sagde, at Far du skal have de dørtrin fjernet, for det der 

kan du ikke holde ud til. Nej nej men så måtte vi jo se om vi kunne få fat i nogen til at lave 

det.  

Interviewer: Og det kunne I så?  

Børge: Ja så det blev i orden.  

Interviewer: Søgte du om andre ting, ved du om din datter hjalp dig med at søge om 

andre ting på det tidspunkt hvor du søgte om at få fjernet dørtrinene?  

Børge: Ja jeg søgte om en rollator den står hernede fra kommunen af.  

Interviewer: Ja var det samme omgang som dørtrin?  

Børge: Ja, det var noget nær det samme, hvor vi havde søgt om den og det fik vi så 

tilladelse til.  

Interviewer: Det fik du også. Og så kan jeg se du har den anden rollator her den har du så 

fået tidligere?  

Børge: Det er sygehuset. Det er den jeg fik med derudefra, men den vil de have igen. Men 

jeg kan jo ikke selv køre ud med den.  

Interviewer: Nej, at du skulle aflevere den igen sikkert.  

Børge: De skriver godt nok til mig i januar måned, at de skulle have den. Så siger jeg men 

jeg kan jo jeg kan jo ikke undvære den ja kan ikke gå uden den der, så siger de at jeg kan 

beholde den til den 24. februar, men de har da ikke været og hente den.  

Interviewer: Og du kan jo ikke komme ud med den  

Børge: Men så ved jeg så ikke, så har jeg jo været ude og bliver undersøgt på sygehuset i 

mandags og fik den besked at det hele det skal laves om  

Interviewer: Ja, så skal du jo have den igen alligevel.  



Børge: Så har de nok fået at vide der at jeg skal beholde den der.  

Interviewer: Ja, det kan være. Det kan også være, at de kontakter dig inden længe og sige 

om de skal have den igen, så må du jo bare sige at du ikke kan gå uden  

Børge: Ja jeg kan jo ikke gå uden.  

Interviewer: Har du ellers sådan nogen hjælpemidler her i huset sådan?  

Børge: Ikke andet rengøring hver fjortende dag  

Interviewer: Du har ikke sådan noget ude på toilettet noget du kan holde ved eller?  

Børge: Nej, jeg har bare en bænk derude, og så en til at sætte på toilettet, fordi jeg ikke 

kan komme så langt ned  

Interviewer: Men det har du vel også fået i forbindelse med hoften eller benet?  

Børge: Det har jeg også søgt om, og så har jeg to, det er også sygehuset, krykker eller 

hvad kalder de dem  

Interviewer: Krykkestokke ja.  

Børge: Ellers så har jeg ikke, jo jeg har den her. Den kan jeg heller ikke undvære.  

Suppleant: En gribetang  

Interviewer: Ja, den er god sådan en, hvis den da kan slippes fri af tasken eller hvad det 

nu var. Den er god sådan en, den kan lige snuppe det hele. Den fik du også fra sygehuset 

eller hvad?  

Børge: Nej det, ja lad os nu se  

Interviewer: Jo, jeg tror der står sygehus  

Børge: Ja, det er fra sygehuset.  

Interviewer: Men den er du også glad for?  

Børge: Ja jo. Jeg kan jo bare ikke komme derned.  

Interviewer: Hvad har det sådan betydet i din hverdag, at du har fået fjernet dine dørtrin?  

Børge: Jamen det har da betydet meget at (P) at jeg ikke har noget besvær med at komme 

ind og ud af stuerne. Det er da en stor lettelse for mig at (P) at jeg jeg kan gå fri uden at 

jeg skal løfte dem og sådan. Jo jeg synes det er (P) altså jeg kan ikke få det bedre.  

Interviewer: Det lyder da godt. Det er jo dejligt.  

Børge: Så som det går selvfølgelig det vil da være skønt den dag jeg kan gå ordentlig på 

benene igen ikke. Men.  

Interviewer: (A) Du håber sådan på at kunne at være fri for  

Børge: (A) Det har de i hvert fald lovet mig at jeg skal komme til at gå normalt igen.  

Interviewer: Så det er kun når du går med rollatoren at det var træls med dørtrinene.  

Børge: Ja  

Interviewer: Hvis du nu skal prøve at tænke på noget der er vigtigt for dig at lave i din 

hverdag, hvad tænker du så?  



Børge: (P) Håndarbejde eller hvad mener du?  

Interviewer: Ja, men sådan for eksempel at du selv kan gå ud og lave din mad og ikke skal 

over dørtrinene? For eksempel at lave mad er det vigtigt for dig?  

Børge: Ja, men det gør jeg. Jeg laver selv min mad. Jeg er gammel slagter.  

Interviewer: Så kan du godt lave mad.  

Børge: Ja, og hvis jeg bliver træt så sidder jeg på den der ude i køkkenet og så laver de 

forskellige ting. Her i julen lavede jeg (P) leverpostej, sylte,  

Interviewer: Ja, hold da op, det var da flot  

Børge: Medisterpølse  

Interviewer: Jamen dog  

Børge: Jeg sad på stolen her og lavede det hele både til børnebørn og børn og det har jeg 

lavet alle de år. Jeg havde forretning i byen og siden jeg lukket der, har jeg lavet det til børn 

hver år til jul.  

Interviewer: Det er de glade for tror jeg. Så du kan godt lide at lave mad?  

Børge: Ja, det kan jeg  

Interviewer: Vi har været lidt inde på det før om du var tilfreds med dine dørtrin eller 

fjernelse af dine dørtrin.  

Børge: Ja, men det er jeg  

Interviewer: Bortset fra det med skruerne  

Børge: Ja  

Interviewer: Ja, det var så lidt irriterende.  

Børge: Ellers er det godt. Det eneste jeg sådan kan sige er at de har gjort lidt. Det er det I 

siger med  

Interviewer: At det ikke går helt ud til eller hvordan  

Børge: Jo det går godt nok ud til, men det er ligesom om at dørtrinene er for brede.  

Børge rejser sig og lukker døren  

Børge: Ja, nu skal I bare se, når jeg lukker her.  

Interviewer: Nååå (P) de går ud over der.  

Børge: Ja, og så går de skæve.  

Interviewer: Ja, det kan jeg godt se.  

Børge: Det er fordi at her (P) der har de trukken den her så den går ud her. Og der går den 

den anden vej, ind der, så den er skæv der. Og det er ligesådan her  

Interviewer: Og det er generelt sådan over det hele  

Børge: Ja, det er det. Men kære venner  

Suppleant: Det er gået lidt for stærkt  

Børge: Det var sådan nogle unge klør der var og sætte dem i, så (P) men ellers så er jeg 



fuldt ud tilfreds med det.  

Børge sætter sig igen i stolen ved hjælp af rollatoren  

Interviewer: Skal du have, du har styr på det?  

Børge: Det bliver skønt at blive fri for den her med tiden.  

Interviewer: Du kan så også, du kan så også tage nogen. Du kan gå lidt uden, hvis du har 

noget at støtte dig til, kan jeg se.  

Børge: Det kan jeg godt, men det gør ondt.  

Interviewer: Så du kan bedst lide at gå med rollatoren  

Børge: Ja, når jeg går med rollatoren, så mærker ikke noget.  

Interviewer: Men de lever op til dine forventninger (P) hvordan det var at få dem fjernet 

så?  

Børge: Ja, det gør det.  

Interviewer: Og det er til og bortset fra skruerne der men så er det til og bruge  

Børge: Ja, så er det godt  

Interviewer: Men du hænger ikke i med noget når du går?  

Børge: Nej nej det er kun når han gør rent, så hænger kluden i.  

Interviewer: Så river han sine klude i stykker (P) nu siger du at det med at det ikke ser så 

pænt ud derhenne, hvad så, synes du det er lidt ærgerligt eller?  

Børge: Jeg har såmænd ikke lagt så meget mærke til det det er når børnene kommer hjem, 

så siger de så at det ikke er så pænt lagt ned siger de. Det kan også være det er væggene 

der skæve sagde jeg så  

Interviewer: Ja, det kan jo også være. Det ved man jo ikke med sådan noget byggeri  

Børge: Men kære venner. Det kan være de, skal sættes, jeg ved ikke om de sætter når jeg 

engang kommer til at gå ordentlig igen om sådan nogle dørtrin bliver lagt på igen. Det tror 

jeg næppe.  

Interviewer: Nej det vil nok være det vil nok være dumt, fordi det vil jo stadigvæk. Man 

skal jo stadigvæk over dem. Du har jo nemmere ved at gå over dem når der ikke er nogen.  

Børge: Ja, ja men det er da rigtig  

Interviewer: Det kan være hvis du flytter så kan det godt være at de sætte nogen på igen.  

Børge: Men jeg vil helst blive boende. Jeg har godt nok det var lige da jeg kom hjem fra 

sygehuset, der søgte vi godt nok ind til aktivitetscentret eller også derover ved ”stationen” 

de to steder.  

Interviewer: Det kender vi vist ikke helt. Nej jeg kan ikke huske hvad de hedder  

Børge: Nej, jeg kan heller ikke lige komme i tanke om det. Det er så.  

Interviewer: Det er derover ja  

Børge: Centreret er de rød/hvide, fordi så har jeg nemt lige til kirken. Så skal jeg ikke køre 



derned. Men jo jeg vil helst blive boende.  

Interviewer: Det kan jeg godt forstå når du har boet her i tres år. Så er det da også. Så er 

det da dit hjem  

Børge: Jamen det er da helt sikkert.  

Suppleant: Men det er ikke sådan at du irriterer dig over dem hver gang du kigger på dem?  

Børge: Nej, det spekulerer jeg overhovedet ikke på, så det er når børnene kommer hjem, 

der så de da også på dem. Så siger jeg blæs da på det.  

Interviewer: Så det gør dig ikke noget, at de synes det ser skævt ud.  

Børge: Nej.  

Interviewer: Så du er tilfreds nok med dem?  

Børge: Ja  

Interviewer: Det er jo også det vigtigste, det er jo dig der skal over dem hver dag jo.  

Børge: Det er det nemlig.  

Interviewer: Gør du noget anderledes i din hverdag nu her efter du har fået dem fjernet?  

Børge: Ja (P)  

Interviewer: Altså bevæger du dig mere rundt i din lejlighed eller?  

Børge: Ja, jeg går jo af og til men jeg kan ikke gå ud.  

Interviewer: Nej  

Børge: Kunne jeg bare det, men jeg tør ikke (P) simpelthen.  

Interviewer: Er det så, nu er der trapper derude var der ikke det?  

Suppleant: Jo  

Interviewer: Jeg skulle lige huske om jeg var gået op af nogle trapper, er det så på grund 

af trapperne?  

Børge: Ja, dem går jeg selv op og ned af trapperne, men jeg kan ikke tage  

Interviewer: Nej den kan du ikke tage med (red. rollator)  

Børge: Den kan jeg ikke tage med, men så har jeg den, der står dernede så tager jeg den. 

Jo det er en god hjælpemiddel  

Interviewer: Ja, de her rollatorer.  

Suppleant: Hvordan er det, når du skal i kirken der tirsdag og søndag?  

Børge: Der har jeg en, der kommer og henter mig. Han både henter mig og bringer mig.  

Interviewer: Det er jo godt nok. Ja for det er da en lang tur derover, hvis du skal gå i 

hvert fald.  

Børge: Men jeg håber i hvert fald at komme til at gå, gå derover her engang her i sommer  

Interviewer: Ja når benet er kommet i orden, så kan det jo godt være det ikke er så slemt 

mere jo  

Børge: Nej nej de sagde oppe på sygehuset, at når du får det der lavet, så kommer du til at 



gå ordentligt igen.  

Interviewer: Ja, det kan jo også være dejligt (P) så du tænker ikke at du er begyndt at 

lave noget andet eller noget nyt eller sådan fordi du har mulighed for at komme mere rundt 

i din lejlighed går du mere i køkkenet end du gjorde før?  

Børge: Ja, og nu kom sønnen han var lige hjemme en dag, og så siger han Far, jeg har et 

fjernsyn derhjemme der er sådan en bette dims der, kan du ikke lige ordne den for mig? Jo 

det kan jeg da godt sagde jeg du kan da komme hjem med den. Jo jeg vil gerne sidde og 

laver det. Og jo det arbejder jeg med både det ene og det andet.  

Interviewer: Så du kan godt lide at lave sådan nogle opgaver?  

Børge: Ja det kan jeg.  

Interviewer: Men det var også noget du gjorde før du fik fjernet dørtrinene?  

Børge: Ja, for min plads, den var nede i kælderen her nedenunder. Der lavede jeg både 

fuglehuse og alt muligt andet.  

Suppleant: Sådan et lille hobbyrum?  

Børge: Ja.  

Interviewer: Kan du godt komme derned så?  

Børge: Nej, der har jeg ikke været nede siden.  

Interviewer: Siden hoften?  

Børge: Ja.  

Interviewer: Så det kunne være fint nok hvis du kom derned igen?  

Børge: Ja, det var det da, det regner jeg da også med at komme.  

Interviewer: Ja da.  

Børge: Jo, det er sådan mit hobbyværksted, der har jeg (P) fået sådan en trehjulet scooter 

fordi jeg kan ikke få kørekort mere. Men det er der jo ikke noget at gøre ved.  

Interviewer: Det er selvfølgelig også bedre at være sikker.  

Børge: Jeg var usikker siden konen døde, så brød jeg mig ikke om at køre bil (P) alene. Det 

var ligesom om jeg ikke havde nogen til og  

Interviewer: At hjælpe dig, en til at styre kort.  

Børge: Hun var, sådan var der nu et eller andet. Vejviser eller den vej vi skulle ned, og 

sådan noget jeg er nok mere til, jeg sagde gerne til ved du hvad, jeg passer rattet så kan du 

passe det andet ved siden af.  

Interviewer: Det er jo også fint. Det er jo godt man kan samarbejde om tingene.  

Børge: Ja, og det gjorde vi, men siden hun så gik væk der, så har jeg ikke brudt mig om at 

køre i bilen siden.  

