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DANSK RESUME 

Den ældre del af befolkningen forventes at stige i de kommende år og studier viser, at 

hjælpemidler har potentiale til at støtte ældre borgeres aldring i deres eget hjem. De ældres brug 

af hjælpemidler er imidlertid præget af ambivalente følelser. På trods af at tidligere 

undersøgelser påpeger vigtigheden af viden om processen med at blive bruger af hjælpemidler, 

så er viden om den proces, ældre borgere gennemgår for at blive brugere af hjælpemidler, 

sparsom. Litteraturgennemgange indenfor feltet viser entydigt, at en klientcentreret tilgang er 

afgørende for brugerens tilfredshed med hjælpemiddelformidlingen og med hjælpemidlet i sig 

selv. Endvidere anbefales, at hjælpemiddelformidlingen er evidensbaseret samt forgår 

struktureret og systematisk. Øvrige studier viser, at modeller og instrumenter ikke anvendes 

systematisk inden for området. Derfor er viden om den proces, ældre borgere gennemgår for at 

blive brugere af hjælpemidler væsentlig i ergoterapeutisk praksis omkring formidling af 

hjælpemidler og der ser ud til at være behov for udvikling af en klientcentreret og evidensbaseret 

praksis omkring ergoterapeutisk formidling af hjælpemidler. 

 
Ph.d. studiet blev gennemført i fire faser: 1. Læring, 2. Planlægning, 3. Implementering, og 4. 

Evaluering. Alle fire faser blev gennemført under studiet, men afhandlingens resultater relaterer 

sig til fase 1 og 2. Formålet med de første to faser var at få viden om ældre borgeres oplevelser 

af processen med at blive bruger af et hjælpemiddel og at bruge denne viden til at udvikle en 

klientcentreret og evidensbaseret praksis omkring formidling af hjælpemidler, tilpasset to 

danske kommuner. 

 
En fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, inspireret af Ricoeur’s fortolkningsteori, guidede 

studiet, og med det dobbelte formål at generere viden og udvikle praksis, blev der anvendt en 

aktionsforskningstilgang. 

 
I fase 1; Læring, blev ældre borgeres proces mod at blive brugere af hjælpemidler udforsket 

gennem et systematisk review og en meta-syntese. Da aktionsforskning er kontekstuel, blev 

metasyntesen suppleret med et longitudinelt studie i en dansk sammenhæng. Otte ældre borgere 

og otte ergoterapeuter var involveret i denne del af undersøgelsen, og de anvendte metoder var 

gentagne deltagende observationer og etnografisk inspirerede interviews. 
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I fase 2; Planlægning, blev anbefalinger, baseret på viden genereret i fase 1, sammen med den 

bedst tilgængelige forskningsbaserede viden og klinisk erfaring anvendt til at udvikle en 

klientcentreret og evidensbaseret praksis for formidling af hjælpemidler. Metoden, der inspirerede 

udviklingsarbejdet, var Glaser's state-of-the-art, og udviklingsarbejdet gennemførtes i samarbejde 

med to interessentgrupper fra de to kommuner, en arbejdsgruppe med 11 erfarne ergoterapeuter 

og en høringsgruppe bestående af 18 ergoterapeuter. 

 
I fase 3; Implementering, blev den klientcentrerede og evidensbaserede formidlingsproces, 

udviklet fase 2, afprøvet i de to kommuner over en periode på 10 måneder. Afprøvningen blev 

guidet af integrated-Promoting Action on Research Implementation in Health Sciences 

framework (i-PARIHS). Ergoterapeuterne fra interessentgrupperne foretog afprøvningen. 

 
I fase 4; Evaluering, blev den klientcentrerede og evidensbaserede formidlingsproces evalueret 

af ergoterapeuterne og nogle af de ældre borgere, der var involveret i afprøvningen i fase 3. De 

anvendte metoder til at opnå indsigt i deres oplevelser og erfaringer var fokusgrupper med 

ergoterapeuterne og, af praktiske årsager, fokusgruppe og individuelle interviews med de ældre 

borgere. Ti ergoterapeuter og 11 ældre borgere deltog i denne fase af studiet. 

 
Studiet viste, at de ældre borgeres behov og ønsker om at engagere sig i aktiviteter med positiv 

personlig værdi udgjorde en motiverende kraft i deres proces mod at blive brugere af 

hjælpemidler. Processen var sammenvævet med den sociokulturelle kontekst, idet familie, 

venner og offentligheden løbende påvirkede processen. Holdninger og accept fra familie og 

venner syntes at være mere betydningsfulde for processen med at blive brugere af hjælpemidler 

end generelle holdninger fra offentligheden. På baggrund af denne viden blev der i studiet 

udviklet en beskrivelse af en klientcentreret og evidensbaseret formidlingsproces. I den 

udviklede formidlingsproces blev der lagt vægt på de ældre borgeres behov for at engagere sig i 

aktiviteter med positiv personlig værdi gennem hele formidlingsprocessen. Fælles 

beslutningstagen mellem ergoterapeuten og borgeren, løbende forventningsafstemning, og en 

struktureret tilgang med brug af klientcentrerede redskaber blev anvendt for at støtte en 

klientcentreret tilgang. 

 


