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REHABILITERING OM FORFATTEREN
Ann-Lisbeth Højberg, projektleder og ergoterapeut

Unge mennesker med fysisk funkti-
onsnedsættelse har ligesom andre haft 
en opvækst med skolegang, familieliv, 
fritidsinteresser og kammerater. På 
trods af det, er der mange, som ikke får 
etableret sociale kontakter, ikke flytter 
hjemmefra, ikke kommer i gang med 
fritidsinteresser eller uddannelse.

Deres sociale netværk kommer pri-
mært til at bestå af forældre og hjæl-
pere, mens beskæftigelsen i høj grad 
består af computerspil, video og tv. 

Hertil kommer, at der kan være be-
grænsninger i den unges omgivelser og 
i støttesystemet, som kan være hæm-
mende for udvikling af en selvstændig 
tilværelse.

Indsatsen over for unge med funkti-
onsnedsættelse foregår i forskellige sek-
torer og udføres af en række forskellige 
faggrupper, ofte uden sammenhæng og 
samtidighed.

På baggrund af den viden blev der i 
2001 søgt og bevilget midler fra Social-
ministeriet til et fireårigt udviklings-
projekt – projekt ForSpring.

Projektet havde til formål at udar-
bejde en rehabiliteringsmodel for unge 
mennesker med fysisk funktionsned-
sættelse.

Sideløbende med udarbejdelse af re-
habiliteringsmodellen blev der arbejdet 
med et praksisprojekt, hvor otte unge 
mænd med funktionsnedsættelse, med 
et begrænset netværk og med behov for 
støtte til at komme til at leve et mere 
selvstændigt liv deltog.

Erfaringerne fra praksisprojektet blev 
udslagsgivende for rehabiliteringsmo-
dellens udformning.

EMPOWERMENT

I praksisprojektets værdigrundlag var 
der i høj grad fokus på at sikre den 
enkelte deltagers indflydelse på de 
forhold, han ønskede indflydelse på. 
Derfor var begrebet empowerment et 
vigtigt omdrejningspunkt i hele projek-
tet. Herved kunne den enkelte deltager 
arbejde med at få styrke til at håndtere 
sit eget liv og få styrke til at søge indfly-
delse på de systemer, som han indgik 

i. Praksisprojektet var ikke skemalagt 
på forhånd og tidsforløbet i projektet 
varierede fra deltager til deltager af-
hængigt af hver enkelt deltagers udvik-
lingsønsker og mål. Der var derfor ikke 
et fast mål, som alle deltagerne skulle 
nå, inden de stoppede i forløbet. Med-
arbejderne skitserede rammerne, mens 
deltagerne definerede indholdet. 

FOKUS PÅ ØNSKER OG MÅL

Fokus i udviklingsforløbet for den en-
kelte deltager var hans egen definition 
af udviklingsønsker og mål. Disse blev 
blandt andet afdækket ved hjælp af det 
canadiske redskab COPM (Canadian 
Occupational Performance Measure).

Hver enkelt deltager fandt frem til 
sine aktivitetsproblemer og udviklings-
ønsker på baggrund af en semistruktu-
reret samtale. 

Deltageren vurderede hvor stor be-
tydning udviklingsønsket havde, hvor 
god han var til at udføre det, og hvor 
tilfreds han var med sin udførelse. 
Dette blev gentaget hver tredje måned. 

Brugerindflydelse 
- ikke et tomt ord   

Projekt ForSpring har med udgangspunkt i et veldefineret værdigrundlag sikret projekt-
deltagere meget høj grad af indflydelse på deres eget udviklingsforløb. Formålet har 
været at give deltagerne styrke til at håndtere eget liv, og til at søge indflydelse på de 
forhold, der vedkommer dem selv
Af ergoterapeut Ann-Lisbeth Højberg

Fotografer: Deltagere og medarbejdere i projekt ForSpring
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Rehabiliteringsmodellen 

består af tre proceshjul, 

der uafhængigt af hinan-

den kan rotere omkring 

kursisten. 

Det er kombinationen af 

indholdet i de tre proces-

hjul, der sikrer empower-

mentprocessen i udvik-

lingsforløbet. De valgte 

ord i proceshjulene er 

ikke en komplet liste.