Interviewer: Så er det også bedre at få en scooter du selv kan. Den kører jo heller ikke så 

stærkt så.  



Børge: Nej, nej den kører de her otte til ti kilometer per liter eller per strøm. Den er jo 

elektrisk.  

Interviewer: Kan du tage den ned til kirken?  

Børge: Den står nede i kælderen, men den skal jeg have oppe og stå nede i gården, så kan 

jeg koble den til dernede.  

Suppleant: Er det en du bruger ned til dine børn også. Bor de forholdsvis tæt på?  

Børge: Den ene bor ”vej” og den anden han bor ude i (P) ”by”.  

Interviewer: Det ved jeg ikke, hvor er henne.  

Børge: Det er en ti ti ti kilometer. Det er lige ved den kan nå derud og så hjem igen og så 

kan jeg bare tage, hvad hedder den (P), laderen med så lade strøm på den derude.  

Interviewer: Så kan du få noget frokost og så kan cyklen få noget eller knallerten få noget 

frokost og så kan du trille hjem igen.  

Børge: Ja, nemlig.  

Interviewer: Det er da dejligt her til sommer.  

Børge: Ja, så man kan komme lidt ud. Nej jeg synes, jeg bryder mig ikke om at køre trille 

på vejen når man kan risikere at køre en over eller sådan noget.  

Interviewer: Ja, det ville være frygteligt. Når vi så lige skal vende tilbage til det her inde i 

huset om du sådan bevæger du dig mere rundt end du gjorde før?  

Børge: Nej, det gør jeg ikke.  

Interviewer: Det er bare blevet nemmere?  

Børge: Ja, jeg går i køkkenet, når den tid er, når jeg skal have min middagsmad, og jeg går 

i køkkenet om morgenen, når jeg skal have min morgenmad, og jeg rejser mig fra min 

seng, når den tid er der.  

Interviewer: Så er det så bare blevet nemmere at komme over dørtrinene?  

Børge: Ja, det er det.  

Interviewer: Og du er tryg nok ved det? Der er ikke noget ved dem som gør at, du er ikke 

bange for at hænge i det med skruerne?  

Børge: Nej, det er der ikke, men jeg er ked af at være alene, men det er der ikke noget at 

gøre ved. Så det sker jo for os alle.  

Interviewer: Ja  

Børge: Men det gik for hurtigt.  

Interviewer: Hvad siger du?  

Børge: Det gik for hurtigt med hende. Og vi havde ikke regnet med det, for hun kom på 

sygehuset om tirsdagen og nede og blive scannet om onsdagen. Og torsdag morgen kom 

børnene hjem, og jeg sagde, det var godt de kom hjem, så de kunne køre mig, jamen, far 

mor hun er død.  



Interviewer: Ja, det var lidt for hurtigt.  

Børge: For hun, ja snakkede med hende om onsdagen, hvor hun sagde, at jeg har ikke tid 

til at ligge herude jeg skal hjem.  

Interviewer: Sådan kan det nogen gange komme bag på os.  

Børge: Ja, det kom bag på mig.  

Interviewer: Ja, det kan gå stærkt lige pludseligt.  

Børge: Og det er ikke så nemt at komme over  

Interviewer: Men det er da flot, at du lever videre her og laver mad og kommer rundt.  

Børge: Det er man jo nød til. Det kan jo ikke hjælpe noget.  

Interviewer: Jeg tænker sådan lige i forhold til, føler du dig mere selvstændig nu når du 

ikke er så begrænset af at komme over dørtrinene?  

Børge: Nej, det synes jeg ikke. Det går fint. (P) Det gør det. Det er da fint man kan få det 

lavet, så man kan få dørtrinene sådan som man kan køre frit igennem. Det er da helt sikkert 

ja.  

Interviewer: Nu snakkede du lidt om at, I havde søgt om, at du kunne komme et andet 

sted hen og bo, men har det, at du havde snakket om I havde, at I havde snakket om, at du 

måske skulle et andet sted hen og bo.  

Børge: Ja  

Interviewer: Har det så betydet, at fordi du har fået fjernet dørtrinene, har det så betydet 

at du kunne blive?  

Børge: Nej, ja for jeg vil helst blive boende, hvor jeg bor her. Men jeg har ikke lyst til at 

flytte.  

Interviewer: Så dørtrinene har gjort, at du nemmere har kunnet blive boende?  

Børge: Om så dørtrinene ikke var blevet taget, så var jeg også blevet boende.  

Interviewer: Så det er bare blevet nemmere?  

Børge: Det var da børnene synes, da mor eller far vi kan da godt søge om det, hvis der 

bliver nogle ledige. Ja, det kan vi godt gøre, sagde nu har de også lov til at sige nej, hvis 

ikke jeg har lyst.  

Interviewer: Det er jo godt nok, så kan du jo, hvis de så spørger, så kan du sige nej, hvis 

du ikke synes det er nu.  

Børge: Jamen, det kan man da.  

Interviewer: Så uanset om du har fået fjernet dørtrin eller ej, så var du blevet boende her.  

Børge: Det kan da også være til den tid at man til den tid vil have noget mindre der er jo 

meget at lave. Meget at se til.  

Interviewer: Det er også en stor lejlighed du har her.  

Børge: Så jo jo, nej, ellers synes jeg det går fint.  



Interviewer: Hvad synes du sådan om, har du sådan, er der nogen, der har været her og 

kigge om det har fungeret for dig med dørtrinene?  

Børge: Nej det har der ikke.  

Interviewer: Og du har ikke kontaktet nogen?  

Børge: Nej.  

Interviewer: Er det okay?  

Børge: Ja, det er det, der har ikke været nogen. Det fungerer som det skal, så der er ikke 

noget der.  

Interviewer: Er der andre ting her i hjemmet du som tænker, du er begrænset af. Har 

svært ved at komme rundt?  

Børge: Nej det er der faktisk ikke.  

Interviewer: Din hofte gør jo så at du, ved dig er det din hofte, der gør, at du er lidt 

begrænset lige nu.  

Børge: Jo, så nej jeg er tilfreds med det som det. Som jeg har det jeg synes det går fint.  

Interviewer: Det er jo dejligt.  

Børge: Det skal gå. Der er ikke noget. Jeg siger gerne, når der er noget. Det enten knald 

eller fald. Kan man, så er det godt, kan man ikke, ja så må man opgive. Så vi holder ud så 

længe vi kan.  

Interviewer: Det gør vi ja (P) men du får ikke noget hjælp udefra andet end rengøringen 

og støttestrømperne  

Børge: Kun rengøring og så det får jeg gjort hver fjortende dag. Jeg synes bare det er lidt, 

halvanden time og så har jeg sådan en der kommer om morgen og hjælper mig med 

strømperne, ellers kommer der ikke nogen, og så kommer sygeplejersken hun kommer her 

hver fjortende dag og lægger nye piller i.  

Interviewer: Så der er styr på dig, og du har styr på dig.  

Børge: Ja, det har jeg. Jeg synes, det går godt, det kan jeg ikke klage på.  

Interviewer: Det er jo dejligt. Det var faktisk, det vi havde at spørge om. Så det var bare 

dejligt, at du ville svare på det  

   

   

   

 

   

 



Bilag VIII - Transskription af interview med Carl 

   

Interviewer: Sådan ja. Jaah. Men du har så ansøgt om at få fjernet dine dørtrin?  

Carl: Ja  

Interviewer: Ja  

Interviewer: Og du har ikke  

Carl: (A) Du kan prøve du kan prøve at spørge hvad hedder hun ”sundhedsfaglig person” 

derude efter hvordan min næse den kom til at se ud (P)  

Interviewer: Var du væltet over dem?  

Sundhedsfaglig person: Nej, han du faldt jo sådan set ud fra stolen, fordi du var faldet i 

søvn. Han sad i den stol dér og havde brillerne på. Det er sådan set brillerne skrabede sådan 

set huden sådan op her så huden den sådan ja  

Interviewer: Åh ja det var da noget værre noget  

Carl: Det blev simpelthen rykket helt af  

Interviewer: Ja. Ja.  

Interviewer: Men det var ikke fordi, du faldt over dørtrinet så?  

Carl: Nej  

Sundhedsfaglig person: (A) Nej  

Carl: (A) Nej ikke mig i det tilfælde der. Det var konen. Hun ser sgu lige sådan ud  

Interviewer: Har hun er hun snublet over dem?  

Carl: Hun hun er faldet en tre gange  

Interviewer: Okay ja  

Suppleant: Så det var jer begge to der sådan set ansøgte om at få dem fjernet?  

Carl: Ja  

Interviewer: Ja. Ja.  

Interviewer: Hvornår fik du dem fjernet?  

Carl: Det kan jeg ikke fortælle dig.  

Interviewer: Det kan du ikke huske. (P) Er det længe siden? Er det et halvt år siden? Eller 

er det (P)?  

Carl: Neej et par måneder siden.  

Interviewer: Et par måneder siden.  

Carl: Er det det ”sundhedsfaglig person”?  

Sundhedsfaglig person: Ja, jeg tror, det er deromkring. Deromkring.  

Interviewer: Ja. Ja. Det er bare fint. Det behøver heller ikke være mere præcist.  

Carl: Nej  

Interviewer: Det er bare fint. Ja. Kan du huske, hvordan du ansøgte om at få dem fjernet?  



Carl: Det var fysioterapeuten, der skrev  

Interviewer: (A) Det var fysioterapeuten ja. Så hun hjalp dig med at få lavet papirerne og  

Carl: Ja, hun skrev en ansøgningsblanket  

Interviewer: Ja. Så du, da hun skrev den? Altså var du med til det?  

Carl: Ja  

Interviewer: Det var du?  

Carl: Ja  

Interviewer: Så du var med, da hun sad og skrev på papiret dér  

Carl: Ja ja.  

Interviewer: Ja. (P) Du an du ansøgte fordi at. Hvorfor var det, du ansøgte om at få dem 

fjernet? Var det fordi, I væltede over dem?  

Carl: Det var ja ja  

Interviewer: Ja. Hvor høje var de de gamle dørtrin?  

Carl: Det ved jeg såmænd ikke. Ja, det kan du vel se, hvis du ser på mærkerne efter af det, 

der er kommet frem.  

Interviewer: Ja. Ja. Det er sådan tre fire centimeter. Sikkert. Ja, det tror jeg, det er. Ja. 

Tre fire centimeter. Ja. Ja. Ja. Nå men altså du havde problemer med havde du problemer 

med at komme over dem. Dørtrinene. Var det svært at komme over dørtrinene?  

Carl: Ja, den dér den skal jeg over hver gang.  

Interviewer: Ja, når du sidder herinde i din slyngelhule  

Carl: Deen kører ja jeg har jo faktisk kun den transport herfra og så derind.  

Interviewer: Ind? Der hvor vi kom fra?  

Carl: Ja, inde fra stuen.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Jeg kommer ja det kan ”sundhedsfaglig person” jo vise jer jeg kommer ikke 

udenfor lejligheden.  

Interviewer: Nej, okay.  

Carl: Ej, det er det er årerne. Nærmest.  

Sundhedsfaglig person: Ja du kan jo ikke gå ned ad trappen.  

Interviewer: Nej.  

Carl: Jeg kan ikke gå ned ad trappen.  

Sundhedsfaglig person: Nej nej  

Interviewer: Der var også sådan fem seks trin eller sådan så det var jo også mange og 

skulle gå over eller gå ned ad.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Men hvordan klarede du og komme rundt her i lejligheden, før du fik dem 



fjernet?  

Carl: Ja, det det foregår jo med den dér.  

Interviewer: Med rollatoren?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Men var du så nødt til at løfte rollatoren over?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Og det kan den ikke fordi den de her de falder af.  

Interviewer: Nå for søren. Sådan nogle håndtag ude foran der ja.  

Carl: Ja. Ja. De skal bare sættes ind.  

Interviewer: Ja. Men de falder af?  

Carl: Jeg kunne sagtens gøre det selv, hvis jeg kunne, men jeg kan ikke i dag. De skal bare 

lige have en hammer.  

Interviewer: Okay. Ja.  

Carl:(U) Så lige sætte måske lidt (U) i mellem  

Interviewer: Bare så de sidder fast. Ja.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Men ellers så ville du have taget fat i dem? I de der håndtag foran og løftet 

den op over eller hvad?  

Carl: Jamen det har jeg gjort hele tiden.  

Interviewer: Det har du gjort hele tiden ja. Ja. Og det var det var ikke sådan at du så blev, 

at du ikke kunne komme over? Du kunne godt komme over?  

Carl: Ja ja.  

Interviewer: Ja. Ja.  

Interviewer: Ja. Hvordan synes, du det var om, at at fys’en hun hjalp dig med at ansøge? 

Hvordan var det?  

Carl: Jamen det var ret hurtigt.  

Interviewer: Det var ret hurtigt?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Interviewer: Synes du, det var fint nok, at hun klarede det?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Du havde ikke noget imod, at hun bare ordnede papirerne og så fik sat 

det i gang?  

Carl: Nej. Hun havde blanketten med sig.  

Interviewer: (A) Ja.  



Carl: Den skrev hun bare lige ud.  

Interviewer: Ja. Og så skrev du under eller hvordan?  

Carl: Jaeh.  

Interviewer: Ja. Så det var fint nok, den information, du fik om det?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Ja. Har du søgt om andre ting her i huset?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Hvad har du søgt?  

Carl: En stol i stedet for den derinde.  

Interviewer: Inde i inde i stuen?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Og den kommer, så vidt jeg ved i morgen.  

Interviewer: Jamen dog. Det er jo dejligt.  

Carl: Jamen. Det er også, ja de skriver godt nok otte uger, men det har vist taget tre (P) tre 

uger i stedet eller altså otte dage uger nej det var sgu otte uger.  

Interviewer: Nå.  

Carl: Ja det har det taget længere tid.  

Interviewer: Jamen det kan det godt gøre nogen gange.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Der har jo også været strejke og sådan noget. Så har de kommet lidt 

bagefter, tror jeg.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Men da søgte du, du har også søgt om sådan en stol derinde?  

