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Har vi fokus på det borgerne ønsker?

"Jeg spurgte hjerneskadekoordinatoren, om der var mulighed for psykolog-
behandling. Hun beklagede, at det desværre ikke var muligt. Heller ikke med
diagnosen ’moderat depression og belastningsreaktion’. Hun kunne derimod
godt hjælpe med en handikapvenlig bolig og et handikapskilt til bilen. Min mand
fik bevilliget fire ugers genoptræning mere.”

Information, d. 16.1.2018
https://www.information.dk/debat/2018/01/naar-blodprop-rammer-saa-hele-

familien-ramt



Ph.d.: Grib mennesket (Glintborg, 2015)
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Effekt studie af 
borgere 

+ pårørendeInterviews
(borgere og pårørende)

Tests

Felt noter

borgere n=82
pårørende n= 40



Kvantitative resultater
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Depression (MDI)
1/3 viser tegn på 

depression 

Livskvalitet (WHO-
QOL-bref)
Ca. 60% oplever en 

forringet livskvalitet

Job
Meget få vender 

tilbage til ordinær 

job eller fleksjob

Autonomi og 
deltagelse
Udendørs autonomi og 

familieroller udgør en 

udfordring v. follow-up

Kognitiv og motorisk 
funktionsevne (FIM)
Uændret fra udskrivning til 2 års 

follow-up. Klienter er selvhjulpne, 

men har behov for hjælpemidler



No psychological support

Important to have a drive 
and to be independent

To be well educated or 
”someone” helps

An unequal rehab approach 
(spoken to as a child)

No support in dealing with a 
new identity/self

Not seen and included as 
a family

Important to know ”the 
game” of the system

No support for children

No support for spouses

The physical training at the 
rehab center was efficient 

and good
The developmental and 
hopeful approach at the 
rehab center was good

Kvalitative resultater
Face-to-face coord.



• Ingen effekt af det koordinerede rehabiliteringsprogram på bio-psyko-socialt udbytte, men gode
input fra borgere og pårørende.

• Hjerneskade rehabilitering mest baseret på fysisk og praktisk genoptræning. 

• Særligt mangler der et fokus på de psykologiske aspekter af den bio-psyko-sociale model i
rehabiliteringspraksis. 

• Koordineret rehabilitering garanterer ikke en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der 
mangler tilbudstyper. 

Konklusion



Handicap- og Rehabiliteringspsykologi 

• Rehabiliteringspsykologi handler om hvordan vi med målrettet psykosocial 
støtte kan modvirke de alvorlige psykiske problemer, som mange med et 
handicap udvikler. Det handler om at se bag om diagnosen og ind til 
mennesket - for derigennem at fremme sundhed, velvære og social 
deltagelse på trods af sygdom.



Genoptræningsfælden!

Rehabilitering vs. genoptræning
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FN Handicapkonventionens artikel 26:Habilitation and rehabilitation:

1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable 
persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and 
vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall 
organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, 
particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these 
services and programmes: Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary
assessment of individual needs and strengths; Support participation and inclusion in the community and all 
aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their 
own communities, including in rural areas.

2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for professionals and staff 
working in habilitation and rehabilitation services.

3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and technologies, 
designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and rehabilitation”

(United Nations, 2006)

Rehabilitering – en menneskeret

Department of Communication 
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Definition af rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 
borger, pårørende og fagfolk.

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige 
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne,
opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger
Og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret
indsats.

MarselisborgCentret. Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. Århus: MarselisborgCentret; 2004.

Department of Communication 
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• Ledelsen skal vide hvad rehabilitering er!

