
8  l  ergoterapeuten  l  maj 2005



ergoterapeuten  l  maj 2005 l 9

Rehabilitering

Efter intensive diskussioner og drøftelser mellem fagfolk og 
repræsentanter på handicapområdet, udkom Hvidbog om 
Rehabiliteringsbegrebet ”Rehabilitering i Danmark” sidste 
efterår.

Medlemmerne af den tænketank, som stod bag bogens 
formuleringer, var blandt andet stolte af, at det var lykkedes 
at sætte borgeren i centrum.

Således er emnet ”Borgerens deltagelse i rehabiliterings-
processen” første punkt under kapitlet ”Centrale elementer i 
rehabilitering” og der står blandt andet:

”Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om bor-
geren indtager og får en aktiv rolle, hvor egne behov og mål 
bliver styrende for alle aktiviteter og tilgange.”

– Men kan alle borgere leve op til de forventninger. Hvad 
med de skæve eksistenser, de mere passive, eller dem, der 
sætter beskedne mål for sig selv? 

Sådan spørger ergoterapeut og master i humanistisk sund-
hedsvidenskab og praksisudvikling, Jette Thuesen, som i 
mange år har arbejdet på det kommunale ældreområde.

– Rehabilitering kan være med til at udligne den sociale 
ulighed. Men den kan også bidrage til det modsatte. Og det 
kan den, hvis tidens stærke fokus på borgerens ret til selvbe-
stemmelse får os til at glemme, at vi ikke har lige evner til og 
muligheder for at udnytte den ret, siger hun.

FORMULER VÆRDIER

For at kunne gribe selvbestemmelsesretten, kræver det, at 
man er i stand til at kunne forestille sig, at ens liv kunne være 
anderledes. At man kan se andre muligheder. Men den evne 
er altså ikke lige fordelt, mener Jette Thuesen.

Hun ser tanken om selvbestemmelsesret udmøntet hos 
blandt andet ergoterapeuter, gennem frygten for at trække 
egne værdier ned over hovedet på klienterne.

– Jeg har altid selv set det som en vigtig del af min selvfor-

– i sundhed
Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen ”Patienten har 
ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse,” risikerer tankegangen at bidrage til 
ulighed i sundhed. For ikke alle mennesker magter at løfte ansvaret

Af Mette Breinholdt, journalist

Illustration Lars Vegas Nielsen

“  Resultat og forankring af indsat-

sen afhænger af, om borgeren 

indtager og får en aktiv rolle, 

hvor egne behov og mål bliver 

styrende for alle aktiviteter og 

tilgange.
(Hvidbogen s. 29)

● ● ●
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ståelse, at jeg som professionel er værdineutral. Som ergote-
rapeuter gør vi meget ud af at få fat i borgernes egne værdier. 
Det synes jeg stadig er rigtigt. Men efterhånden er jeg blevet 
klar over, at hvis vi bare holder vores tanker om, hvad der 
kunne være godt for klienten for os selv, så er det ikke givet, 
at klienten får formidlet sine mål og værdier til os, siger hun 
og kommer med et eksempel fra hendes egen erfaring som 
hjælpemiddelkonsulent i en kommune.

Eksemplet handler om en gammel landmand, Niels, der 
sad i sin bolig og var noget utilfreds. Han var faktisk lidt be-
sværlig for personalet på plejecentret. På et tidspunkt kom 
Jette Thuesen og hendes kolleger på den idé at foreslå ham 
at søge om en elektrisk kørestol, så han bedre kunne komme 
omkring. Som gammel landmand var han jo vant til at kunne 
komme rundt, tænkte de. Niels søgte og blev bevilliget en el-
kørestol og blev en lidt gladere mand.

Da Niels’s gamle nabo så Niels køre rundt i sin el-kørestol, 
kom han på den idé, at med sådan en kørestol kunne han 
selv at besøge sin kone, der boede i nogle beskyttede bolig-
er.

– Hvis jeg havde spurgt Niels, om det var vigtigt for ham 
at komme omkring, ville han nok have sagt noget med, at 
man jo bliver gammel, og at man måske ikke kan alting mere. 
Først da han blev præsenteret for en anden mulighed, kunne 
han se, at det var en mulighed også for ham, siger Jette 
Thuesen.

