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Tidligere forestillinger om aldring
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Nutidige forestillinger om aldring
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Indføj ”Sted og dato” i 

Forskningsspørgsmål

Hvordan forhandles ældres behov i
interaktionerne mellem sundhedsprofession-
elle, ældre og deres pårørende i hverdags-
rehabilitering og med hvilke konsekvenser for
den måde, hvorpå vi opfatter og muliggør et
godt ældreliv i det 21. århundrede?

• Professionsperspektivet: Hvordan forandres prak-
sisser og normer blandt de sundheds-
professionelle?

• Hverdagslivsperspektivet: Hvordan relaterer
politiske forståelser af uafhængighed i alder-
dommen sig til ældres hverdagsforvaltning af
uafhængighed?
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Indføj ”Sted og dato” i 

Metode: et praksisstudie

Observationer

• 150 timers observationer af hverdagsrehabilitering i en dansk 
kommune fra april 2015 til februar 2016
• Udrednings-, planlægnings-, midtvejs- og afslutningsmøder
• Rehabiliteringstræning
• Forberedelse og dokumentation

• 28 udredningsmøder med 31 ældre  8 rehabiliteringsforløb

20 interviews 

• Medarbejdere
• 5 visitatorer
• 3 terapeuter
• 2 sygeplejersker
• 3 social- og sundhedshjælpere/-assistenter

• Borgere
• 4 ældre (67-79 år)
• 3 pårørende (2 døtre, 1 veninde)
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Oversigt over fulgte rehabiliteringsforløb
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Pseudonym Køn Alder Helbredsudfordringer Mål for 
rehabilitering

Søren M 94 Parkinsons  synkeproblemer og 
tab af balance Gå en tur

August M 78 Demens, depression, 
alkoholmisbrug

Gøre rent og 
deltage i musikcafé

Gurli K 77 Nedsat syn og hørelse, tab 
af balance

Anvende offentlig 
transport

Inger K 83 Hjerneblødning  halvsidig
lammelse

Gå en tur, handle 
ind

Alice K 67 Diabetes, KOL, rygsmerter, 
pacemaker Gøre rent

Anna K 78 Psykisk betinget muskelstivhed i 
hele kroppen

Gøre rent og vaske 
tøj

Else K 79 Diabetes, fodsår, gigt, to kunstige 
knæ

Gøre rent, vaske tøj 
og gå i bad

Inga K 76 3 hjerteanfald, astma, KOL, angst Gøre rent 

Professionsperspektivet: Nye arbejdspraksisser og 
normer om ‘god ældrepleje(r)’

826. november 2019
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Nye arbejdspraksisser (I)
- fra imødekommelse af behov til realisering af 
potentialer
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”Kommunerne skal tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer, 
som modtager eller søger om hjemmehjælp, og hvor det vurderes, at borgeren 
har ressourcer og potentiale for at forbedre funktionsevnen.” 
(Regeringen, 2014)

Definition af potentiale: “Iboende muligheder der endnu ikke er kommet til 
udtryk; anlæg, evne eller lign. der kan udvikle sig til noget bestemt”
(Den Danske ordbog)

Nye arbejdspraksisser (II)
- Sameksisterende omsorgslogikker

26. november 2019 10

En rehabiliteringslogik

Ældre besidder et uudnyttet potentiale, som kan og bør omsættes til 
ressourcer til at klare hverdagsopgaver

En tilbagetrækningslogik

Ældre bør på et vist tidspunkt i livet have lov til at trække sig tilbage og 
tilbringe deres resterende tid med givende aktiviteter
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Nye arbejdspraksisser (III)
1) At identificere potentiale

Rehabiliteringslogik

”Hvis borger nu for eksempel gerne vil kunne komme i Tivoli igen, så kan man 
faktisk give tid til at vedkommende med en hjælper kan tage ind i Tivoli som en 
appetitvækker eller sådan [...]’Okay det er det her, du gerne vil, men så skal vi 
altså lige igennem noget træning først’. […] Kunsten er at komme med nogle 
forslag som borger får lyst til, altså der kan man sige med rengøring, altså det 
er lidt af en nød at knække. Der er ikke rigtig mange, der jubler ved tanken om 
at gøre rent vel? […] Borgeren vil gerne i Tivoli, men gider ikke gøre rent” 
(Visitator)