• Faglig ledelse er vigtigt

• Tydelig kommunikere fælles principper/fælles vision

• Ikke alt kan instrumentaliseres – kultur og personafhængighed

• Det handler ofte mere om kultur og personer end rammer og økonomi. Selv med samme 
rammer opnås forskellige resultater (kreativitet og personlige kompetencer) 

• God ledelse er også turde se på de ledere/medarbejdere, hvor der er udfordringer

Ledelse og rehabilitering
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• Positivt udbytte = mindre hjælp (selvhjulpne borgere)

• Selvhjulpen ≠ selvstændigt

• Husk definitionen: Målet er et selvstændigt og meningsfuldt liv!

Udbytte af rehabilitering
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Tværfagligt samarbejde

• Et samarbejde er kendetegnet ved et venligt samarbejde mellem 
forskellige faggrupper, hvor hvert teammedlem varetager sit eget faglige 
område. Det enkelte teammedlem har egne mål og rapporterer tilbage , 
(f.eks. ved ugentlige konferencer) om sine resultater til det øvrige team. 
Ingen teammedlemmer har i praksis overblik over personens udvikling som 
helhed, og patienten er ikke en aktiv part i målsætning og planlægning. 
Hver faggruppe gør, hvad de tror, er bedst for patienten, ud fra deres 
egen faglige vinkel. Teammedlemmer betjener sig af egne fagsprog, og der 
er ikke tale om en fælles arbejdsproces.

Det er 
ikke nok!



Interdisciplinært samarbejde

• Faggrupperne i det interdisciplinære samarbejde planlægger, prioriterer, 
revurderer og justerer rehabiliteringsindsatsen i fællesskab og arbejder mod 
fælles beskrevne mål - i tæt samarbejde med personen og dennes 
pårørende. Interdisciplinært samarbejde forudsætter blandt andet, at der 
mellem aktørerne er en fælles forståelsesramme og terminologi samt en 
koordineret tidsplan, klar opgavefordeling og effektiv kommunikation. 



16

Traditionel tilgang/biomedicinsk Helhedsorienteret rehabilitering 

Værdifri, professionel ansvar, 
kontrolorienteret

Værdibaseret, personligt ansvar, 
valgmuligheder, genvinde magt

Naturvidenskabelig, sygdomshistorie, 
patologi, diagnose, behandling

Humanistisk, livshistorie, traume, 
personlig mening, vækst og 
opdagelse, erfaringsekspertise

Evidens, RCT, ude af kontekst Fortællinger, inddragelse af kontekst

Fokus på sygdom, mindske/undgå, 
komplians, behandler

Fokus på personen, håb og drømme, 
selvbestemmelse

Bringe sygdom under kontrol, 
normalisere personen

Sundhedsfremme, egne valg, 
forandring og udvikling

Sygdomserkendelse/
indsigt
Realistiske mål
Rehabpotentiale
Diagnose à prognose

Vi kan ikke forudsige 
en prognose

HÅB!
Livsverden

Borger mål/prof mål, 
pårørende mål

Et paradigmeskifte er (langsomt) i gang…. 



Hvad betyder noget i rehabiliteringsprocesser?

Et review fra 2011 (Tew et al.) centraliserer fem aspekter af betydning for recoveryprocessen: 

1 At genvinde magten over eget liv er en social proces 
At genvinde magten over sit liv  - sker via gensidige og støttende relationer til ligesindede, venner, familie og gennem deltagelse i 
lokalsamfundets fællesskaber. 

2 Trivsel og bedring er forbundet med positiv social identitet
Bedring og trivsel kan ikke adskilles fra ens sociale rolle og position i samfundslivet; diskrimination og stigmatisering øger de psyko-sociale
problemer og bliver en hindring for recovery. 

3 Relationer spiller en afgørende rolle for både trivsel og mistrivsel
Gennem relationer til andre bliver recovery muligt. Man ved endnu ikke nok om de professionelles rolle i dette – det anbefales at understøtte 
adgang til relationer, der rækker ud over sygdommen og støttesystemerne. 