(P)  

Interviewer: Ja.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Og hvornår har du fået din rollator? (P) Den du har her. Hvornår har du fået 

den?  

Carl: Det er sgu et halvt år siden.  

Interviewer: Et halvt år siden ja. Ja.  

Carl: Ja det vil sige, den er blevet skiftet ud det var nemlig på det samme altså (P) ja det 

var forresten fysioterapeuten der (P) han skrev jo med, at det var løs, vi skulle (U) med sat 

fast. Så kom de med en anden. Smed i stedet for  

Interviewer: Men den er så også løs?  

Carl: Men det er nøjagtigt det samme.  



Interviewer: Okay så det har ikke hjulpet så meget?  

Carl: Nej.  

Interviewer: Nej.  

Carl: Jeg får fat i en håndværker, så skal de sgu nok få den sat i.  

Interviewer: Ja noget gaffatape så virker det.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Men søgte du, ved du om fys’en, hun hjalp dig med at søge om noget 

andet samtidig med, at du søgte om dørtrinet?  

Carl: Ja, stolen.  

Interviewer: Det var stolen. Ja. Så (P) Ja. Godt.  

Carl: Det er stolen, man bremser for den  

Interviewer: (A) Er det sådan en arbejdsstol, du har?  

Carl: Den den derinde  

Interviewer: Ja, vi kan se den på vej ud.  

Carl: Ja, den kommer jo så herinde i stedet for, hvis det er den, der bliver smidt væk.  

Interviewer: Ja. Er der sådan en bremse på?  

Carl: Nej, det er nemlig det, der ikke er.  

Interviewer: Okay. Men det er der på den nye?  

Carl: Det regner jeg med.  

Interviewer: Okay, så det er sådan en arbejdsstol, hvor du er lidt mere sikker?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Der er måske også nogle armlæn på, kunne jeg forestille mig?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Ja. Men har du ellers nogen hjælpemidler her?  

Carl: Nej.  

Interviewer: På toilettet eller?  

Sundhedsfaglig person: Du har en toiletforhøjer, har du ikke ”Carl”?  

Carl: Hvad?  

Sundhedsfaglig person: Har du en toiletforhøjer?  

Carl: Ja, det har jeg godt nok.  

Interviewer: Ja. Ja. Så sådan én har du.  

Sundhedsfaglig person: Og en badebænk har du.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Og en badebænk.  

Sundhedsfaglig person: Ja.  

Interviewer: Ja.  



Carl: Ja. Og (P) jeg bliver jo vasket og badet hver dag.  

Interviewer: Ja.  

Sundhedsfaglig person: (A) Har har du en gribetang? Det tror jeg også, du har. Har du 

ikke en gribetang, hvis du taber noget?  

Interviewer: Jo, jeg tror, der ligger én derovre.  

Suppleant: Der ligger én herovre på sengen.  

Carl: Der ligger én dér ja.  

Interviewer: Ja. Så så du har lidt sådan lidt forskelligt til at hjælpe dig.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. (P) Men du  

Carl: (A) Men den dér nej det det er min kones.  

Interviewer: Nå, det er din kones.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Okay. Så den bruger du ikke?  

Carl: Nej, det kan jeg ikke. Nej. Så skulle jeg have én inde i stuen, hvis det var sådan.  

Interviewer: Ja okay. Men nu siger du, du får hjælp til badet hver dag. Får du andet hjælp 

nu af?  

Carl: Der kommer (P) en og tæller pillerne op  

Interviewer: Ja, det får du også hjælp til?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Hvad med rengøringshjælp? Er det noget, du får?  

Sundhedsfaglig person: Det får han også.  

Carl: Ja, hvor meget er det?  

Sundhedsfaglig person: Jamen er det ikke taget ned med trekvarter om ugen?  

Carl: Jo.  

Interviewer: Nå, det var ikke meget.  

Carl: Her regner man ikke om kvarterer eller minutter. Nej, her regner man kun om 

sekunder, og mere tid er der ikke til det.  

Interviewer: Nej. Men du har cirka de der trekvarterer om ugen?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Det skal nok passe.  

Interviewer: Ja. Ja. Hvis du sådan tænker, hvad har det så betydet for dig i din dagligdag, 

du har fået fjernet dine dørtrin?  

Carl: Hvad for noget?  

Interviewer: Hvad tænker du om, hvad har det betydet for dig, at du har fået fjernet dine 



dørtrin?  

Carl: Ja ikke andet end den er fri at den er friere at komme over.  

Interviewer: Det er nemmere at komme over.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Så ja så du er ikke så du har nemmere ved at komme rundt i din lejlighed. 

Er det det?  

Carl: Ja. Det er i kun de to dørtrin her.  

Interviewer: Ja. Det er kun det herindefra den lille stue og så ud til køkkenet og så fra 

køkkenet og ud til den store stue?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Okay. Er der blevet fjernet andre steder end dér?  

Carl: Nej.  

Interviewer: Det er der ikke. Så det er kun dér, hvor du går, at de er blevet fjernet?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Godt.  

Der bliver snakket i baggrunden.  

Interviewer: Så hvis du sådan skal tænke på, hvad der er vigtigt for dig at lave i din 

hverdag, hvad tænker du så lige på?  

Carl: Jamen det er jo, at jeg først og fremmest kan komme kan komme til kan komme fri 

komme ned. Jeg har et dejligt værksted nede, men jeg har ikke været der i et år snart.  

Interviewer: Nej. Så det var noget af det, du rigtigt gerne ville.  

Carl: Ja.  

Suppleant: Er det nede i kælderen?  

Carl: Nej, det er ude i gården.  

Interviewer: Ude i gården. Ja. Ja. Så du ville gerne kunne komme mere ud?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Er det det, jeg hører dig sige?  

Carl: (P) Jeg havde jo en dejlig have.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Med lysthus og (P)  

Interviewer: (A) Ja. Er det herude?  

Carl: Drivhus og hele herligheden men det er taget fra mig det hele  

Interviewer: Ja. Ja. (P) Ja. (P) Er der andre sådan ting, du tænker, der er vigtige for dig at 

lave i din hverdag?  

Carl: (P) Altså bare jeg kunne gå.  

Interviewer: Hvis du bare kunne gå.  



Carl: (A) Det er for det er ryggen.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Jeg kan ikke gå ind for eksempel (P) ind i seng så skal jeg sidde. For jeg kan ikke jeg 

kan ikke holde mig på benene så længe.  

Interviewer: Nej, okay så du  

Carl: (A) Det er ryggen og benene.  

Interviewer: Ja. Så du har ikke så meget hvor mange kræfter til at gå, så du får ondt?  

Carl: Nej ja.  

Interviewer: Ja. Ja. Okay. Men er du tilfreds med, at du har fået fjernet dørtrinene?  

Carl: Ja ja.  

Interviewer: Ja. (P) Hvorfor tænker du, at det er godt, at du har fået fjernet dem?  

Carl: Jamen så er jeg fri for at falde over dem.  

Interviewer: Ja, selvfølgelig. Ja. Og så hvad synes du sådan om om udseendet af dem? Er 

det noget, du har tænkt over?  

Carl: Det ser også godt nok ud.  

Interviewer: Det er godt nok. Ja. Det er ikke noget, der generer dig på nogen måde? Nej. 

Så dem er du godt nok tilfreds med?  

Carl: Ja ja.  

Interviewer: Ja. (P) Så bladrer vi engang.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Gør du noget anderledes i din hverdag nu efter, du har fået fjernet 

dørtrin?  

Carl: (A) Nej, jeg sidder bare på en stol.  

Interviewer: Du sidder stadigvæk bare på din stol. Ja. Så det har ikke ændret sig, efter du 

har fået dem fjernet?  

Carl: Nej.  

Interviewer: Nej. Det er ikke sådan, at du går mere ind i stuen i den anden stue eller 

noget så?  

Carl: Nej, jeg jeg skal jo de forskellige ture frem og tilbage.  

Interviewer: Ja. Ja. De ture man skal frem og tilbage.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Men det gjorde du også før?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Ja. (P) Ja. Så du er du begyndt at gøre noget nyt heller? Det du er ikke 

begyndt at gøre noget nyt så, efter du har fået dem fjernet?  

Carl: Nej.  



Interviewer: Nej.  

Carl: Nej.  

Interviewer: Er du tryg ved at gå rundt over dem nu?  

Carl: Ja ja.  

Interviewer: Det er du? Du er ikke bange for at falde over dem nu, hvor de er væk?  

Carl: Nej jeg har rollatoren  

Interviewer: Ja, du har rollator med og så er det nemmere at komme over, end da der var 

et dørtrin. Ja. Er du blevet mere selvstændig (P) til at gøre hvad du vil?  

Carl: Hvad?  

Interviewer: Er du blevet mere selvstændig til at gøre hvad du vil? Du skal ikke (P) der 

kommer (P) der sker meget her. Til at komme rundt i din lejlighed?  

Carl: Nej  

Interviewer: Det synes du ikke.  

Carl: Jeg skal stadig have den rollator  

Interviewer: (A) Du skal stadigvæk have rollatoren med ja. Ja. Så det er ikke sådan, fordi 

du tænker, at du kan mere herinde i lejligheden nu?  

Carl: Jo jo jo jo hvis først jeg kan stå på benene. Så kan jeg nok  

Interviewer: (A) Ja, men det er sådan det er sådan fremtidsdrøm  

Carl: (A) Jeg har en halvvejs hobbyrum herinde ved siden af.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Men eller så har jeg det nede i gården.  

Interviewer: Nede i gården ja. Ja. Så det er sådan lidt drømmen, at du kan komme derned 

igen?  

Carl: Jamen jeg har værkstedstøj til hundrede mennesker dernede.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Men jeg kan ikke komme derned.  

Interviewer: Nej. Nej, så det kunne være dejligt for dig at komme derned igen?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Er det det, du godt kunne tænke dig?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Ja. Jeg tænker sådan lige er det (P) ja om det har betydet, at du kunne 

blive boende her? At du ikke har det betydet, at I kunne blive boende her, at du har fået 

fjernet dørtrin?  

Carl: Jaeh.  

Interviewer: Eller kunne I godt I kunne godt komme rundt før, men det var besværligt?  



Carl: Det var vi da nødt til.  

Interviewer: Det var I nødt til. Så det var ikke sådan  

Carl: (A) Vi har kun haft ejendommen her i tres år.  

Interviewer: Ja. Det er jo ingen tid jo.  

Carl: Neej. Nå. Nej. Hvad er det vi har haft otteoghalvtreds års bryllupsdag, så (P) Ja hvad 

er det ja ja det er da samtidig med at vi blev gift der.  

Interviewer: Ja, dér flyttede I ind her. Ja. Så I har boet her i mange år.  

Carl: Ja, stadigvæk i otteoghalvtreds år.  

Interviewer: Ja. Ja. Så (P) Ja. Har du er der nogen har der været nogen at kigge til dig om 

det virkede dine dørtrin, at de er blevet fjernet? Er der nogen, der har (P)  

Carl: Ikke andet end dem, der kommer.  

Interviewer: Ikke andet end dem der kommer her til daglig.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Eller hvordan? Der har ikke været nogen der har ikke været nogen, der har 

kontaktet dig eller?  

Carl: Neej. Neej.  

Interviewer: Er det okay?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. For det virker?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Ja. Ja. Er der andet her i huset? Nu snakkede du lidt om trapperne 

dernede.  

Carl: Hov.  

Carl: Trapperne?  

Interviewer: Ja, trapperne ned til de de begrænser dig, så du ikke kan komme ud.  

Carl: Nej men trapperne er gode nok, det er bare mig, der ikke kan.  

Interviewer: Så du synes, det er dig, der er noget galt med og ikke trapperne?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Så du har fået du er blevet dårligere gående på det sidste?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Det sidste år hvis du hvis det er længe siden, du har været ude sådan  

Carl: Jaeh.  

Interviewer: Ja. Ja. Har du sådan lige nogen spørgsmål?  

Suppleant: Nej, jeg kunne bare lige godt tænke mig at høre har jeg forstået det rigtigt, at 

du gør det samme nu, som du gjorde, inden at du fik dem fjernet dine dørtrin?  

Carl: Nej, det bliver nu nær det samme.  



Suppleant: Det er det samme. Ja.  

Carl: Ja. Der er en forskel, den dér den løber jo nemmere over de der end den gjorde over 

de andre.  

Suppleant: Ja. Så du er fri for at løfte den?  

Carl: Ja.  

Suppleant: Men du går ikke mere ind i stuen?  

Carl: Jo, det gør jeg da.  

Suppleant: Det gør du. Okay.  

Interviewer: Har du tænkt over, om det sådan gør, at du kan at du ikke er så træt, når du 

går rundt her, at du ikke skal løfte den over? Eller det er ikke noget, du har tænkt over?  

Carl: Jamen det er jo det der altså, at ryggen den vil ikke  

Interviewer: (A) Det er ryggen.  

Carl: Det er ryggen.  

Interviewer: Det er ryggen, der er træls.  

Carl: Så ved jeg ikke, om man eventuelt kan få noget behandling eller noget?  

Interviewer: Nej, det er jo ikke til at vide. Det er jo læger, der skal kigge på det.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. Men er det sådan nu, når du så har fjernede dørtrinene fået fjernet dem, 

er du så mindre træt, når du skal over dem?  

Carl: Nej, det bliver det samme.  

Interviewer: Det bliver det samme. Ja. Så det er stadigvæk hårdt at gå rundt her?  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja. okay. Ja. Ja. Men jeg tror faktisk jeg tror faktisk det var de spørgsmål, vi 

havde  

Carl: (A) Ja.  

Interviewer: Lige nu. Ja. Er der noget du tænker du er der noget du tænker, du du synes, 

du vil sige sådan til med noget med dørtrinene og det med at komme rundt i din lejlighed?  

Carl: ”sundhedsfaglig person” du forklarer dem.  

Interviewer: Det er din mening, vi gerne vil høre ”Carl”.  

Sundhedsfaglig person: Det er din. Er I ergo?  

Interviewer: Ja, vi er så.  

Sundhedsfaglig person: Nå, det var en skam, I ikke var fys. Det er faktisk mere det, vi 

har brug for.  