● ● ●
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REHABILITERING

Derved var der sikkerhed for, at del-
tageren hele tiden arbejdede der, hvor 
motivationen var på det aktuelle tids-
punkt. Samtidig var der mulighed for at 
se, om han oplevede en udvikling.

I projektforløbet blev der flere gange 
arbejdet med udarbejdelse af handle-
planer. Deltagerne udarbejdede selv 
dagsorden, indkaldte til handleplan-
møde samt stod for afholdelse af mø-
derne. Dette gav deltagerne ejerskab 
over handleplanerne, og ændrede der-
med deres opfattelse af, at det i højere 
grad var sagsbehandlernes værktøj end 
deres eget.

For at give et samlet overblik over 
hver enkelt deltageres udviklingsøn-
sker og resultater blev der udarbejdet 
en personprofil for hver deltager. Per-
sonprofilen blev løbende justeret i takt 
med nye ønsker og resultater.

RESSOURCER OG KOMPETENCER

I projektet blev der arbejdet med at 
styrke deltagernes ressourcer og kom-
petencer på en lang række områder. Det 
drejede sig i høj grad om personlige, 
sociale og kognitive kompetencer, men 
også om faglige og praktiske færdighe-
der. 

Arbejdet omhandlede en bevidstgø-
relse af egne ressourcer og styrkelse af 
disse. Mange personer med funktions-
nedsættelse har ofte oplevet, at der var 
fokus på begrænsningerne, mens der 
ikke var meget opmærksomhed på res-
sourcerne. 

Bevidstheden om egne ressourcer 
blev blandt andet skabt ved at indlede 

alle arbejdsopgaver med en afklaring af, 
hvilke ressourcer den enkelte havde til 
udførelse af den aktuelle opgave.

Hvis deltageren ikke selv kunne 
se sine ressourcer, kunne de øvrige 
projektdeltagere eller medarbejderne 
supplere med forslag. Herved blev der 
skabt øget opmærksomhed på de ting, 
han var i stand til at udføre. Der kom 
samtidig fokus på, hvilke ressourcer det 
ville være vigtigt at styrke for at løse de 
ønskede opgaver. 

Også ICF (International Classifica-
tion of Functioning, Disability and 
Health) blev brugt i projektet for at lave 
så præcis beskrivelse af deltagernes 
funktionsniveau og kompetencer som 
muligt.

SYSTEMATISK PLANLÆGNING

I projektet var det centralt at sikre, at 
de anvendte metoder og deltagernes 
udbytte kom til at hænge optimalt 
sammen. Der blev derfor opbygget en 
systematik omkring projektets indre 
struktur, som lidt forenklet fremstillet 
så således ud: 
•  Problemet blev afdækket
•   Opgaven blev planlagt  
•   En konkret aktivitet eller udvikling 

blev igangsat
•  Aktiviteten blev evalueret for at sikre, 

at problem/opgave og konkret aktivi-
tet/udvikling hang sammen. 

Den faste struktur sikrede dels, at der 
hele tiden blev arbejdet med de op-
gaver, der var vigtige for den enkelte, 
dels at deltagerne gennem de hyppige 
evalueringer havde indflydelse på alle 

forhold i deres eget udviklingsforløb.
Projektet byggede på den læringsforstå-
else at læring forudsætter deltagernes 
aktive deltagelse i fællesskabet og i ak-
tiviteterne.

Det var i høj grad deltagernes egne 
handlinger og afprøvning i praksis og 
deres efterfølgende refleksioner, som 
førte til udvikling og tilegnelse af kom-
petencer.

Der blev arbejdet med at støtte en 
proces gående fra passiv deltagelse over 
aktiv deltagelse frem mod en øget selv-
stændighed, hvor den enkelte deltager 
kunne tage initiativ og dermed selv få 
den indflydelse, han ønskede. 

RESULTATER

Projektets resultater viser sig på to 
planer – dels i form af den udarbejdede 
rehabiliteringsmodel, dels i form af de 
enkelte deltageres udvikling.

Projektdeltagerne oplever alle, at de 
er blevet mere selvstændige. Der er 
foretaget interviews med deltagerne, 
deres forældre, deres sagsbehandler og 
eventuelle støttepersoner ved projek-
tets afslutning og heraf fremgår det, at 
alle deltagere har fået en større selv-
stændighed. Dette giver sig for eksem-
pel udtryk ved, at de er blevet bedre til 
at tage initiativ, til at løse problemer, til 
at tage beslutninger og i væsentlig grad 
har fået større selvtillid. Deres sociale 
kompetencer er blevet styrket og de er i 
højere grad i stand til at tage kontakt til 
personer, de ikke kender.