4 Social kapital og social inklusion skal styrkes
En række studier viser at størrelsen og kvaliteten af ens netværk korrelerer med hvorvidt et menneske kommer sig. Adgangen til at deltage i 
arbejdslivet (frivilligt eller lønnet) kan bidrage til recovery, dog kun når det opleves som meningsfuldt, overkommeligt og selvvalgt. 

5. Håb
At der til enhver tid bi bevares et håb om at udvikle sig. Falsk håb er bedre en falsk håbløshed. Hvis man skal kæmpe en lang og sej kamp er 
håbet vigtigt for motivationen

Department of Communication 
and Psychology 17



Rehabilitering = en ændret relation til borgerne/en ændret 
praksis

1 Personorientering
2 Personinvolvering
3 Selvbestemmelse
4 Potentiale for udvikling/Håb

Department of Communication 
and Psychology 18



Personorientering
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and Psychology 19



I det rehabiliterende arbejde er det afgørende, at mødet med og etablering af 
en relation til det enkelte menneske ikke er baseret på faglig vurdering, men på 
en anerkendelse af og respekt for dette menneskelivs egenart og behov.

(Inspireret af Ullrich Zeitler)
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borgerens mål (som styrende)

faglig viden + personorientering 

Professionalisme under dette værdisæt betyder…
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De personlige faktorer har en betydning for den indsats i skal lave
- der er forskel på den indsats i skal lave hvis personen har være 
direktør eller fabriksarbejder, aktiv friluftsmenneske eller aldrig dyrket 
motion, osv.
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Borgerperspektivet/personorientering

Udefra perspektiv Indefra perspektiv
ØDefinerende forforståelser:
F.eks. tidligere lægeudredninger/sociale 
anamneser m.m.
ØDrøftelser af brugeren mellem fagfolk uden 
brugerens tilstedeværelse.
ØForhåndsviden om særlige lidelser og deraf 
kausale sammenhænge

ØBorgernes ønsker og mål
ØPersonlige præferencer:
- Livserfaringer
- Livshistorie
- Værdier
- Muligheder/ressourcer
- Sårbarhed

Kilde: Glintborg & Svejstrup, 2013



Personinvolvering

Department of Communication 
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Indefra perspektiver i forskning og praksis

• Allerede i 1980’erne blev der inspireret til et paradigmeskift, hvor der også 

var fokus på oplevelse af sygdommen, dog er funktionsevne og træning, der 

forbedrer funktionsevnen, fortsat omdrejningspunktet i den 

rehabiliteringsindsats, der tilbydes i dag i Danmark. 

• Professionelle har gode hensigter med de faglige indsatser, men hvordan 

opleves indsatserne af personer, der er ramt af en hjerneskade? 

• Hvis man ikke har været ramt af en hjerneskade selv, kommer man aldrig 

helt til at forstå, hvordan det føles indefra – det vigtige indefra perspektiv, er 

nødvendigt og kan være med til at udvikle neurorehabiliteringen.



• ”det er ikke altid det som de professionelle selv tror, som er mest 
betydningsfuldt set med brugerens øjne. Den erfaring og viden 
som findes hos mennesker der er kommet sig tvinger os til at 
udvide vores interessefelt. ” (Topor i Jensen et al. 2004:3) 



Selv bag den sværeste skade findes et menneske. Se ham, lyt til ham, og
tro på ham. Styrk og bevar håbet og hold kampgejsten! Spring aldrig
over, hvor gærdet er lavest (Simon, 2017)



Selvbestemmelse 
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Kirsten – der er så glad for at strikke…..

