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Hvis nogen tror, at rollatorer og el-køre-
stole står og samler støv rundt om i de 
små hjem – så må de tro om. Faktisk 
bliver hjælpemidlerne flittigt brugt, også 
selvom de ind i mellem har alvorlige ”bi-
virkninger”. Men i en del tilfælde kan de 
også bruges både bedre og mere. Det 
viser en Ph.d.-afhandling, som ergote-
rapeut Åse Brandt netop har forsvaret.

- Faktisk var det et af de resultater, 
som overraskede mig mest: At hjælpe-
midlerne bliver brugt så flittigt, fortæller 
hun og forklarer, at det er en udbredt 
fordom, at hjælpemidler er noget, folk 
har stående i skabet.

Flere amerikanske undersøgelser 
viser dog også, at mange brugere ikke 
benytter deres hjælpemidler. Men på 
baggrund af sin egen undersøgelse for-
klarer Åse Brandt de amerikanske resul-
tater med, at amerikanernes indkøb af 
hjælpemidler kun i ringe grad er baseret 

på ergo- og fysioterapeutisk vurdering 
og vejledning.

PARADOKSER

Åse Brandt er meget optaget af, hvor-
vidt den ergoterapeutiske indsats nytter 
noget. Derfor har undersøgelsen kon-
centreret sig om brugernes tilfredshed, 
og om hjælpemidlerne øger brugerens 
deltagelse i samfundslivet.

Men selv om brugerne er tilfredse og 
bruger deres hjælpemidler, indeholder 
tilfredsheden mange paradokser.

- Således viser det sig, at rollatorerne 
er for tunge for mange af de gamle 
kvinder, der ellers udtrykker stor tilfreds-
hed, og omgivelserne gør det ikke nem-
mere for dem. For eksempel er det for 
besværligt at få dem op over fortovs-
kanten, fortovene er skrå og ujævne, så 
de får ondt i hænder og skuldre, fortæl-
ler hun.

Når det gælder el-kørestolene, viser 
undersøgelsen, at scootertyperne fun-
gerer bedst i forhold til de joystik-sty-
rede modeller. Brugerne kan have flere 
ting med sig på scooteren, og den har 
bedre motorkraft.

LAGERET BESTEMMER

Alligevel er det langt fra alle, der får den 
rollator eller el-kørestol, der bedst sva-
rer til deres behov.

- Ind i mellem virker det som om, de 
får det, kommunen nu engang har på 
lager, siger Åse Brandt.

En anden grund kan være, at tera-
peuten ikke i alle tilfælde er blandet ind 
i valget af hjælpemiddel, eller at tera-
peuten ikke foretager en tilstrækkelig 
analyse.
En analyse skal vise:
•  Hvilke aktiviteter hjælpemidlet skal 

bruges til
•  Hvilke omgivelser hjælpemidlet skal 

bruges i
•  Hvad brugeren kan – både hvad der 

gælder fysiske kræfter og formåen 
samt kognitive evner.

Dermed er det langt fra kun økonomi-
ske hensyn, der gør, at brugeren ikke 
får det optimale hjælpemiddel.

Men selvom brugerne ikke får det 
hjælpemiddel, der er optimalt, bruger 
de det alligevel i de fleste tilfælde – og 
lever så med de ulemper, det giver 
dem, for eksempel skævvridning af 
kroppen, ondt i hænder og skuldre eller 
begrænsede udfoldelsesmuligheder.

Åse Brandts undersøgelse viser også, 
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OM PH.D
• I Sverige er en Ph.d. normalt normeret til fire år
• I Danmark er en Ph.d. normalt normeret til tre år
•  Ph.d. er en forkortelse for ”Doctor of Philosophy” og er den betegnelse, man 

opnår, når man har gennemført en forskeruddannelse
•  Ud over et konkret forskningsprojekt indebærer Ph.d-uddannelsen, at den 

studerende følger en række definerede kurser, alt afhængig af faget
•  I Danmark er der ifølge Ergoterapeutens oplysninger i alt tre ergoterapeuter, der 

har opnået en Ph.d-grad. Tove Borg har opnået den i Kritisk Psykologi, Kirsten 
Avlund i Folkesundhedsvidenskab. (Kirsten Avlund blev i øvrigt også doktor i 
juni 2004.) 