Hun forklarer, at forståelsen af borgeren som selvforvalten-
de og af den professionelle som i stand til at holde sig uden 
for borgerens beslutningsproces, er typisk for den moderne 
autonomiforståelse.

– At man holder sig udenfor betyder, at man forventer, at 
borgeren selv kan formulere sine værdier. Men de mennesker, 
der ikke kan leve op til den forventning, risikerer at blive tabt, 
siger hun.

SUNDHED FOR MIDDELKLASSEN

Sociolog Laila Launsø har fulgt en lang række patienter og 
behandlingsforløb, især i det alternative behandlingssystem.

Her er det blevet helt tydeligt for hende, at hvis folk skal 
have det bedre, skal behandlingen give dem en forståelse for 
deres sygdom og nogle handleredskaber, som giver mening i 
den livssituation, de befinder sig i. Men det kræver, at alle 

“… der er tale om et borgersam-

arbejde, hvor borgeren skal tage 

de endelige beslutninger om sin 

situation, og hvad der skal gøres 

ved den, ... 
(Hvidbogen s. 31)

● ● ●
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“   Borgernes ansvar skal øges i 

takt med egne ønsker herom 

og i takt med, at hans/hendes 

ressourcer øges.
(Hvidbogen s. 31)

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed vi-
ser, hvordan folk med lav uddannelse ikke alene gennem-
snitligt lever kortere tid end folk med en lang uddannelse, 
men at de også at de har flere leveår med et selvvurderet 
dårligt helbred.
Forventet levetid med selvvurderet godt og med selv-
vurderet nogenlunde eller dårligt helbred. Danmark 
2000

Kilde:  Brønnum-Hansen H, Andersen O, Kjøller M, Ras-
mussen NK. Social gradient in life expectancy and 
health expectancy in Denmark. Social and Preven-
tive Medicine 2004;49:36-41)

•  En 30-årig mand med en videregående uddannelse 
kan forvente at leve godt fire år længere end en 30-årig 
mand uden uddannelse efter folkeskolen, eller hvis ud-
dannelse blev afsluttet med basisår på efg- eller HG-
uddannelsen.

•  30-årige kvinder med videregående uddannelse lever i 
gennemsnit knap tre år længere end 30-årige lavt-
uddannede kvinder.

Ulighed i sundhed

●
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EN PROFESSIONEL UDFORDRING

Forventningen om borgerens medbestemmelse stiller 
store krav til terapeutens empati. Og det er en udfordring, 
den professionelle hjælper skal tage til sig, mener Gunner 
Gamborg

Rehabiliteringstankens insisteren på at sætte borgeren i cen-
trum kan risikere at medføre ulighed. Det sker, fordi indsatsen 
ikke så meget er behandling men forhandling.
– Men som professionelle er det blot endnu en udfordring 
om nuanceret og klientcentreret praksis. Og det er en rigtig 
god udfordring, mener Gunner Gamborg, landsformand for 
Etf og meget engageret i udviklingen af den nye definition af 
rehabilitering.

Uddan borgeren
– Nogle borgere kan ikke leve op til kravet om at være selv-
forvaltende. I de situationer er det den professionelles rolle at 
kompensere for klienten. Og det stiller store empatiske krav, 
siger han. 
Empati er nødvendig for at finde frem til, hvornår borgeren er 
klar til hvilken form for indsats.
At kompensere for borgeren kan eksempelvis indebære, at 
den professionelle hjælper borgeren til at indgå i et samar-
bejde om rehabilitering – eller uddanner de pårørende, hvis 
borgeren ikke er i stand til at indgå i samarbejdet.
Gunner Gamborg forklarer, at når borgeren skal uddannes til 
at indgå i et samarbejde omkring rehabilitering, kræver det 
en ny kompetence til at indgå i en anden form for kommuni-
kation.
Hvor den traditionelle, terapeutiske kommunikation fokuserer 
på behandling, skal terapeuten nu kommunikere i forhold til 
en forhandling. 

patienter bliver behandlet forskelligt med fokus på netop de-
res kompetencer og de vilkår, de lever med. 