• Veterinærsygeplejerske vs praktik i en garn butik



DAGTILBUD: 

• ”Du ved godt de der fritidsklubber man kom i som barn - det er sådan et – men 
jeg er jo voksen”. ”kan du godt selv huske, hvordan det var at være i fritidsklub?” 
… ”jeg ved godt de ikke taler ned til en, men det gør de sgu alligevel – ”du kan 
jo godt og sådan” (ID,123, mand på 53 år) 

• ”Nu skal vi nok passe på dig” ”Nu skal vi nok hjælpe dig”. ”Jeg kan ikke klare 
omklamring – jeg tænder af på det” ..”Jeg gad ikke komme derud” (ID,124, 
mand på 59 år) 

• Kvinden kom på x dagtilbud, og fortæller: ”Der var en meget stor spredning i 
alder op opgaverne var under niveau – det var ikke et rigtigt arbejde (ID, 117, 
kvinde på 62 år)

Et rigtigt arbejde
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Potentiale for udvikling/Håb
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Håb, motivation og mål



Drømmen/det langsigtede mål og trinene dertil….

SMART mål



• Manglende motivation opstår oftest når professionelle ikke har kunne 
lokalisere forandringsudsagn og når håb slukkes. 

• Det er oftest de professionelle, der vurderer borgerne som ”ikke motiverede” 
og laver dette til et eksklusionskriterie for rehabilitering

à MI (motivational interviewing) kurser

Motivation og håb! 
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En ændret relation til borgerne



Kender i en ”besværlig borger”?

• Hvornår bliver borgere besværlige?
• – er han/hun lige besværlig alle gange? Hvad sker der de gange 

han/hun ikke er det? Er det overfor alle? Undersøg hvad der sker når 
borgeren ikke er besværlig – eksemplet med direktørfruen. 

• Hvilken tilgang møder vi det andet menneske med? Kald hendes 
identitet ind i relationen fremfor at lave et generaliseret 3. af borgeren 
hvor borgeren objektgøres. Passer borgeren ikke ind er de besværlige

• Det er vigtigt at bringe borgerens identitet ind i rehabiliteringsarbejdet 



• Når vi taler om vores syn på borgeren taler vi også om vores syn på os selv
• Professionelle skal igennem en recovery proces, som det første – genfinde 

sig selv i en ny form for professionalisme: 

• Hvilken identitet har du? 



Ændret relation med borgeren

Transaktionsmodel Samarbejdsmodel
Borgeren som en der har ret til ydelser Borgeren og det offentlige indgår i et 

samarbejde
Det offentlige leverer ydelser Ydelser skabes i samarbejde
Borgerens mangler eller handicap 
definerer ydelser

Borgerens ønsker for eget liv er afsæt 
for ydelser

Borgeren bliver til gennem sine 
”underskud”

Borgeren bliver til gennem sine ønsker 
til eget liv

Kilde: Jacob Storch



Dobbeltpositionering

Myndighedsposition Myndiggørende position

Syn på borgeren Borgeren har rettigheder og skal 
behandles i henhold til lovens 
intention

Borgeren har en unik livssituation 
samt ressourcer til at mestre denne

Interventionshensigt Komme til en afgørelse og loyalt følge 
disse

Facilitere en helhedsindsats, der gør 
borgeren bedst mulig i stand til at 
klare sig selv og nå sine mål

Professionel selvforståelse Reducere borgerens 
handlemuligheder

Jeg er pragmatisk og gør det der skal 
til for at opnå ønsket udbytte

Samarbejde med borgeren Som udgangspunkt ikke nødvendig, 
da afgørelser baseres på data

Det er i samarbejdet at løsninger 
opstår, hvorfor dette er altafgørende

Relation Asymmetrisk – magten ligger hos 
sagsbehandleren

(A) Symmetrisk – magten er både 
hos sagsbehandler og borger

Viden Borgeren er skærmet af for 
deltagelse i sagsbehandlerens 
fortolkning af viden

Lukkethed og afskærmning

Borgeren er involveret i fortolkning af 
data og introduceres løbende for 
professionelle vurderinger

Transparent og åbenhed

Kilde: Jacob Storch



Angst og stress

• Når verden er uforståelig
• Når man er beskadiget på evnen 

til problemløsning
• Når verden er svær at afkode og 

social samspil kan være en 
udfordring

• à stress à angst lidelser



Anerkendelse og validering

• Hvordan ser tingene ud fra dit perspektiv? – undersøg hvordan det er at 
være det menneske, du møder

• Anerkend og valider – hvis det er sådan du har det, kan jeg godt forstå
• ”Det er vigtigt af komme afsted og der er da ikke noget særligt at være 

bange for”. 
à aktiverer mestringsstrategier (undgåelse, etc.) 

