
 

Samarbejde med pårørende: Hvorfor kan det være en 
udfordring? 
Mette Brandi, ergoteraput og mentor i Apo 65 + 
 
Baggrund: 
På Aarhus Kommunes Neurocenter, hvor der er ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat, er vores 
erfaring, at samarbejde med pårørende ofte bliver nedprioriteret. Megen evidens understøtter 
dog, at det er hensigtsmæssigt at sætte fokus på samarbejdet, idet det skaber sammenhæng og 
kvalitet i sundhedsprofessionelles interventioner (1,2,3). De pårørende oplever dog, at der ikke 
bliver lagt op til samarbejdet (4,5). De sundhedsprofessionelle – også ergoterapeuter – oplever 
ofte samarbejdet komplekst og de har svært ved at tage initiativet til det (6, 4, 5).  
 
Formål:  
At undersøge sundhedsprofessionelles oplevelser af samarbejdet med pårørende med henblik på 
at opnå indsigt i hvilke praksisser og perspektiver på samarbejdet, der eksisterer i en lokal dansk 
rehabiliteringskontekst. 
 
Metoder:  
Metoden er antropologisk: Der er gennemført et to måneders feltarbejde på et ikke-kendt 
rehabiliteringssted. Der er foretaget deltagerobservation, der er udført syv semistrukturerede 
interviews med professionelle og der er foretaget syv ustrukturerede interviews med borgere og 
pårørende. Omdrejningspunktet i alle interviews er professionelles samarbejde med pårørende. 
Materialet er analyseret med afsæt i sociolog Nanna Mik-Meyers analytiske ramme (7) omkring 
sundhedsprofessionelles rationaler. 
 
Resultater: 
I projektet identificeres fem parallelle og delvist sammenhængende former for samarbejde med 
pårørende. 

1. Pårørende betragtes som en aflastning af professionelles arbejde. 
2. Pårørende betragtes som en sammenhængskraft, som får rehabiliteringen til at hænge 
sammen. 
3. Pårørendesamarbejde som en lovpligtighed. 

       4. Ikke samarbejdet med de ”usynlige” pårørende. 
5. Pårørende opleves som en barriere i rehabiliteringen. 

 
Konklusion:  
Sammenfattende vises, at de sundhedsprofessionelle har en vilje til at samarbejde, men 
samarbejdet sker sjældent ud fra de pårørendes behov. Samarbejdet med pårørende er påvirket af 
markedets rationale, men sundhedsprofessionelle er sjældent bevidste herom. Rehabilitering og 
selvstændiggørelse af borgere er sundhedsprofessionelles primære fokus, mens samarbejdet med 
pårørende prioriteres i mindre grad. Meget tyder på, at samarbejdet ville skabe mere langsigtede 
og holdbare løsninger. 
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