Som eksempel på resultater for pro-
jektdeltagerne kan nævnes, at der ved 



RESUME
Projekt ForSpring er et udviklingstilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse, 
som er forløbet i perioden 2001-2004. Deltagerne har i meget høj grad haft indfly-
delse på projektets udformning blandt andet ved kontinuerlig brug af COPM, ved 
meget hyppige evalueringer og ved et bevidst udgangspunkt i et værdigrundlag, 
hvor begreberne unik, ejerskab, aktiv deltagelse og brugerindflydelse var væsentlige 
elementer.

PROJEKT FORSPRING 
*  Projekt ForSpring blev finansieret af Socialministeriet via Satsreguleringspuljen og 

forløb i perioden januar 2001 - december 2004
En gruppe på otte unge mænd mellem 18 og 24 år med fysisk funktionsnedsættelse 
og med brug for støtte til at komme til at leve et mere selvstændigt liv har været til-
knyttet projektet i op til 26 måneder.
*  I projektet er der arbejdet inden for fokusområder omhandlende initiativtagning i 

et fællesskab, erfaring om bomuligheder og viden om, hvad det indebærer at flytte 
hjemmefra, viden om beskæftigelsesmuligheder, viden om muligheder for praktisk 
hjælp og erfaring i varetagelse af hjælpeordning, viden om forsørgelsesmuligheder 
og erfaring i styring af egen økonomi samt aktiv deltagelse i eksisterende sociale 
og kulturelle tilbud.

*  I projektet har der blandt andet været arbejdet med handleplaner, individuelt udar-
bejdede arbejdspapirer, temadage, rollemodeller, personprofiler, eksterne ophold 
af to-tre døgns varighed, studietur, forpligtende fællesskab, fremtidsværksted og 
undervisning.

*  Projektet er tilknyttet MarselisborgCentret i Århus, der er et center for rehabilitering, 
udvikling og forskning.

*  Ergoterapeut Ann-Lisbeth Højberg har været projektleder. Hun har samarbejdet 
med en fastansat projektmedarbejder, der er uddannet socialpædagog. Der har 
desuden været tilknyttet timebaserede medarbejdere, blandt andet en dramaturg 
og en it-medarbejder.

*  Yderligere informationer, rekvirering af ForSprings rehabiliteringsmodel eller afslut-
tende rapport om projekt ForSpring fås ved henvendelse til MarselisborgCentret på 
telefon 89 49 12 00, eller via www.marselisborgcentret.dk

*  Kontakt til projektleder Ann-Lisbeth Højberg på: alh@marselisborgcentret.dk. 

projektstart var fem deltagere, som bo-
ede hos deres forældre. Efter projektets 
afslutning bor alle i egen bolig.

BRUG AF ERFARINGERNE

”Projekt ForSprings rehabiliteringsmo-
del” er beskrevet i en håndbog.

Heri er gennemgået forslag til ud-
viklingsforløb for personer, der har et 
ønske om at komme til at leve et mere 
selvstændigt liv.

Metoderne i modellen kan anvendes 
i samarbejde med andre målgrupper 
end den, der var tilknyttet projektet for 
eksempel unge med sindslidelser, sent 
udviklede unge, unge misbrugere, der 
er afvænnet, unge, der afslutter anbrin-
gelse uden for eget hjem eller andre, 
der har brug for støtte til etablering af 
et selvstændigt liv, og hvor målet er at 
tilegne sig nye kompetencer. 

I ”Afsluttende rapport om projekt 
ForSpring” er projektforløbet be-
skrevet. Her er blandt andet en gen-
nemgang af mange af de metoder og 
aktiviteter, der har været arbejdet med, 
projektets værdigrundlag er gennemgå-
et, projektets resultater er præsenteret 
og der er en grundig gennemgang af de 
lovgivningsmæssige barrierer, som del-
tagerne har oplevet som en konsekvens 
af at have en funktionsnedsættelse. 

MarselisborgCentret har mulig-
hed for at tilbyde undervisning og 
konsulentbistand i de metoder og 
redskaber, som projektet har benyt-
tet.                                                                  ●
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