•   I Sverige, hvor Åse Brandt har taget sin Ph.d., er der godt 60 Ph.d'er i 
ergoterapi, og et løbende antal er under uddannelse.

•   Etf medfinansierer de kommende år et antal Ph.d-stillinger. Læs mere side 7.
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at det er vigtigt, brugerne får en god 
instruktion og træning i brug af hjælpe-
midlet.

For eksempelvis kunne brugerne i 
nogle tilfælde lære, hvordan de kommer 
over en høj fortovskant. Eller de kan 
lære, hvordan man klapper rollatoren 
sammen.

- Men den instruktion og træning 
følger langt fra altid med udleveringen 
af et hjælpemiddel, og derfor anvender 
brugeren ikke sit hjælpemiddel så opti-
malt som muligt, fortæller Åse Brandt.

En af undersøgelserne i Ph.d.'en gik 
ud på, at syv kommuner fulgte op på 
udleverede hjælpemidler, efter at Åse 
Brandt havde instrueret terapeuterne i 
at gøre det på en ensartet måde.

- Terapeuterne fandt ret alvorlige 
problemer. Således måtte to brugere 
have deres hjælpemidler skiftet ud. I et 
andet tilfælde måtte bremsen stram-
mes og højden indstilles, og en bruger 
endte med at skulle skifte bolig, siger 
Åse Brandt.

Flere brugere, som ikke fik opfølg-
ning, efterlyste opfølgning. Andre gav 
udtryk for, at det ville være tilstræk-
keligt, hvis bare de fik klar besked om, 

hvor de kan henvende sig, hvis der op-
står problemer med hjælpemidlet.

ÆLDRE MEST TILFREDSE

Tilfredse brugere betyder ikke nødven-
digvis, at hjælpemidlet er optimalt, eller 
at brugerne kan finde ud af at bruge 
det på den bedste måde.

Således viser Åse Brandts undersø-
gelse, at de ældre brugere generelt er 
mere tilfredse end de yngre. Uden at 
det hænger sammen med, om deres 
hjælpemidler fungerer bedre.

- De ældre brugere er mindre kriti-
ske. Jo ældre de er, jo mere tilfredse 
er de. Derfor skal man passe på med 
at tage det for pålydende, når gamle 
mennesker udtrykker tilfredshed. Der er 
behov for at spørge ind til, om ikke der 
er problemer alligevel, siger Åse Brandt. 
Hun gætter dog på, at det er et gene-
rationsfænomen, og at det ikke vil være 
så udtalt, når hendes egen generation 
bliver gammel.

Men selvom brugertilfredshed ikke 
nødvendigvis kan sammenlignes fra den 
ene borger til den anden, mener Åse 
Brandt alligevel, at det er et anvendeligt 
begreb.

- Min undersøgelse viser, at brugertil-
fredsheden er afhængig af den sagsbe-
handling og den opfølgning, de har fået. 
Begrebet afspejler, hvordan folk har det 
med deres hjælpemidler, siger hun.

MANGLER VIDEN

Godt nok gav undersøgelsen mange 
svar. Men Åse Brandt kan også pege 
på flere vigtige spørgsmål, som det ville 
være interessant at få svar på. Blandt 
andet efterlyser hun forskning, der kan 
sige noget om, hvad der sker, når folk 
har haft deres hjælpemidler i længere tid.

- Hvornår bliver generne så store, 
at folk afleverer deres hjælpemidler?, 
spørger hun og fortæller, at det langt 
fra er en selvfølge, at plejepersonalet 
som kommer i hjemmet, opdager, når 
hjælpemidlet ikke længere passer til 
brugerens behov.

Og hvad sker der egentlig for de 
brugere, som efter kort tid leverer deres 
hjælpemiddel tilbage.

- Vi ved ikke, om de får løst deres 
problem, siger Åse Brandt.

Så selvom Ph.d.'en er færdig, står 
forskningsopgaverne i kø. 

Ph.d.'en var bare begyndelsen!       ●

- De ældre brugere er mindre kritiske. 

Jo ældre de er, jo mere tilfredse er de. 

Derfor skal man passe på med at tage 

det for pålydende, når gamle menne-

sker udtrykker tilfredshed. Der er behov 

for at spørge ind til, om ikke der er 

problemer alligevel, siger Åse Brandt.
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