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7 forskere 
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Én ekstern kvalitativ seniorforsker

Én ekstern bio-statistiker

13 phd. studerende

4 TAP

85% ekstern finansiering
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- Hvad er evidensbaseret rehabilitering

- Hvad er rehabiliteringsforskning

- Hvilke udfordringer



Evidensbaseret rehabilitering

- vil sige, at man sikrer veloverejet, systematisk og 
eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om 
funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, 
herunder grundlæggende mekanismer, hvilke 
metoder og indsatser, der virker på hvem, hvornår 
og under hvilke omstændigheder og ved 
anvendelse af hvilke ressourser (personale, borger, 
økonomi etc.).



Rehabiliteringsforskning

- Opgør med uligheden

- Stigende ulighed – stigende kompleksitet

- Kompleksitet – kræver helhedsperspektiv 
(funktionsevne og kontekstperspektiv) –
komplekse indsatser – målet er at optimere 
individets samspil med omgivelserne vs. et 
partielt perspektiv – hvor målet er at optimer 
individets kapacitet under standardiserede 
forhold.

- Det første er samfunds- og humanvidenskaberne 
bedst til, det sidste naturvidenskaberne



Risiko ved komplekse tilstande

• I desperation eller med et godt hjerte gør noget 
uden at få beskrevet, hvad man gør (evaluerbart, 
reproducerbart) og uden at følge op på hvem, der 
får indsatsen og om de i virkeligheden kunne 
klare sig selv – mens andre med behov ikke får 
tilbuddet.



Udfordring

- At komme derhen hvor alle de videnskabelige 
fagområder og dermed fagspecifikke metoder 
kommer i spil og arbejder sammen – respekt for 
forskellige evidensbegreber

- Hvad er patientens perspektiv

- Hvordan fungerer organisationen

- Kan det betale sig – økonomi og effekt

- Virker programmet, virker indsatsen



Udfordring

- At være nysgerrige og vidensbegærlige i alle led 
også det yderste - fremfor alene at have fokus på 
produktion, 

- At få ledelsesopbakning hertil dvs. bl.a. 
tilvejebringelse af understøttende funktioner

- Systematisk indsamling af data (moniorering)

- Lave udviklingsprojekter – pilotprojekter -
forskningsprojekter



Andre udfordringer

- Flere læger i helhedsorienteret rehab.forskning

- Magt og indflydelse på strategisk niveau og i 
befolkningen

- Små miljøer – der kæmper for at skaffe penge

- Få bevillinger til forskning

- Kommunernes (spirende) interesse for forskning 
og systematisk indsamling af data.