Tilbagetrækningslogik

”…det giver ikke mening at sætte et rehabiliteringsforløb i gang, fordi der er 
ikke rehabiliteringspotentiale, altså de vil aldrig kunne varetage rengøring selv 
på sigt. Så er det bedre, at vi kommer ind og hjælper dem med rengøring, og 
de så kan varetage nogle andre ting, som giver dem mere glæde i hverdagen, så 
de beholder deres livskvalitet frem for at de skal bruge en hel dag på at gøre 
rent.” (Sygeplejerske)

1126. november 2019

Nye arbejdspraksisser (IV) 
2) At måle potentiale

Rehabiliteringslogik

Visitator: ”Hvor godt klarer du det nu, hvis du kigger på den her skala?” Søren:
”10”. Visitatoren ser skeptisk ud og siger: ”Men du har jo lige sagt, at du ikke
kan.” Søren: ”Men det har jeg jo kunnet, før jeg kom på hospitalet”. Visitator:
”Men det handler om, hvad du kan nu. Ikke hvad du har kunnet”. Søren: ”Men
jeg kan det jo slet ikke nu. Der er jo nogen, der gør det for mig”. Visitator: ”Ja,
det er også rigtigt, men du skal forestille dig, hvor godt du ville klare det, hvis
du skulle gøre det selv”. Søren bliver stille. Visitator: ”Skal vi sige 7?” Søren: ”Ja”.

Tilbagetrækningslogik

”Måske giver det ikke mening at sætte tal på, fordi der er ikke nogen grund til
at putte salt i såret, hvis det en, der er rigitg ked af ikke at kunne et eller andet.”
(Terapeut)

1226. november 2019
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Nye arbejdspraksisser (V) 
3) At realisere potentiale

Tilbagetrækningslogik

For at udføre aktiviteten ”bad” skal Else:

• Lægge tøj frem

• Dække forbinding på sit fodsår med en plastikpose

• Sætte badebænken ud på badeværelset

• Tage tøjet af

• Indstille vandet til den rigtige temperatur

• Fordele sæbe og shampoo

• Skylle det ud

• Tørre sig

• Tørre gulvet

• Tage tøj på

1326. november 2019

Nye normer (I)
- “God ældrepleje”
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Fra at yde hjælp til at holde folk i gang

”…i starten da jeg blev ansat, der var det meget sådan noget med, at vi skulle 
hjælpe borgerne og støtte dem til det, de ikke magtede, hvor det jo nu er drejet 
fuldkommen over i den anden retning, […] tidligere der var det […]:‘Jamen så 
skal vi også hjælpe dig, sæt du dig ned i stolen og slap af, og så kommer vi og 
hjælper dig med det’. Hvor det i dag er :‘Hold dig i gang, hold dig i gang, hold 
dig i gang’!” (Visitator)
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Nye normer (II)
- “Gode ældreplejere” 
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Terapeuter som “gode plejere”

“Det er os terapeuter, der har styret showet”(Terapeut)

“…nu er jeg ude med ergoterapeuterne, og de kigger meget sådan på det hele 
menneske og tænker: ‘Er der mulighed for her, at de faktisk kan blive trænet op 
til at kunne gøre nogle ting selv?’. Jeg havde lidt mere de der briller på før, hvor 
man tænkte: ‘Ej det er godt nok også synd for dig, du skal have noget mere 
hjælp’.” (Sygeplejerske)

Sygeplejersker og hjemmehjælpere som “problematiske plejere”

“Sygeplejerskerne har måske lidt det her ‘omsorgsgen’, så der kan være en 
tendens til, at de tænker: ‘Borgeren skal da også have noget hjælp’” (Terapeut)

”Hvis der er nogle, der har været hjælpere i mange år, så har man også det der 
med, at man gerne vil hjælpe folk og have omsorg og sådan noget, ikke? I 
forhold til at borgeren skal da bare have det lidt godt og få tingene serveret.” 
(Visitator)

Et hverdagslivsperspektiv: Om uafhængighed i 
alderdommen

1626. november 2019
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Rehabilitering
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Politisk antagelse 

Tabte færdigheder kan rekonstrueres gennem fysisk træning

Hverdagsliv

Ældre klarer sig i lange perioder trods funktionstab gennem 
”mulighedsskabende arrangementer”
Alice: ”Jeg snakker meget med min nabo, hun har også fået min nøgle. Det er
min skraldepose, der står derude. Den har hun sagt, at jeg bare skal stille ud, så
tager hun den ind og går ned med den for mig. […] Og min overbo har også
mine nøgler her ned til, hvis der skulle ske noget, og jeg har deres telefonnumre
også […]. Og når han skal op ham ovenover, så tager han [indkøbsposerne]
med og stiller uden for min dør.”