– Hvis man yder den samme indsats over for alle, vil det 
skabe ulighed, siger hun.

Hendes forskning peger også på, at de patienter, der bliver 
raske, besidder særlige kompetencer. 

– Man skal være i stand til at afkode de professionelle og 
anvende den nye viden i sin egen situation. Dem, som ikke 
har de kompetencer skal lære det, hvis man vil undgå ulig-
hed, siger hun.

Laila Launsø understreger, at man ikke skal tilbage til, at 
behandlerne får autoriteten. Men at behandlerne skal udføre 
behandlingen og de mange valg i samarbejde med patien-
terne. For patienterne kan godt, mener hun.

– Men vi må ikke glemme, at vi som højtuddannede taler 
et særligt sprog. Vi tænker anderledes og har andre normer 
end nogle af de mennesker, vi gerne vil hjælpe, siger hun og 
tilføjer eftertænksomt:

– Måske retter vores sundhedssystem sig mest mod mid-
delklassen.

INDIVIDUALISERET ANSVAR

I Kræftens Bekæmpelse er det en generel erfaring, at for-
eningens støtterådgivning og de fleste andre tilbud primært 
bliver benyttet af middelklassen – mere præcist mod middel-
klassens midaldrende kvinder.

Det gælder også for de klienter, der kommer på Kræftens 
Bekæmpelses rehabiliteringscenter Dallund, så vidt centrets 
overlæge Tom Kristensen kan vurdere.

Antropologen Tine Tjørnhøj-Thomsen er ved at lægge sid-
ste hånd på et mindre kvalitativt studie, hvor hun har fulgt en 
række forløb på Dallund, og talt med nogle af kursisterne, 
efter det seks dage lange kursus var afsluttet.

– Det, jeg har set, både her og i andre lignende forløb, er, 
at indsatsen bygger på ideen om, at det er den enkelte selv, 
der har ansvar, og skal tage hånd om sit eget liv. Men det 
indebærer en individualisering af ansvaret, siger hun.

Det ansvar er der også mange, der tager på sig, mener 
Tine Tjørnhøj-Thomsen. Men det er ikke alle, der kan eller 
orker – og ikke hele tiden.

– Jeg har set flere give udtryk for: Kan lægen ikke bare 
tage over her? Kan de professionelle ikke bare tage en be-
slutning?, fortæller hun.

I løbet af et behandlings og rehabiliteringsforløb er der 
mange beslutninger, som skal træffes og ofte på et meget 
svært overskueligt beslutningsgrundlag med et højt videns-
niveau, hvor man ofte skal forholde sig til mange forskelligt 
rettede informationer. På den baggrund kan kravet om, at 
patienter selv skal tage ansvar godt virke ret overvældende, 
mener Tine Tjørnhøj-Thomsen.

Under sine ophold på Dallund oplevede hun, hvordan reha-
biliteringen samlede sig om et bestemt koncept.

– Kursisterne får undervisning i forebyggende kost, motion 

samt psykologiske og sexologiske problemstillinger. Undervis-
ningen foregår blandt andet i grupper. På den måde bygger 
indsatsen på en bestemt forståelse af, hvordan man får det 
bedre. Det virker også godt for mange af dem, der kommer 
på Dallund. Men ikke for alle. Næsten på hvert kursus er der 
nogen, som falder uden for. Nogle måske fordi de ikke er vant 
til at sidde stille og lytte til undervisning i flere timer. Andre er 
ikke vant til at tale om og dele deres sygdomserfaringer med 
andre, fortæller hun.

– Der kan godt ligge en lidt moralsk habitus i rehabiliterin-
gens grundantagelse: At du er et dårligere menneske, hvis du 
ikke er i stand til at tage ansvar og kontrol med dit eget liv, 
siger hun og tilføjer:

– Det er et stort ansvar at lægge på andre mennesker. De 
fleste af dem, der kommer på Dallund, er dem, der tager det 
ansvar. ●