Carl: Ja, det er nemlig det, det er.  

Sundhedsfaglig person: Der hvor du jo egentlig har problemerne i forhold til, det er jo 

også fra soveværelset og ud i gang, fordi der er ikke ret meget plads.  



Interviewer: Nej.  

Carl: Det er der ikke og jeg  

Sundhedsfaglig person: (A) Og det kan man faktisk sige, der er risikoen jo også lidt for at 

falde fordi du så rykker din rollator lidt sammen, fordi der er ikke ret meget plads.  

Carl: Ja. (U)  

Interviewer: Okay så dørkarmen er simpelthen for smal?  

Sundhedsfaglig person: Ja fordi der er jo ikke ret meget plads egentlig fordi dørkarmen 

de I har jo en meget meget lille gang jo.  

Interviewer: Ja, det kunne vi se.  

Sundhedsfaglig person: Altså det har da klart hjulpet, at du har fået dørtrinene væk jo.  

Carl: Ja ja.  

Sundhedsfaglig person: Helt sikkert. Helt sikkert.  

Carl: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Sundhedsfaglig person: Men altså det er jo også det det er jo ikke bare at få et 

hjælpemiddel i dag.  

Interviewer: Det er det jo ikke. Det er jo også og kunne bevæge sig rundt her.  

Sundhedsfaglig person: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Sundhedsfaglig person: Det det er jo ikke bare sådan lige at få et, kan man sige.  

Interviewer: Nej, man skal søge lidt om det jo og bevilliges det.  

Sundhedsfaglig person: Ja.  

Carl: Men jeg mener, ja de sagde otte uger, og det kan sgu ikke gøre det.  

Sundhedsfaglig person: Der er gået længere tid, men det har så også været på grund af 

strejken, tror jeg faktisk.  

Interviewer: Det tror jeg  

Sundhedsfaglig person: (A) Der er gået længere tid.  

Carl: Ja. Ja.  

Interviewer: Men det var den stol der?  

Sundhedsfaglig person: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Sundhedsfaglig person: Og det er også mere for at kunne bremse den egentlig.  

Interviewer: Ja. Ja, det er sådan en arbejdsstol?  

Sundhedsfaglig person: Ja, det er det faktisk.  

Interviewer: Ja. Ja.  

Sundhedsfaglig person: Også når du sommetider sætter dig inde ved skrivebordet  



Carl: (A) Jeg ruller ikke bare jeg ruller på gulvet.  

Interviewer: Ja, det går jo ikke.  

Sundhedsfaglig person: Det duer jo ikke.  

Interviewer: Nej. (P) Men har du fået fjernet dørtrinet mellem soveværelset og gangen så?  

Carl: Nej.  

Interviewer: Der er stadig dørtrin derinde.  

Sundhedsfaglig person: Ja.  

Interviewer: Okay.  

Interviewer: Hvorfor fik du dem ikke fjernet derinde, ved du det?  

Carl: Det er simpelthen fordi, du kan nok se ind til stuen dér der hører sådan en åbning  

Interviewer: (A) Åh det skal jeg lige se om lidt.  

Carl: (A) Hvor dørtrinet det har været.  

Interviewer: Ja. Nå så døren den giver en åbning?  

Carl: Ja.  

Sundhedsfaglig person: (A) Ja.  

Carl: (A) Så du kan nok se det andet det er yderdør.  

Interviewer: Ja, det går ikke jo.  

Carl: Nej det er dér, det er galt.  

Sundhedsfaglig person: Ja.  

Interviewer: Ja.  

Carl: Det er derfor, jeg ikke vil have den flyttet dér.  

Interviewer: Nej, det kan jeg godt forstå men  

Sundhedsfaglig person: (A) Der er da også for det meste så er det jo egentlig heller ikke 

dér, du har været faldet. Har det ikke været mest i stuen faktisk?  

Carl: Jo.  

Sundhedsfaglig person: Du har været faldet.  

Carl: Ja men det er jo lige sådan før jeg nede (U) jeg faldt jo for et godt ord, jeg falder jo.  

Interviewer: Ja. 



Bilag IX - Transskription af interview med Dagny 

 

Interviewer: Mest om rampen  

Dagny: Ja  

Interviewer: Vil spørge til  

Dagny: Ja  

Interviewer: Men som der stod i det brev der jeg sendte til dig.  

Dagny: Ja  

Interviewer: Så handler vores projekt om hvordan du har klaret dig med din rampe efter 

du har fået den.  

Dagny: Jamen det altså den det har jeg har klaret det godt siden jeg har fået den fordi altså 

fordi jeg søgte om den det var fordi at hvad hedder det nu når jeg gik med rollatoren og så 

var ude at handle (P) så var problemet med at få op over dørtrinet med varerne i.  

Interviewer: Ja  

Dagny: (P) Og der er jo ingen problemer i dag.  

Interviewer: Nej det går godt  

Dagny: Så den er altså den er bare rigtig rigtig god  

Interviewer: Ja  

Dagny: Jeg er meget glad for den  

Interviewer: Så er det lige lidt om det der med og have ansøgt om om rampen der  

Dagny: Ja  

Interviewer: Kan du huske noget om hvornår du har fået sat den op  

Dagny: Nej det kan jeg altså godt nok ikke (P)  

Interviewer: Kan du huske noget med om det (P)  

Dagny: (A) Jamen det er da altså det er da det er da i år i hvert fald  

Interviewer: I år?  

Dagny: Ja  

Interviewer: Okay  

Dagny: Fordi det var efter de begyndt med at lave (P) vores kloakker og vores fliser  

Interviewer: Ja  

Dagny: Så det er måske et halvt år siden (P) mere er det i hvert fald ikke  

Interviewer: Nej okay  

Suppleant: Men du mener sådan det er her efter altså i 2009 du mener  

Dagny: Ja ja  

Interviewer: Kan du huske noget om hvordan du ansøgte? (P) Var det dig selv der fik 



idéen til at du skulle have sådan en? Eller var der nogen der foreslog dig det?  

Dagny: Jeg havde set (P) at der var nogen steder heroppe hvor at fliserne var blevet de 

gamle fliser de var blevet forhøjet (P) der var ikke en rampe der var altså bare fliserne de 

var blevet forhøjet.  

Interviewer: Okay sådan ved dørtrinet eller hvordan?  

Dagny: Ja sådan en bule op (P) og så spurgte jeg ja men så har jeg spurgt om det (P) jeg 

kan ikke huske om jeg har spurgt en af pigerne da de kom og gav min mand strømper på  

Interviewer: Ja  

Dagny: (P) Og så har jeg ringet og snakket med en visitator (P) op på ”vej”  

Interviewer: Hende tog du selv kontakt til så?  

Dagny: Ja  

Interviewer: (P) Så det var dig selv der sådan fik idéen og  

Dagny: (A) Ja det var det  

Interviewer: Og det var det der med og få rollatoren, som du havde fortalt mig før, få den 

over dørtrinet?  

Dagny: Få den op og ud og alt det der, det var ikke så, altså jeg kunne godt løfte den når 

den skulle ud  

Interviewer: Ja  

Dagny: Fordi det er jo ret højt  

Suppleant: Sådan en tyve centimeter eller hvordan?  

Dagny: Hvad for noget  

Suppleant: Ja det er sådan cirka tyve centimeter du viser  

Dagny: Ja (P) men det var problemet nu når jeg har været ude og handle og jeg har måske 

kartofler og mælk og alt det der nede i kurven så er den jo ret tung så (P) så jamen altså så 

skulle jeg (P) hvad skal vi sige løfte den køre den helt hen og så løft den op og det ville min 

ryg og min hofte ikke rigtig være med til.  

Interviewer: Nej okay, så det var for tungt at få den op over der dørtrinet  

Dagny: Ja  

Interviewer: Den så også lidt høj ud kanten. (P) Når du sådan tænker på forløbet der med 

fra du ringede ned på ”vej” og gerne vil have rampen der hvordan er hele forløbet gået?  

Dagny: Jeg synes det er gået godt men altså det hvad skal vi sige jeg var så tidlig ude med 

ansøgningen så det var også boligkontoret og alt det der skulle involveres i det og det skulle 

jo heller ikke sættes i scene før at vi var færdige eller før de var færdige med at lave (P) det 

nye kloakker og alt det der så det altså det blev hvad skal vi sige altså bremset lidt i det 

indtil (P) at det var færdig  

Interviewer: Ja, så det skulle lige passe sammen tidsmæssigt.  



Dagny: Ja nemlig  

Interviewer: Okay  

Dagny: Men ellers så synes jeg det er gået gnidningsløst bestemt  

Interviewer: Det er jo godt (P) ja så var det du viste os de der to greb du havde søgt  

Dagny: Ja  

Interviewer: Og en badebænk?  

Dagny: Ja  

Interviewer: Er det noget I har søgt i samme omgang her?  

Dagny: Nej det er længere før længere siden. Det er nok det er måske tre år siden  

Interviewer: Okay ja så  

Dagny: (A) Der var en overgang, altså det jeg bruger nu ikke, men min mand han gør fordi 

at han har været så meget på sygehuset og ikke sådan så stabil med hans bevægelser  

Interviewer: Så det var bare rampen I søgte om alene her?  

Dagny: Ja  

Suppleant: Må jeg lige spørge om noget?  

Interviewer: Ja  

Suppleant: Jeg har lidt lyst til at spørge ind til, når du snakker om sagsbehandlingen 

derover gik gnidningsfrit og sådan  

Dagny: Ja  

Suppleant: Føler du sådan at du var en del af processen?  

Dagny: Hvordan mener du?  

Suppleant: Jamen sådan om var du med til at bestemme, nu siger du også at der gik 

længere tid og sådan, havde du noget bestemmelse i det?  

Dagny: Nej nej, nej nej, nej nej (P) nej altså jeg søgte om det så tidlig (P) så så (P) altså 

der gik jo selvfølgelig noget tid men jeg kan ikke huske hvor lang tid  

Suppleant: Men det så nogle andre instanser der gjorde at det gik længere tid det var 

sådan set ikke selve  

Dagny: (A) Det var ikke sagsbehandlingen  

Suppleant: Nej  

Dagny: Nej nej, nej nej  

Suppleant: Så det har du været tilfreds nok med?  

Dagny: Ja bestemt bestemt uha da  

Interviewer: Så spørger jeg sådan lidt til din dagligdag nu (P) Hvad det har betydet for din 

dagligdag efter du har fået din rampe der? Du fortæller det er nemmere at komme over den 

og sådan med dine varer  



Dagny: (A) Ja for normalt går jeg jo ikke med rollator herinde altså det er (P) det er jo bare 

(P) Hvad skal vi sige, når man skal ind og når man skal ud.  

Telefonen ringer   

Interviewer: Hvor var det nu vi kom fra?  

Dagny: Hvad det har betydet  

Interviewer: Ja  

Dagny: Ja men det har betydet at det er nemmere for mig og hvad skal vi sige altså at 

komme ind og ud og (P) ned med skraldeposen og hvis jeg skal over og vaske og sådan 

noget (P) så har jeg tre (P) to eller tre poser bæreposer med vasketøj i på rollatoren (P) og 

så er den jo også tung og få både ud og ind, så altså det er jamen det er altså guld værd  

Interviewer: Okay ja, har det så betydet at du kommer mere ud?  

Dagny: Jamen jeg er ude hver dag og flere gange om dagen.  

Interviewer: Var du også hvis du tænker tilbage?  

Dagny: Jamen det var jeg også før men altså det er bare blevet nemmere for mig.  

Interviewer: Ja det er blevet nemmere (P) hvad er sådan vigtig at lave i din hverdag?  

Dagny: Hvordan mener du?  

Interviewer: Ja nu rampen hvilken påvirkning den har haft positiv og negativ, du fortæller 

det er jeg forstår sådan at det er meget positivt at du har fået rampen?  

Dagny: Jamen det er meget positivt. Det er det.  

Suppleant: Men hvad sådan hvis du tænker hvad du sådan tænker du vægter højt i din 

hverdag, altså hvad sådan tænker du der er godt for dig at kunne lave i hvis du sådan skal 

sige det. Det kunne for eksempel være at gå ned og handle eller sådan en hel almindelig 

ting sådan noget der er vigtig for dig?  

Dagny: Jamen altså jeg gør jo det altså (P) jeg er nede med skraldeposen og med reklamer 

og aviser nede i (P) hver dag eller hveranden dag i hvert fald dernede og så jamen jeg er jo 

gerne nede og handle hver dag nede i Brugsen og så er man da også en gang i mellem på 

torvet på apoteket og inde i byen og sådan noget altså altså der er hvad skal vi sige det  

Suppleant: Så du kan godt lide at lave mange ting?  

Dagny: Ja  

Suppleant: Og det er dejligt?  

Dagny: Jamen det er det. Men jeg kan også lide om at eftermiddagen eller om aftenen og 

sidde med mit strikketøj. Jeg sidder og strikker sokker, så må vi se om der er nogen der vil 

have dem  

Interviewer: Ja sådan nogle små gaver  

Dagny: Ja  



Interviewer: Er du tilfreds med din rampe sådan i det store hele?  

Dagny: Meget tilfreds ja meget tilfreds  

Interviewer: Okay og den lever op til de forventninger du har haft?  

Dagny: Helt sikkert ork helt sikkert  

Interviewer: Er der noget sådan ved udseendet du tænker der skulle være anderledes eller 

noget den mangler?  

Dagny:(A) Nej slet ikke. Jeg synes det er så dejligt at det er skridsikker (P) Der var nemlig 

jeg tror det var (P) jo sidste onsdag der var en ergoterapeut og så en studerende og så, det 

var ikke en af jer vel? Der var med?  

Interviewer: Nej nej  

Dagny: Og så en fra en af de andre blokke der sidder i kørestol  

Suppleant: Og de var henne og kigge på den måske?  

Dagny: Ja de var henne og kigge på den.  

Interviewer: Okay (P) Hvordan har du det med at folk kan se udefra at du har en rampe, 

er det noget du tænker over?  