[…]

Vi har [vaskeri i bygningen], men der skal jeg ned af så mange trapper, og det
tør jeg ikke. […]Men jeg har rollatoren, som jeg kører vasketøj på ikke? […]Jeg
skal op af to stentrapper for at komme op til vaskeriet [nede ad gaden] ikke?
Og hvis der er nogen, der ser mig:’ Nu skal vi hjælpe dig op’, siger de. […]Så
tager de mit vasketøj og går ind i vaskeriet med det. De er meget søde til at
hjælpe en. Det synes jeg.”

Rehabilitering

26. november 2019 18

Politisk antagelse

At være et habilt (kompetent, dueligt) menneske forudsætter, at man er 
uafhængig af hjemmehjælp

Hverdagsliv

Betydningen af uafhængighed er individuel

• Hjemmehjælp kan hjælpe til at opretholde følelsen af uafhængighed

• Rehabilitering kan opleves som ydmygende og forstærke følelsen af 
afhængighed

”Hvis det skal være så besværligt [at få hjemmehjælp], så flytter jeg sgu tilbage 
til Jylland! Det er jo ikke bare for at jeg kan komme ud og lave fest og ballade, 
at jeg vil have nogen til at vaske mit tøj. Jeg ved godt der er nogen, som 
udnytter systemet, men det er bare ærgerligt, at det skal gå ud over os, der har 
brug for hjælpen. […] De sidste 79 år er det gået meget godt, men nu kan jeg 
bare ikke mere. (Feltnote, rehabiliteringstræning hos Else, 79 år)
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Rehabilitering

26. november 2019 19

Politisk antagelse 

Endelsen “ring” betegner resultatet af en handling  rehabilitering 
antages resultere i vedvarende uafhængighed

Hverdagsliv: Rehabilitering er en kontinuerlig og relationel proces
Efter at have nået trappeafsatsen uden for sin 2.-etages
lejlighed med sin rollator foran sig, trykker Inger på
elevatorknappen. Da elevatoren ankommer, begynder hun at
gå ind i den, men da hun er halvvejs inde, begynder dørene at
lukke og støder ind i Inger og hendes rollator flere gange, før
hun formår at komme helt ind med Jane bag sig. Jeg ser
bekymret på Jane, som dog forsikrer mig om, at det lyder
værre, end det føles. Da de når stueetagen, går de mod døren,
som leder ud til baggården. Inger trykker på døråbneren og
begynder at gå ud igennem døren. Imens holder Jane døren og
forklarer mig, at det er hun nødt til fordi dørene, som lukker
meget pludseligt og hårdt i, ellers vil ramme Inger på vej ud ad
døren. Da de har gået en runde i gården, går de tilbage mod
døren til bygningen, og mens Jane åbner den tunge dør,
forklarer hun, at døråbneren på ydersiden er gået i stykker.
(Feltnote, rehabiliteringstræning hos Inger, 83 år)

Konklusion (I)
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Professionsperspektivet

• Sameksistens af rehabiliterings- og tilbagetrækningslogik
• Interviews: rehabiliteringslogik >< observationer: tilbagetrækningslogik
• Jo tættere på praksis, jo mere tilbagetrækningslogik

 Vigtigt at anerkende sundhedsprofessionelles kompetencer til at 
træffe fagligt forsvarlige beslutninger

• Rehabilitering har medført nye normer om ”god ældrepleje(r)”
• At træne og holde de ældre i gang som "god pleje”  terapeuter som 

”gode plejere”
• At hjælpe og kompensere som "dårlig pleje”  hjemmehjælpere og 

sygeplejersker som ”dårlige plejere”

 Vigtigt at tillade plads til flere versioner af ‘god ældrepleje(r)’ for at 
undgå udskamning af pleje og omsorg
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Konklusion (II)
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Hverdagslivsperspektivet

• Politisk version: uafhængighed som et individuelt stadie af funktionel
uafhængighed, som kan rekonstrueres

• Oplevet version: uafhængighed som et relationelt stadie af oplevet
uafhængighed, som kræver vedligeholdelse

 Vigtigt at hverdagsrehabilitering tager afsæt i det hverdagsliv, mange 
hjemmehjælpsansøgere lever: et liv der allerede afhænger af 
skrøbelige hjælpearrangementer

Tak for opmærksomheden!

22

Kontakt: 
Malene Nørskov Bødker
malb@sund.ku.dk
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