• Anerkende de grundvilkår borgeren har med sig, følelser & tanker.



Anerkendelse og validering

• Forstå følelsen bag adfærden

Pia er forkælet, skaber sig 
og prøver at få 

opmærksomhed. Hun må 
snart tage sig sammen. 
Det er altid når vi har 

mindst tid hun laver drama



Tanke à følelse à adfærd



• Mette Line kommer på Fortunen og skal hente Kristian. Hun møder ham, og 
hun indleder med at tale om nogle praktiske ting blandt andet om hvordan 
de gør ent praktisk i fht at en af dem er nødt til at bo et andet sted indtil 
huset er solgt. Situationen ender med at Kr bliver vred og ML går ud og 
finder en ansat:

ML: Jeg kan ikke tage ham med hjem, han snakker om advokat, osv (ML 
græder) 
Den ansatte giver hende et knus og siger ”Han er hjerneskadet Mette Line” 

Filmen ”Dem vi var”
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Kunne vi forstå Kristian i et andet perspektiv?

Slår i bordet, 
siger truende 

ting
Ked af det 

Jeg mister 
Mette Line & 

mine børn. Jeg 
har/er 

ingenting. Det 
er min skyld 

pga min 
hjerneskade



Alternative tanker, følelser og adfærd



Eksempel



Birger

Birger er 53 år. Birger er kendt med et alkoholmisbrug. Birger kan godt være meget 
irritabel/vredladende i sin adfærd og have meget negativ tankegang. Birger kan komme med verbale 
trusler og være lidt højrøstet. Hans adfærd kan indimellem medvirke til at der opstår konflikter med de 
øvrige beboere, der bliver utrygge og bange for ham. Der er det bedst at fortælle ham at han skal tale 
pænt og ikke råbe. Man skal ikke gå ind i en diskussion. Andre gange er Birger meget humoristisk og 
laver sjov, og kommer også tit med et lille smil. Birger er meget snaksagelig, og fortæller gerne om 
sine holdninger. Kalder sig selv Tosse Birger. Birger kan have tildens til depression, og angst. Han er i 
perioder emotionel ustabil. Han har derfor perioder og han virker opgivende og energiløs. Birger er 
præget af stor ensomhedsfølelse. Periodevise selvmordstanker og et meget negativt tankemønster. 
Birger er tilknyttet psykiatrisk afdeling.

Birger kan godt lide at være social, men hans negativitet sætter tit en stopper for det, da andre ikke 
kan holde det ud for længe af gangen. Birger er meget snaksagelig, og oddser gerne. Birger har ingen 
familie. Hans kæreste er bortgået ved døden.
Birger syntes det kan være svært at strukturere hverdagen, og spørger derfor tit andre hvad klokken 
er. Birger har en nær veninde,. Maria som er hans primære pårørende. Maria kommer også og 
besøger Birger og hjælper ham med banksager, indkøb, og lignende. 

• Hvorfor er Birger irritabel/vredladen
• Negative tanker – hvilke? 
• Angst, depression – selvmordtanker 

– hvorfor er livet ikke værd at leve?
• Kæresten er død – sorg? 
• Tale med ham om hans adfærd og 

hvordan han virker overfor andre –
han er social og kan godt lide at 
være det (motivation for at ændre 
adfærd)



Borgerens ønsker/mål skal være udgangspunkt for ydelser og 
indsatser - ikke funktionsnedsættelsen

Tak for ordet!