Dagny: Det er jeg (P) jamen altså det betyder ikke noget overhovedet ikke  

Interviewer: Det har overhovedet ingen indflydelse  

Dagny: Nej det har det ikke. Og det er jo havde jeg jo nær sagt hvis det var sådan at man 

skulle have det dårligt med at man gik med en rollator  

Interviewer: Ja, men det kunne godt være du havde haft nogle tanker omkring det at  

Dagny: Nej slet ikke (P) Det er jo altså tidens ælde at man (P) så er man jo nød til at tage i 

mod det med kyshånd ikke også.  

Interviewer: Ja men det er man. Det er bare meget forskelligt hvordan folk de tænker om 

at have sådan nogle ting i hjemmet  

Dagny: Ja men det er fuldstændig rigtig  

Interviewer: (P) Vi har været lidt inde på det der med om (P) men er du begyndt at gøre 

noget nyt i din hverdag i forhold til da du ikke havde din rampe?  

Dagny: Nej  

Interviewer: Det er det samme?  

Dagny: Det er det samme ja ja, altså jeg handler ind og jeg færdes (P) Det er bare blevet 

nemmere for mig.  

Interviewer: Er du tryg ved at bruge din rampe?  

Dagny: Ja ja ork ja bestemt  

Suppleant: Du sagde det der med at den var skridsikker også her i vinter hvor det har 

været glat?  



Dagny: Ja, ja der er overhovedet ikke problemer, fordi der er sådan nogle nogle dupper 

derpå.  

Interviewer: Okay, hvis ikke du havde fået din rampe, hvad vil det så have gjort ved din 

hverdag?  

Dagny: Ja så har jeg nok skulle have haft hjælp til og handle ind (P) og have hjælp til vask, 

så har jeg ikke kunne klare det selv.  

Interviewer: Nej, kunne det have betydet at I var blevet nød til at flytte i anden bolig?  

Dagny: Nej, nej nej, fordi at vi har været så forudseende eller så heldige at da vi valgte den 

her bolig der valgte vi en ved jorden. Der er jo mange af dem heroppe omkring der har boet 

her næsten ligeså længe men de startede med en lille lejlighed og så får de børn og så 

byttet de sig til et rækkehus og så når børnene er flyttet hjemmefra jamen så skal de 

tilbage, og vi har altså boet her hele tiden selvom vi havde to drenge herhjemme men de 

måtte jo så dele om. De måtte jo dele om det store soveværelse så måtte vi andre tage det 

lille og vi har altid haft åben hus herhjemme ved os (P) så der var jo sommetider der var (P) 

fjorten til seksten piger  

Interviewer: Der var godt fyldt op  

Dagny: Jeg har undret mig over masser af gange nu når at (P) nu når man kom hjem eller 

(P) at der var mange af pigerne der havde hele underetagen, de var efternølere så havde de 

hele underetagen op på ”vej” altså hjemme ved forældre men det gad de altså ikke være de 

sad klinet sammen inde på værelset  

Interviewer: Det var hyggeligere at være lidt tættere  

Dagny: Så gik de ud i køkkenet og satte en kedel vand over og så lavede de te  

Suppleant: Det kan være der har været hyggeligere her  

Dagny: Ja  

Suppleant: Det kan være I har givet en god stemning  

Dagny: Jamen det kan godt være  

Suppleant: Det har I jo nok  

Interviewer: Der må have været et eller andet specielt i hvert fald  

Dagny: Ja ja  

Interviewer: Men det er jo bare dejligt.  

Dagny: Ja da  

Interviewer: Sådan efter du har fået rampen og det her har du så fået har der været 

opfølgende besøg, har der været nogen ude og besøge dig eller ringet til dig?  

Dagny: Nej  

Interviewer: Ingenting?  

Dagny: Nej  



Suppleant: Og er det okay?  

Dagny: Ja bestemt  

Suppleant: Tænker du, at hvis der havde været et problem, ville du så have ringet til dem?  

Dagny: Ja det ville jeg. (P) Det ville jeg, men altså nej jamen altså det går jo så fint  

Interviewer: (P) Du er tilfreds med det hele sådan som jeg forstår det.  

Dagny: Ja det er jeg. Det er jeg.  

Interviewer: Det er jo bare dejligt (P) Er der noget i dit hus her du føler der begrænset (P) 

i din hverdag?  

Dagny: Ikke andet end altså jeg ville jo gerne selv (P) kunne klare (P) med rengøringen 

eller sådan noget og skulle op og (P) nu kan I se at jeg har alle de her kaffekander (P) op og 

tørre dem af en gang i mellem og men altså jeg tør ikke kravle op så  

Suppleant: Det kan jeg godt forstå.  

Dagny: Så nej  

Interviewer: Det er alligevel også højt oppe  

Dagny: Ja  

Suppleant: Men hold da op hvor er de flotte og mange  

Dagny: Vi har haft en kolonihave i herop helt op ved enden af ”vej” men den solgte vi så 

for nogle år siden fordi vi kunne ikke blive ved med at holde til det (P) så nu nøjes vi med 

den lille terrasse vi har.  

Interviewer: Den er da også dejligt  

Dagny: Ja, den er rigtig dejligt  

Suppleant: Komme ud og sidde lidt i solen og sådan  

Dagny: Ja og der kan man jo så nøjes med bare at have nogle krukker og noget, så det er 

fint.  

Interviewer: Men det er sådan mest det med rengøringen du tænker du godt selv kunne 

ønske du kunne gøre?  

Dagny: Ja jeg ville jo gerne at jeg kunne gøre noget mere selv men jeg er så også 

taknemmelig for at (P) at man kan få hjælp til det.  

Interviewer: (P) Har du nogle ting?  

Suppleant: Jeg tænker sådan lige det var i forhold til det med at du siger det var svært for 

dig at komme over dørtrinet før derude, hvordan havde du det sådan med at, blev du 

irriteret over det eller?  

Dagny: Nej ikke andet at jeg fik ondt  

Suppleant: Du fik ondt?  

Dagny: Ja jeg fik ondt i min hofte og min ryg  

Suppleant: Og det gjorde så at du selv tog initiativ til det?  



Dagny: Ja  

Suppleant: Det var sådan det ekstra spørgsmål jeg havde.  

Interviewer: Det var bare rigtig dejligt du vil hjælpe os med det her  

 



Bilag X - Helhedsindtryk af informanterne 

 

 

Alma 
• Vigtigt at klare sig selv i hjemmet/dagligdagsaktiviteter er vigtige. 
• Lettere at være i bad/oftere i bad/klare bad uden badebænk. 
• Tryghed. Utryg uden greb/tryg ved greb. 
• Tilfredshed. Glad for greb/udseende/design. 
• Bruger mindre energi, da hun ikke er så bange. 
• Sygdom/fysiske begrænsninger – svimmelhed begrænser. 
• Det offentlige system/fagperson anbefaler grebet. 
• Udeliv. 
• Lever op til forventninger – ”god ting de har fundet på”. 
• Familie. 

 
 
 
Børge 

• Lettere ved at komme rundt.  
• Dagligdagen. 
• Drømme/fremtidsudsigter/ønsker.  
• Det offentlige/sagsbehandlingen. 
• Ensomhed ved tab af kone. 
• Utilfreds med udseende. 
• Ansøgning. Datteren der ansøgte. 
• Tilfreds med livet. 
• Vil gerne blive i eget hjem/blevet boende alligevel. 
• Taknemlighed over for det offentlige. 
• ÷ Øget selvstændighed. 

 
 
 
Dagny 

• Dagligdagsaktiviteter, der er i forbindelse med rampen, er blevet nemmere. 
• Tilfreds med sagsbehandlingen/rampen/udseende/funktion. 
• Behov for hjælp hvis hun ikke havde fået rampen/ Tror rampen har bibeholdt hendes 

selvstændighed. 
• Selv ansøgt. 
• Ønsker/drømme/rengøring vil hun gerne selv kunne igen. 
• Fortid /familie, børn. 
• Blevet boende alligevel. 
• Tryghed ved rampen. 
• Taknemlighed til systemet. 
• Aktivitetsbegrænsninger før rampen. 



 Bilag XI - De meningsbærende enheder 

Alma  

 

Dagligdagen  

  

Interviewer: Ja og så siger du at du egentlig havde søgt om en badebænk inden for at 

klare. 

Alma: (A) Ja fordi altså at det svimlede, så var der min svigerdatter, hun sagde, jamen så 

prøv at ringe og spørge om du ikke kan få bevilget en badebænk for så kan du jo sidde 

ned, og det var da også dejligt nok, men altså altså jeg kan sådan set nu kan jeg godt 

næsten nøjes med det greb, men altså hvis det er sådan jeg er noget jeg er lidt ekstra 

svimmel så tager jeg bænken og sætter mig på den. 

[...]  

Interviewer: Den fik du før (P) Og så siger du det der med, før du fik det der var det 

ubehageligt for dig og stå ude i badet fordi hvis du så? 

Alma: Ja så skulle jeg sgu sådan passe på (U) 

Interviewer: (A) Var du meget forsigtig? 

Alma: Ja det var jeg godt nok. 

Interviewer: Så det var ikke, hører jeg dig sige det var sådan lidt svært at komme i bad 

eller at du sådan ligesom? 

Alma: (A) Jamen jeg skulle jo i bad, det skal man jo engang i mellem ikke, men jeg var da 

ikke så vild med det. 

Interviewer: Nej du var ikke så tryg ved at stå derude kan man sige. 

Alma: Nej 

(BILAG VI, s. 1, li. 29-s. 2, li. 14) 

 



Interviewer: Så skal jeg høre dig lidt ad til hvad har det betydet for dig? Altså du har 

snakket lidt om at du at du var glad for at kunne komme i bad nu hvad det sådan har 

betydet for dig det greb derude (P) i dagligdagen? 

Alma: Jamen det har betydet sådan altså at jeg ikke skulle tvinge mig selv til at gå i bad. 

Interviewer: Så du har faktisk måske mere lyst nu til at gå i bad? 

Alma: Ja. 

Interviewer: Så det gør faktisk at du kan klare badet selv nu også uden badebænken, 

som du også har haft fortalt om? 

Alma: Ja [...]  

(BILAG VI, s. 4, li. 22-30) 

 

Interviewer: Nu efter at du har fået grebet, der kan, der kan du klare badet selv?  

Alma: Ja det kan jeg.  

Interviewer: Og du tager så kun badebænken med engang i mellem?  

Alma: Ja.  

Interviewer: Så kunne du godt tænke dig du slet ikke havde brug for badebænken?  

Alma: Ej jeg vil godt have den fordi der er nogle gang hvis det er jeg synes det svimler 

lidt for meget så så.  

Interviewer: (A) Så er den god at have  

Alma: (U) Når man vasker hår og det der.  

Interviewer: Ja så står man der med lukkede øjne og så.  

Alma: Ja nemlig. 

(BILAG VI, s. 5, li. 4-14) 

  

Interviewer: Hvad er sådan vigtig for dig i din hverdag at du kan lave? 

(P) 



Alma: Ja jeg laver ikke ret meget. 

Interviewer: Nej men hvad så, hvad så, hvis du tænker der er vigtigt for dig at du kan i 

dit hjem her? 

Alma: Det er bare at at klare mig selv og selv kan vaske mig og trække mig i tøjet og gå 

på wc selv. Det er jeg sgu glad for. Når det er jeg sidder og ser fjernsyn og at der dem der 

ikke kan, nogle gange er jeg sgu også ved at være træt af livet fordi altså det er så træls 

det hele ikke, men så siger jeg til mig selv, ej ved du hvad nu skal du sgu holde op for der 

er mange der har det værre. Så længe jeg. 

[...] 

Alma: Så længe jeg kan klare mig selv herhjemme så, så er jeg godt så, så er jeg så, skal 

man faktisk være tilfreds, når først man når den alder som jeg har. 

(BILAG VI, s. 5, li. 15-27) 

    

Interviewer: Gør du noget anderledes i din hverdag nu hvor du har fået grebet?  

(P) 

Alma: Nej ikke ud over altså at det er lettere for mig at gå i bad ikke. Altså det hjælper jo 

ikke noget på min svimmelhed og det der, det kan de ikke gøre noget ved. 

(BILAG VI, s. 7, li. 26-29) 

   

Interviewer: Nu da du lige snakker om træthed og sådan udholdenhed. Hvad tænker du 

sådan at er det nemmere for dig rent udholdenhedsmæssigt at komme i bad nu hvor du 

har fået grebet? Altså skal du bruge mindre energi eller skal du bruge den samme 

mængde energi? 

Alma: Nej jeg skal da bruge mindre for jeg er jo ikke så bange. 

Interviewer: Så du står ikke sådan og spænder? 

Alma: Nej det gør jeg nemlig ikke. 

Interviewer: Jeg tænker sådan er det har det så måske givet dig mod på at lave noget 

mere? Eller er det laver du det samme herhjemme sådan? Eller kunne du finde på at gå en 



tur nu, hvor du måske før har været for træt, fordi du har brugt for meget energi? 

Alma: Nej det det jeg tvinger mig altså selv til at gå ud hver dag, så vidt det er muligt, 

altså så vidt vejret det er, nu er det jo ikke altid, når det er det stormer sådan så får de 

sgu ikke mig til at gå ud hver dag. 

[...] 

Interviewer: Men det gjorde du også før du fik grebet?  

Alma: Ja det gjorde jeg godt nok. 

Interviewer: Så det er ikke sådan fordi du har øget din gåtur? 

Alma: (A) Nej det vil jeg ikke sige, det gjorde jeg godt nok også før (P) fordi det kan jo 

ikke nytte noget at man bare sætter sig hen og så siger man slet ingenting kan. Det dutter 

jo heller ikke. 

Interviewer: Men du er lidt mindre træt efter badet nu end du har været før? 

Alma: Ja det er jeg godt nok, altså som sagt jeg er meget mere rolig når jeg står derude, 

med det jeg kan lige gribe fat i det der. 

(BILAG VI, s. 9, li. 18-s. 10, li. 6) 

  

Interviewer: Har du sådan fat i det næsten hele tiden mens?  

Alma: (A) Nej det har jeg ikke, ikke hele tiden. Når jeg står og vasker hår så bruger jeg så 

begge mine hænder. Men alene det det er der og man lige kan tage fat i det hvis det er, 

det det lige svimler lidt for en ikke.  

Interviewer: Så du kan nå at haps ved det. 

(BILAG VI, s. 10, li. 7-11) 

    

Interviewer: Godt! Tænker du sådan at om du er blevet mere selvstændig nu efter at du 

har fået grebet? 

Alma: Altså jeg er jo, jeg er blevet mere sådan selv til at kan gå i bad, det er jo det, det 

er jo også derfor jeg fik det ikke, så det har hjulpen mig meget. 



Interviewer: Hvad tænker du der vil have været sket hvis du ikke havde fået grebet? 

Alma: Ja så havde jeg jo nok gjort alligevel, altså gået ud og så taget det bad. 

Interviewer: Så det er ikke sådan fordi du tænker du så vil bede om hjælp til at komme i 

bad?  

Alma: Ej ej så galt var det ikke, så galt har. 

(BILAG VI, s. 10, li. 16-24) 

  

Interviewer: Men det har gjort det nemmere hører jeg dig sige? 

Alma: Ja det har det godt nok. 

[...] 

Suppleant: Ville det have gjort så du gik mindre i bad, færre gange i løbet af en uge?  

Alma: Ja jeg går gerne to gange nu. Før da gik jeg sgu kun én gang. 

Interviewer: Okay så du er, du er faktisk blevet gladere for at gå i bad? 

Alma: Ja. 

(BILAG VI, s. 10, li. 27-34) 

 

Interviewer: Hvad tænker du sådan er, tænker du om din hverdag er blevet mere 

meningsfuld efter du har fået dit greb? 

Alma: Ej sådan meningsfuld det. Bare blevet lidt lettere. 

(BILAG VI, s. 11, li. 20-22) 

 

Interviewer: Har du fået instruktion i hvordan du skulle bruge det?  

Alma: Nej det behøver jeg sgu ikke og have noget instruktion i, for at tage fast i et greb 

du, det behøver de ikke at fortælle mig. Så meget så meget fungerer den alligevel 

deroppe, så det behøver jeg gudhjælpemig ikke og have undervisning i. 

(BILAG VI, s. 11, li. 28-31) 



 

Omgivelserne  

  

Interviewer: Og da du ansøgte, du har jo selvfølgelig, du har jo ansøgt om et greb 

dengang eller du? 

Alma: Ja det var hende der kommer op og (P)  

Interviewer: Var det en ergoterapeut? 

Alma: Nej det var jo jo hende der der går rundt til de gamle der en gang om året, så sad 

vi og snakkede og sådan, og så spurgte hun hvordan det gik, så var det hun sagde, at der 

var, de havde fået noget nyt, det greb der det var kommet så det ville hun, det vil hun 

anbefale mig at få og så fik jeg det, og jeg er også blevet meget glad for det.  

Interviewer: Hvornår fik du det? Kan du huske det? 

Alma: Det er nok en (P) måneds tid siden vil jeg tro vil jeg tro. 

Interviewer: Kan du huske hvordan du ansøgte? Nu siger du at hun kom op og så 

anbefalede dig ansøgte det, altså fik du hjælp af nogen eller? 

Alma: (A) Nej hun hun ordnede det. 

Interviewer: Hun ordnede det, så du har ikke siddet med en blanket og skrevet under, 

nej.  

Og så har jeg et spørgsmål her der hedder hvorfor ansøgte du om dit greb, men det var så 

fordi du. 

Alma: (A) Jamen jeg ansøgte sådan set ikke om det greb, det var en badebænk jeg havde 

spurgt om fordi, at når jeg havde været i bad så var jeg jo så, når jeg var færdig så var 

jeg jo lige til lige til (U) risikere at have væltet og så er der jo ingen steder man kan tage 

frem og holde ved inde i en brusekabine vel. Så var det hun sagde der at de havde fået 

noget nyt sådan et greb om ikke jeg vil prøve det, jo det vil det vil jeg da gerne det lyder 

da godt sagde jeg, og det er også dejligt. 

Interviewer: Så men det var ikke sådan du fik, det var egentlig hende der gav dig idéen 

til at du fik et greb? 

Alma: Ja det var det. 



(BILAG VI, s. 1, li. 3-27) 

  

Interviewer: Ja og så siger du at du egentlig havde søgt om en badebænk inden for at 

klare. 

Alma: (A) Ja fordi altså at det svimlede, så var der min svigerdatter, hun sagde, jamen så 

prøv at ringe og spørge om du ikke kan få bevilget en badebænk for så kan du jo sidde 

ned, og det var da også dejligt nok, men altså altså jeg kan sådan set nu kan jeg godt 

næsten nøjes med det greb, men altså hvis det er sådan jeg er noget jeg er lidt ekstra 

svimmel så tager jeg bænken og sætter mig på den. 

[…] 

Interviewer: Hvornår, var det sådan også i samme omgang du fik den? 

Alma: Nej den fik jeg før. 

(BILAG VI, s. 1, li. 29-s. 2, li. 3) 

  

Interviewer: Godt. (P) Nu fortæller du at du, at du ikke selv lavede ansøgningen til 

grebet der, hvad tænker du sådan om det at du at du at det var en anden der gjorde det 

for dig? 

Alma: Det synes jeg det var dejligt. 

Interviewer: Det synes du var dejligt ja.  

Alma: Ja.  

Interviewer: Så du ikke, du havde det fint nok med at du ikke skulle tage stilling til 

hvordan det skulle skrives og? 

Alma: Ja det havde jeg, det synes jeg det var dejligt at være fri for at skulle. Så lade dem 

der gøre det der har mere forstand på det ikke. 

Interviewer: Så du synes det var en god proces og få hjælp til det? 

Alma: Ja det synes jeg.  

Interviewer: Så fortæller du at du har en badebænk, har du og så har du en rollator. Har 



du andre ting sådan at du har fået fra kommunen eller du selv har anskaffet dig efter du 

sådan er altså hjælpemidler? Har du stok eller?  

Alma: Nej  

[...] 

Interviewer: Men du har ikke, du har ikke tidligere ansøgt om noget så altså? (P) 

Rollatoren hvordan fik du den? 

Alma: Ja den (P) den gik jeg over på (P) på aktivitetscentret, så fik jeg et telefonnummer 

til en jeg kunne ringe til 

Interviewer: Ja og så  

Alma: Kom han 

Interviewer: (A) Så kom det i orden på den måde. 

Interviewer: Og det var heller ikke noget med at du skulle udfylde nogle papir eller 

noget? 

Alma: Nej. Den kom ret hurtigt. 

Interviewer: (A) Den kom helt af sig selv. 

(BILAG VI, s. 2, li. 15-s. 3, li. 24) 

  

Interviewer: Så skal jeg høre dig lidt ad til hvad har det betydet for dig? Altså du har 

snakket lidt om at du at du var glad for at kunne komme i bad nu hvad det sådan har 

betydet for dig det greb derude (P) i dagligdagen?  

Alma: Jamen det har betydet sådan altså at jeg ikke skulle tvinge mig selv til at gå i bad.  

Interviewer: Så du har faktisk måske mere lyst nu til at gå i bad?  

Alma: Ja.  

(BILAG VI, s. 4, li. 22-27) 

  

Interviewer: Jeg skal høre er du sådan, hvis du sådan tænker, er du tilfreds med dit 

greb? Altså sådan den funktion det har og  



Alma: Jamen jeg synes det er simpelthen, det er jo, det sidder satenme så fast så der er.  

Interviewer: Så du er helt tryg ved det?  

Alma: Ja det er jeg godt nok.  

Interviewer: Du er slet ikke bange for at det falder af eller noget?  

Alma: Nej det er jeg.  

Interviewer: Det gør det jo heller ikke.  

Alma: Nej det spekulerer jeg overhovedet ikke på.  

Suppleant: Så det lever op til de forventninger du nu havde til det?  

Alma: Ja det synes jeg godt nok, altså det er en god, det er en god ting de har fundet på 

der.  

Interviewer: Hvad med sådan udseendemæssig? Hvordan har du det med det?  

Alma: Hvad for noget?  

Interviewer: Med hvordan det ser ud?  

Alma: Jamen det har jeg det sgu da godt nok, den sidder jo inde i bruseren så det kan vel 

være ligegyldigt.  

Suppleant: Men det kan godt være du havde nogle tanker om at det var det jo faktisk var 

grimt eller et eller andet.  

Alma: Ej nej nej nej nej nej nej så, så vanskelige er jeg sgu ikke.  

Interviewer: Nej men det var nu du siger med forfængelighed, det kan jo være man 

synes ej det er godt nok frygtelig grimt sådan et der.  

Alma: (A) Ej nej nej så galt er det ikke.  

Interviewer: Ej det (P) Det er jo også bare sådan nogle ting kan jo godt, nogle 

hjælpemidler kan jo være mindre pæne end de, ja men det passer sådan fint nok ind i dit 

badeværelse?  

Alma: Ja det synes jeg det sidder ikke mig i vejen det hjælper mig jo tværtimod meget.  

(BILAG VI, s. 6, li. 33-s. 7, li. 23) 



  

Interviewer: Nu da du lige snakker om træthed og sådan udholdenhed. Hvad tænker du 

sådan at er det nemmere for dig rent udholdenhedsmæssigt at komme i bad nu hvor du 

har fået grebet? Altså skal du bruge mindre energi eller skal du bruge den samme 

mængde energi?  

Alma: Nej jeg skal da bruge mindre for jeg er jo ikke så bange.  

Interviewer: Så du står ikke sådan og spænder?  

Alma: Nej det gør jeg nemlig ikke.  

(BILAG VI, s. 9, li. 18-24) 

 

Interviewer: Men du er lidt mindre træt efter badet nu end du har været før?  

Alma: Ja det er jeg godt nok, altså som sagt jeg er meget mere rolig når jeg står derude, 

med det jeg kan lige gribe fat i det der.  

(BILAG VI, s. 10, li. 4-6) 

   

Interviewer: Så du er rigtig tryg ved at bruge det og?  

Alma: Ja det er jeg godt nok.  

Interviewer: Og det er det er sikkert nok også du glider ikke på det eller noget sådan?  

Alma: Nej det sidder, det sidder hvor det skal og der bliver det siddende.  

Interviewer: Godt! Tænker du sådan at om du er blevet mere selvstændig nu efter at du 

har fået grebet?  

Alma: Altså jeg er jo, jeg er blevet mere sådan selv til at kan gå i bad, det er jo det, det 

er jo også derfor jeg fik det ikke, så det har hjulpen mig meget.  

Interviewer: Hvad tænker du der vil have været sket hvis du ikke havde fået grebet?  

Alma: Ja så havde jeg jo nok gjort alligevel, altså gået ud og så taget det bad.  

Interviewer: Så det er ikke sådan fordi du tænker du så vil bede om hjælp til at komme i 

bad?  



Alma: Ej ej så galt var det ikke, så galt har.  

Interviewer: (A) Så ville du så ville du finde af det på en anden måde?  

Alma: Ja.  

(BILAG VI, s. 10, li. 12-26) 

  

Alma: Det er nu er. Det er også nærmest for det badeværelse skyld altså jeg sagde ja til 

at flytte da. 

(BILAG VI, s. 11, li. 7-8) 

  

Suppleant: Ja men hvis du har gæster, hvordan har du det så med at de kan se at du har 

et greb ude på badeværelset? Hvis de kan se det?  

Alma: Jamen min søn han sagde det er sgu en god opfindelse mor det der. Han tog da fat 

i det og ja.  

Interviewer: Tjekkede at det sad godt nok.  

Alma: Så det er det synes de det var en god idé.  

Interviewer: Så det har du det godt med?  

Alma: Ja.  

Suppleant: Det er ikke noget du sådan tænker ej det skal gennem væk?  

Alma: Ej nej nej nej nej det hjælp man kan få, det er sgu, det er jeg glad for. 

(BILAG VI, s. 12, li. 11-20)  

 



Børge  

 

Dagligdagen 

   

Børge: Ellers er jeg godt nok tilfreds med det, for på grund af den anden måde, som jeg 

havde det, hvor jeg skulle løfte dem hver eneste gang jeg skulle nogen steder hen. (BILAG 

VII, s. 1, li. 23-24) 

  

Børge: Så jo men nu går det går fint jo. Jeg kan gå fra den ene stue til den anden og ja 

Interviewer: Når du har lyst?  

Børge: Ja. 

(BILAG VII, s. 1, li. 32-34)  

 

Interviewer: Hvad gjorde du så før du fik dem fik dem fjernet?  

Børge: Før jeg fik dem fjernet, jeg løftede dem over.  

Interviewer: Du løftede dem over?  

Børge: Ja.  

Interviewer: Og det var besværligt?  

Børge: Der var ikke andet at gøre så tog jeg lige fat i den foran og så  

Interviewer: (A) Men du fik ikke hjælp af nogen til at komme over?  

Børge: Nej nej det ordnede jeg selv så vidt jeg kan så ordner jeg det selv 

(BILAG VII, s. 3, li. 22-29) 

  

Interviewer: Snakkede I da om, som (P) at du så kunne komme mere rundt i dit hjem 

hvis du fik dem fjernet? 



Børge: Ja, det gjorde vi da. For jeg kunne jo gå frit omkring i (P) i alle stuerne uden 

besvær 

Interviewer: (A) Kun over dørtrinene det var besværligt? 

Børge: Kun over dørtrinene ja, så jo jeg synes det var (P) det var godt jeg fik det lavet 

det er helt sikkert.  

(BILAG VII, s. 3, li. 35-s. 4, li. 4) 

  

Interviewer: Hvad har det sådan betydet i din hverdag, at du har fået fjernet dine 

dørtrin? 

Børge: Jamen det har da betydet meget at (P) at jeg ikke har noget besvær med at 

komme ind og ud af stuerne. Det er da en stor lettelse for mig at (P) at jeg jeg kan gå fri 

uden at jeg skal løfte dem og sådan. Jo jeg synes det er (P) altså jeg kan ikke få det 

bedre. 

(BILAG VII, s. 5, li. 24-27) 

  

Interviewer: Hvis du nu skal prøve at tænke på noget der er vigtigt for dig at lave i din 

hverdag, hvad tænker du så? 

Børge: (P) Håndarbejde eller hvad mener du? 

Interviewer: Ja, men sådan for eksempel at du selv kan gå ud og lave din mad og ikke 

skal over dørtrinene? For eksempel at lave mad er det vigtigt for dig? 

Børge: Ja, men det gør jeg. Jeg laver selv min mad. Jeg er gammel slagter.  

Interviewer: Så kan du godt lave mad. 

Børge: Ja, og hvis jeg bliver træt så sidder jeg på den der ude i køkkenet og så laver de 

forskellige ting. Her i julen lavede jeg (P) leverpostej, sylte,  

Interviewer: Ja, hold da op, det var da flot 

Børge: Medisterpølse 

Interviewer: Jamen dog 



Børge: Jeg sad på stolen her og lavede det hele både til børnebørn og børn og det har jeg 

lavet alle de år. Jeg havde forretning i byen og siden jeg lukket der, har jeg lavet det til 

børn hver år til jul. 

Interviewer: Det er de glade for tror jeg. Så du kan godt lide at lave mad? 

Børge: Ja, det kan jeg  

(BILAG VII, s. 5, li. 35-s. 6, li. 15) 

     

Interviewer: Så du kan bedst lide at gå med rollatoren  

Børge: Ja, når jeg går med rollatoren, så mærker ikke noget. 

(BILAG VII, s. 7, li. 8-9) 

   

Interviewer: Det kan være hvis du flytter så kan det godt være at de sætte nogen på 

igen. 

Børge: Men jeg vil helst blive boende. [...] 

(BILAG VII, s. 7, li. 29-30) 

    

Interviewer: Gør du noget anderledes i din hverdag nu her efter du har fået dem fjernet? 

Børge: Ja (P) 

Interviewer: Altså bevæger du dig mere rundt i din lejlighed eller? 

Børge: Ja, jeg går jo af og til men jeg kan ikke gå ud. 

(BILAG VII, s. 8, li. 14-17) 

   

Interviewer: Ja, det kan jo også være dejligt (P) så du tænker ikke at du er begyndt at 

lave noget andet eller noget nyt eller sådan fordi du har mulighed for at komme mere 

rundt i din lejlighed går du mere i køkkenet end du gjorde før? 

Børge: Ja, og nu kom sønnen han var lige hjemme en dag, og så siger han Far, jeg har et 



fjernsyn derhjemme der er sådan en bette dims der, kan du ikke lige ordne den for mig? 

Jo det kan jeg da godt sagde jeg du kan da komme hjem med den. Jo jeg vil gerne sidde 

og laver det. Og jo det arbejder jeg med både det ene og det andet. 

(BILAG VII, s. 9, li. 2-8) 

   

Interviewer: Ja, det ville være frygteligt. Når vi så lige skal vende tilbage til det her inde i 

huset om du sådan bevæger du dig mere rundt end du gjorde før? 

Børge: Nej, det gør jeg ikke. 

Interviewer: Det er bare blevet nemmere? 

Børge: Ja, jeg går i køkkenet, når den tid er, når jeg skal have min middagsmad, og jeg 

går i køkkenet om morgenen, når jeg skal have min morgenmad, og jeg rejser mig fra min 

seng, når den tid er der. 

Interviewer: Så er det så bare blevet nemmere at komme over dørtrinene? 

Børge: Ja, det er det. 

(BILAG VII, s. 10, li. 17-25) 

   

Interviewer: Men det er da flot, at du lever videre her og laver mad og kommer rundt. 

Børge: Det er man jo nød til. Det kan jo ikke hjælpe noget. 

Interviewer: Jeg tænker sådan lige i forhold til, føler du dig mere selvstændig nu når du 

ikke er så begrænset af at komme over dørtrinene? 

Børge: Nej, det synes jeg ikke. Det går fint. (P) Det gør det. Det er da fint man kan få det 

lavet, så man kan få dørtrinene sådan som man kan køre frit igennem. Det er da helt 

sikkert ja. 

(BILAG VII, s. 11, li. 8-14) 

 

Interviewer: Er der andre ting her i hjemmet du som tænker, du er begrænset af. Har 

svært ved at komme rundt? 



Børge: Nej det er der faktisk ikke. 

(BILAG VII, s. 12, li. 9-11) 

       

Børge: Det skal gå. Der er ikke noget. Jeg siger gerne, når der er noget. Det enten knald 

eller fald. Kan man, så er det godt, kan man ikke, ja så må man opgive. Så vi holder ud så 

længe vi kan.  

(BILAG VII, s. 12, li. 16-18) 

 

Omgivelserne  

  

Interviewer: Ja der har der jo været en her?  

Børge: Ja der har været en, ja ja, men jeg er lidt utilfreds med det, fordi de skruer de har 

sat i  

Interviewer: Nå de sidder ikke godt nok i måske  

Børge: Nej fordi når hvad hedder han rengøringsmand han kommer og skal så han skal til 

og tørre dem af.  

Interviewer: Så sidder kluden fast.  

Suppleant: De stikker simpelthen for langt op så.  

Børge: Ja, han, de har ikke lavet den her fordybning som skruen den kan gå i.  

[...]  

Børge: Ellers er jeg godt nok tilfreds med det, for på grund af den anden måde, som jeg 

havde det, hvor jeg skulle løfte dem hver eneste gang jeg skulle nogen steder hen. 

(BILAG VII, s. 1, li. 9-24) 

 

Interviewer: Jeg spørger sådan lige lidt til før du fik dine dørtrin det spørger jeg sådan 

lidt til nu.  



Hvornår var det du fik fjernet dem? Kan du huske det?  

Børge: (P)  

Interviewer: Sådan cirka. Er det en måned siden?  

Børge: Jeg kan ikke en gang huske om det var før jul eller om det var efter jul  

Interviewer: Det har nok været før jul sikkert  

Børge: Det har nok været i december måned engang  

Interviewer: Ja men det er ikke så længe siden igen.  

Børge: Nej det er det ikke. Så.  

Interviewer: Kan du huske hvordan du ansøgte (P) om at få dem  

Børge: Hvad for noget  

Interviewer: Hvordan kan huske hvordan det kom sig til at du fik fjernet dem, hvordan 

ansøgte du om at få dem fjernet  

Børge: Ja, det var faktisk min datter der, det var faktisk hende, der har hjulpet mig med 

at søge om det. Jeg ved ikke en gang hvor hun har søgt hen for det. Det var nok (P) ja det 

ved jeg altså lige godt ikke.  

Interviewer: Hun har nok ringet til kommunen sikkert.  

Børge: Ja, det tænker jeg, ja det er nok kommunen hun har snakket med så  

Interviewer: Men der er ikke nogen der sådan har  

Børge (A) Eller også er det sygeplejersken hun har sagt det til  

Interviewer: Ja det kunne også være. Men du har ikke sådan været med i det med at 

udfylde skemaer og sådan noget  

Børge: (A) Nej faktisk ikke fordi det har været min datter der har været hjemme og 

snakket med dem og sådan. Såå jo.  

Interviewer: Var det dig selv der sådan gav udtryk for over for din datter at dørtrinene 

var trælse  

Børge: Ja, at de skulle væk, ja det var det fordi det her med at jeg skulle løfte hver gang 

jeg skulle.  



Interviewer: (A) Ja hver gang du skulle et sted hen  

Børge: Ja  

Interviewer: Så det var dig selv der sådan fik idéen til at det var rart nok hvis de 

forsvandt.  

Børge: Ja det var det  

Interviewer: Og så har din datter så hjulpet dig med at få det gjort i stand.  

Suppleant: Underskrev du nogle papirer dertil?  

Børge: Hvad?  

Suppleant: Underskrev du nogle papirer? Eller var det din datter der ordnede det?  

Børge: (P)  

Suppleant: Hvis du kan huske det?  

Børge: Det kan jeg altså ikke engang huske men jeg har da  

Suppleant: Det er også bare i orden.  

Interviewer: Det er ikke noget vi behøver at se overhovedet det er bare  

Børge: Jeg har i hvert fald noget papirer der ligger det er nok muligt jeg har skrevet under 

på det. Der skulle jo skrives under på dem  

[…]  

Børge: (A) Jeg er nød til jeg er nødt til at have min datter til at hjælpe mig for jeg kan 

ikke selv.  

Interviewer: (A) Så det er også godt nok hun er der til at hjælpe dig 

(BILAG VII, s. 1, li. 35-s. 3, li. 13) 

 

Interviewer: Jo og du ansøgte fordi det var træls at komme over de der dørtrin?  

Børge: Ja  

Interviewer: Du synes, det var træls?  



Børge: Ja 

Interviewer: Der så, der så da der var en herude og snakke med dig om at få dem 

fjernet. Der har været en herude og kigge hvordan det så ud her og snakke lidt med dig 

også.  

Børge: Ja ja  

Interviewer: Snakkede I da om, som (P) at du så kunne komme mere rundt i dit hjem 

hvis du fik dem fjernet?  

Børge: Ja, det gjorde vi da. For jeg kunne jo gå frit omkring i (P) i alle stuerne uden 

besvær  

Interviewer: (A) Kun over dørtrinene det var besværligt?  

Børge: Kun over dørtrinene ja, så jo jeg synes det var (P) det var godt jeg fik det lavet 

det er helt sikkert.  

Interviewer: Nå du sådan, hvis du sådan tænker på hvordan processen har været at det 

er du at det er din datter der har hjulpet dig, hvordan har du det med det? Er det fint nok?  

Børge: Ja, men det er fint nok. For hun ordner det lige så snart der er noget og (P) jo hun 

er med i det hele, så det er lige meget hvad det er så er hun med i det for.  

Interviewer: Så du har en god hjælp i hende?  

Børge: Ja det har jeg  

Interviewer: Men du følte at det var din beslutning at de skulle fjernes.  

Børge: Ja det var det jo, for jeg kunne ikke (P)  

Interviewer: Du kan ikke komme over.  

Børge: Det var faktisk datteren der sagde, at Far du skal have de dørtrin fjernet, for det 

der kan du ikke holde ud til. Nej nej men så måtte vi jo se om vi kunne få fat i nogen til at 

lave det.  

Interviewer: Og det kunne I så?  

Børge: Ja så det blev i orden.  

Interviewer: Søgte du om andre ting, ved du om din datter hjalp dig med at søge om 



andre ting på det tidspunkt hvor du søgte om at få fjernet dørtrinene?  

Børge: Ja jeg søgte om en rollator den står hernede fra kommunen af.  

Interviewer: Ja var det samme omgang som dørtrin?  

Børge: Ja, det var noget nær det samme, hvor vi havde søgt om den og det fik vi så 

tilladelse til.  

[…] 

Interviewer: Har du ellers sådan nogen hjælpemidler her i huset sådan?  

Børge: Ikke andet rengøring hver fjortende dag  

Interviewer: Du har ikke sådan noget ude på toilettet noget du kan holde ved eller?  

Børge: Nej, jeg har bare en bænk derude, og så en til at sætte på toilettet, fordi jeg ikke 

kan komme så langt ned  

Interviewer: Men det har du vel også fået i forbindelse med hoften eller benet?  

Børge: Det har jeg også søgt om, og så har jeg to, det er også sygehuset, krykker eller 

hvad kalder de dem  

Interviewer: Krykkestokke ja.  

Børge: Ellers så har jeg ikke, jo jeg har den her. Den kan jeg heller ikke undvære.  

Suppleant: En gribetang  

Interviewer: Ja, den er god sådan en, hvis den da kan slippes fri af tasken eller hvad det 

nu var. Den er god sådan en, den kan lige snuppe det hele. Den fik du også fra sygehuset 

eller hvad?  

Børge: Nej det, ja lad os nu se  

Interviewer: Jo, jeg tror der står sygehus  

Børge: Ja, det er fra sygehuset.  

Interviewer: Men den er du også glad for?  

Børge: Ja jo. Jeg kan jo bare ikke komme derned. 

(BILAG VII, s. 3, li. 18-s. 5, li. 23) 



  

Interviewer: Vi har været lidt inde på det før om du var tilfreds med dine dørtrin eller 

fjernelse af dine dørtrin.  

Børge: Ja, men det er jeg  

Interviewer: Bortset fra det med skruerne  

Børge: Ja  

Interviewer: Ja, det var så lidt irriterende.  

Børge: Ellers er det godt  

[…]  

Børge: Det var sådan nogle unge klør der var og sætte dem i, så (P) men ellers så er jeg 

fuldt ud tilfreds med det. 

(BILAG VII, s. 6, li. 16-s. 7, li. 1) 

 

Interviewer: Men de lever op til dine forventninger (P) hvordan det var at få dem fjernet 

så?  

Børge: Ja, det gør det.  

Interviewer: Og det er til og bortset fra skruerne der men så er det til og bruge  

Børge: Ja, så er det godt  

Interviewer: Men du hænger ikke i med noget når du går?  

Børge: Nej nej det er kun når han gør rent, så hænger kluden i.  

Interviewer: Så river han sine klude i stykker (P) nu siger du at det med at det ikke ser 

så pænt ud derhenne, hvad så, synes du det er lidt ærgerligt eller?  

Børge: Jeg har såmænd ikke lagt så meget mærke til det det er når børnene kommer 

hjem, så siger de så at det ikke er så pænt lagt ned siger de. Det kan også være det er 

væggene der skæve sagde jeg så 

(BILAG VII, s. 7, li. 10-21) 



  

Interviewer: Det kan være hvis du flytter så kan det godt være at de sætte nogen på 

igen. 

Børge: Men jeg vil helst blive boende.[...] 

(BILAG VII, s. 7, li. 29-30) 

  

Suppleant: Men det er ikke sådan at du irriterer dig over dem hver gang du kigger på 

dem?  

Børge: Nej, det spekulerer jeg overhovedet ikke på, så det er når børnene kommer hjem, 

der så de da også på dem. Så siger jeg blæs da på det.  

Interviewer: Så det gør dig ikke noget, at de synes det ser skævt ud.  

Børge: Nej.  

Interviewer: Så du er tilfreds nok med dem?  

Børge: Ja  

Interviewer: Det er jo også det vigtigste, det er jo dig der skal over dem hver dag jo.  

Børge: Det er det nemlig.  

(BILAG VII, s. 8, li. 8-14) 

   

Interviewer: Og du er tryg nok ved det? Der er ikke noget ved dem som gør at, du er 

ikke bange for at hænge i det med skruerne?  

Børge: Nej, det er der ikke […] 

Interviewer: Jeg tænker sådan lige i forhold til, føler du dig mere selvstændig nu når du 

ikke er så begrænset af at komme over dørtrinene?  

Børge: Nej, det synes jeg ikke. Det går fint. (P) Det gør det. Det er da fint man kan få det 

lavet, så man kan få dørtrinene sådan som man kan køre frit igennem. Det er da helt 

sikkert ja.  

(BILAG VII, s. 10, li. 26-s. 11, li. 14) 



   

Interviewer: Har det så betydet, at fordi du har fået fjernet dørtrinene, har det så 

betydet at du kunne blive? 

Børge: Nej, ja for jeg vil helst blive boende, hvor jeg bor her. Men jeg har ikke lyst til at 

flytte. 

Interviewer: Så dørtrinene har gjort, at du nemmere har kunnet blive boende? 

Børge: Om så dørtrinene ikke var blevet taget, så var jeg også blevet boende. 

(BILAG VII, s. 11, li. 19-24) 

   

Interviewer: Så uanset om du har fået fjernet dørtrin eller ej, så var du blevet boende 

her.  

Børge: Det kan da også være til den tid at man til den tid vil have noget mindre der er jo 

meget at lave. Meget at se til. 

(BILAG VII, s. 11, li. 32-34) 

 



Dagny  

 

Dagligdagen  

  

Dagny: Jamen det altså den det har jeg har klaret det godt siden jeg har fået den fordi 

altså fordi jeg søgte om den det var fordi at hvad hedder det nu når jeg gik med rollatoren 

og så var ude at handle (P) så var problemet med at få op over dørtrinet med varerne i.  

[...] 

Dagny: (P) Og der er jo ingen problemer i dag.  

Interviewer: Nej det går godt  

Dagny: Så den er altså den er bare rigtig rigtig god  

Interviewer: Ja 

(BILAG IX, s. 1, li. 11-18) 

    

Interviewer: Og det var det der med og få rollatoren, som du havde fortalt mig før, få 

den over dørtrinet?  

Dagny: Få den op og ud og alt det der, det var ikke så, altså jeg kunne godt løfte den når 

den skulle ud  

(BILAG IX, s. 2, li. 14-17) 

    

Dagny: Ja (P) men det var problemet nu når jeg har været ude og handle og jeg har 

måske kartofler og mælk og alt det der nede i kurven så er den jo ret tung så (P) så jamen 

altså så skulle jeg (P) hvad skal vi sige løfte den køre den helt hen og så løft den op og det 

ville min ryg og min hofte ikke rigtig være med til.  

Interviewer: Nej okay, så det var for tungt at få den op over der dørtrinet  

Dagny: Ja 



(BILAG IX, s. 2, li. 23-28)  

      

Interviewer: Så spørger jeg sådan lidt til din dagligdag nu (P) Hvad det har betydet for 

din dagligdag efter du har fået din rampe der? Du fortæller det er nemmere at komme 

over den og sådan med dine varer  

Dagny: (A) Ja for normalt går jeg jo ikke med rollator herinde altså det er (P) det er jo 

bare (P) Hvad skal vi sige, når man skal ind og når man skal ud.  

Telefonen ringer   

Interviewer: Hvor var det nu vi kom fra?  

Dagny: Hvad det har betydet  

Interviewer: Ja  

Dagny: Ja men det har betydet at det er nemmere for mig og hvad skal vi sige altså at 

komme ind og ud og (P) ned med skraldeposen og hvis jeg skal over og vaske og sådan 

noget (P) så har jeg tre (P) to eller tre poser bæreposer med vasketøj i på rollatoren (P) 

og så er den jo også tung og få både ud og ind, så altså det er jamen det er altså guld 

værd  

Interviewer: Okay ja, har det så betydet at du kommer mere ud?  

Dagny: Jamen jeg er ude hver dag og flere gange om dagen.  

Interviewer: Var du også hvis du tænker tilbage?  

Dagny: Jamen det var jeg også før men altså det er bare blevet nemmere for mig.  

Interviewer: Ja det er blevet nemmere (P) hvad er sådan vigtig at lave i din hverdag?  

Dagny: Hvordan mener du?  

Interviewer: Ja nu rampen hvilken påvirkning den har haft positiv og negativ, du 

fortæller det er jeg forstår sådan at det er meget positivt at du har fået rampen?  

Dagny: Jamen det er meget positivt. Det er det.  

Suppleant: Men hvad sådan hvis du tænker hvad du sådan tænker du vægter højt i din 

hverdag, altså hvad sådan tænker du der er godt for dig at kunne lave i hvis du sådan skal 



sige det. Det kunne for eksempel være at gå ned og handle eller sådan en hel almindelig 

ting sådan noget der er vigtig for dig?  

Dagny: Jamen altså jeg gør jo det altså (P) jeg er nede med skraldeposen og med 

reklamer og aviser nede i (P) hver dag eller hveranden dag i hvert fald dernede og så 

jamen jeg er jo gerne nede og handle hver dag nede i Brugsen og så er man da også en 

gang i mellem på torvet på apoteket og inde i byen og sådan noget altså altså der er hvad 

skal vi sige det  

(BILAG IX, s. 3, li. 33-s. 4, li. 27) 

  

Interviewer: (P) Vi har været lidt inde på det der med om (P) men er du begyndt at gøre 

noget nyt i din hverdag i forhold til da du ikke havde din rampe?  

Dagny: Nej  

Interviewer: Det er det samme?  

Dagny: Det er det samme ja ja, altså jeg handler ind og jeg færdes (P) Det er bare blevet 

nemmere for mig.  

(BILAG IX, s. 5, li. 26-31) 

  

Interviewer: Okay, hvis ikke du havde fået din rampe, hvad vil det så have gjort ved din 

hverdag?  

Dagny: Ja så har jeg nok skulle have haft hjælp til og handle ind (P) og have hjælp til 

vask, så har jeg ikke kunne klare det selv.  

(BILAG IX, s. 6, li. 3-6) 

  

Interviewer: Det er jo bare dejligt (P) Er der noget i dit hus her du føler der begrænset 

(P) i din hverdag?  

Dagny: Ikke andet end altså jeg ville jo gerne selv (P) kunne klare (P) med rengøringen 

eller sådan noget og skulle op og (P) nu kan I se at jeg har alle de her kaffekander (P) op 

og tørre dem af en gang i mellem og men altså jeg tør ikke kravle op så  



(BILAG IX, s. 7, li. 7-11) 

   

Interviewer: Men det er sådan mest det med rengøringen du tænker du godt selv kunne 

ønske du kunne gøre?  

Dagny: Ja jeg ville jo gerne at jeg kunne gøre noget mere selv men jeg er så også 

taknemmelig for at (P) at man kan få hjælp til det.  

(BILAG IX, s. 7, li. 25-28) 

   

Suppleant: Jeg tænker sådan lige det var i forhold til det med at du siger det var svært 

for dig at komme over dørtrinet før derude, hvordan havde du det sådan med at, blev du 

irriteret over det eller?  

Dagny: Nej ikke andet at jeg fik ondt.  

Suppleant: Du fik ondt?  

Dagny: Ja jeg fik ondt i min hofte og min ryg.  

(BILAG IX, s. 7, li. 30-35) 

 

Omgivelserne 

   

Interviewer: Så er det lige lidt om det der med og have ansøgt om om rampen der  

Dagny: Ja  

Interviewer: Kan du huske noget om hvornår du har fået sat den op  

Dagny: Nej det kan jeg altså godt nok ikke (P)  

Interviewer: Kan du huske noget med om det (P)  

Dagny: (A) Jamen det er da altså det er da det er da i år i hvert fald  

Interviewer: I år?  

Dagny: Ja  



[…]  

Dagny: Så det er måske et halvt år siden (P) mere er det i hvert fald ikke  

Interviewer: Nej okay  

Suppleant: Men du mener sådan det er her efter altså i 2009 du mener  

Dagny: Ja ja  

Interviewer: Kan du huske noget om hvordan du ansøgte? (P) Var det dig selv der fik 

idéen til at du skulle have sådan en? Eller var der nogen der foreslog dig det?  

Dagny: Jeg havde set (P) at der var nogen steder heroppe hvor at fliserne var blevet de 

gamle fliser de var blevet forhøjet (P) der var ikke en rampe der var altså bare fliserne de 

var blevet forhøjet  

Interviewer: Okay sådan ved dørtrinet eller hvordan?  

Dagny: Ja sådan en bule op (P) og så spurgte jeg ja men så har jeg spurgt om det (P) jeg 

kan ikke huske om jeg har spurgt en af pigerne da de kom og gav min mand strømper på  

Interviewer: Ja  

Dagny: (P) Og så har jeg ringet og snakket med en visitator (P) op på ”vej”  

Interviewer: Hende tog du selv kontakt til så?  

Dagny: Ja  

Interviewer: (P) Så det var dig selv der sådan fik idéen og  

Dagny: (A) Ja det var det 

(BILAG IX, s. 1, li. 20-s. 2, li. 13)  

  

Interviewer: Den så også lidt høj ud kanten. (P) Når du sådan tænker på forløbet der 

med fra du ringede ned på ”vej” og gerne vil have rampen der hvordan er hele forløbet 

gået?  

Dagny: Jeg synes det er gået godt men altså det hvad skal vi sige jeg var så tidlig ude 

med ansøgningen så det var også boligkontoret og alt det der skulle involveres i det og det 

skulle jo heller ikke sættes i scene før at vi var færdige eller før de var færdige med at lave 



(P) det nye kloakker og alt det der så det altså det blev hvad skal vi sige altså bremset lidt 

i det indtil (P) at det var færdig  

Interviewer: Ja, så det skulle lige passe sammen tidsmæssigt.  

Dagny: Ja nemlig  

Interviewer: Okay  

Dagny: Men ellers så synes jeg det er gået gnidningsløst bestemt 

(BILAG IX, s. 2, li. 29-s. 3, li. 3) 

  

Suppleant: Jeg har lidt lyst til at spørge ind til, når du snakker om sagsbehandlingen 

derover gik gnidningsfrit og sådan  

Dagny: Ja  

Suppleant: Føler du sådan at du var en del af processen?  

Dagny: Hvordan mener du?  

Suppleant: Jamen sådan om var du med til at bestemme, nu siger du også at der gik 

længere tid og sådan, havde du noget bestemmelse i det?  

Dagny: Nej nej, nej nej, nej nej (P) nej altså jeg søgte om det så tidlig (P) så så (P) altså 

der gik jo selvfølgelig noget tid men jeg kan ikke huske hvor lang tid  

Suppleant: Men det så nogle andre instanser der gjorde at det gik længere tid det var 

sådan set ikke selve  

Dagny: (A) Det var ikke sagsbehandlingen  

Suppleant: Nej  

Dagny: Nej nej, nej nej  

Suppleant: Så det har du været tilfreds nok med?  

Dagny: Ja bestemt bestemt uha da 

(BILAG IX, s. 3, li. 17-32)  

   



Interviewer: Er du tilfreds med din rampe sådan i det store hele?  

Dagny: Meget tilfreds ja meget tilfreds  

Interviewer: Okay og den lever op til de forventninger du har haft?  

Dagny: Helt sikkert ork helt sikkert  

Interviewer: Er der noget sådan ved udseendet du tænker der skulle være anderledes 

eller noget den mangler?  

Dagny: (A) Nej slet ikke. Jeg synes det er så dejligt at det er skridsikker (P) […]  

Interviewer: Okay (P) Hvordan har du det med at folk kan se udefra at du har en rampe, 

er det noget du tænker over?  

Dagny: Det er jeg (P) jamen altså det betyder ikke noget overhovedet ikke  

Interviewer: Det har overhovedet ingen indflydelse  

Dagny: Nej det har det ikke. Og det er jo havde jeg jo nær sagt hvis det var sådan at man 

skulle have det dårligt med at man gik med en rollator  

Interviewer: Ja, men det kunne godt være du havde haft nogle tanker omkring det at  

Dagny: Nej slet ikke (P) Det er jo altså tidens ælde at man (P) så er man jo nød til at tage 

i mod det med kyshånd ikke også. 

Interviewer: Er du tryg ved at bruge din rampe?  

Dagny: Ja ja ork ja bestemt  

Suppleant: Du sagde det der med at den var skridsikker også her i vinter hvor det har 

været glat?  

Dagny: Ja, ja der er overhovedet ikke problemer, fordi der er sådan nogle nogle dupper 

derpå.  

Interviewer: Okay, hvis ikke du havde fået din rampe, hvad vil det så have gjort ved din 

hverdag? 

Dagny: Ja så har jeg nok skulle have haft hjælp til og handle ind (P) og have hjælp til vask, 

så har jeg ikke kunne klare det selv. 

Interviewer: Nej, kunne det have betydet at I var blevet nød til at flytte i anden bolig?  



Dagny: Nej, nej nej, fordi at vi har været så forudseende eller så heldige at da vi valgte 

den her bolig der valgte vi en ved jorden. [...]  

(BILAG IX, s. 5, li. 1-s. 6, li. 9) 

 

Suppleant: Tænker du, at hvis der havde været et problem, ville du så have ringet til 

dem?  

Dagny: Ja det ville jeg. (P) Det ville jeg, men altså nej jamen altså det går jo så fint  

(BILAG IX, s. 7, li. 3-4) 

 

Suppleant: Og det gjorde så at du selv tog initiativ til det?  

Dagny: Ja 

(BILAG IX, s. 7, li. 36-s. 8, li. 1) 
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