
Bacheloropgave, januar 2005                      Ergoterapeutskolen i Holstebro                                 Side 1 af 94 
_______________________________________________________________________________________ 

Professionsbacheloropgave i ergoterapi 

Januar 2005 

 
”Liv, der reddes, skal også leves!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vejleder: Udarbejdet af: Eksterne vejledere: 
Gitte Mathiasson Charlotte Dam Christensen Mette Rasmussen 
 Margrethe Mols Laursen Tove Borg 
 Karen Harkjær Jensen 
 Pernille Priess Pedersen 
 Tanja Maria Dufresne  
          Hold E-61 
  
 

”Denne opgave er udarbejdet af studerende ved 

Ergoterapeutskolen i Holstebro, som led i et uddannelsesforløb. 

Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er 

således udtryk for de studerendes egne synspunkter.”  

”Denne opgave, eller dele heraf, 
må kun offentliggøres med de  
studerendes tilladelse, jfr. 

lov om ophavsret.”  



Bacheloropgave, januar 2005                      Ergoterapeutskolen i Holstebro                                 Side 2 af 94 
_______________________________________________________________________________________ 

Udvidet resumé og læsevejledning 
 

Titel 

”Liv, der reddes, skal også leves”  

 

Konklusion 

Der er nogle rehabiliteringstilbud i kommunerne til mennesker med senhjerneskade, men 

udbudet er ikke så bredt. Det kan konkluderes, at der både er positive og negative aspekter 

ved de kommunale rehabiliteringstilbud. Visse tiltag i forhold til den sundhedsfaglige 

kvalitet kan kommunerne understøtte, fx struktur og sammenhæng i indsatsen, 

dokumentation og fagpersonernes kvalifikationer.  Nogle tiltag er de godt på vej med, fx 

handleplaner og sagsbehandlerskift. Andre tiltag fungerer allerede godt, fx 

brugerinddragelse og individuelle vurderinger.  

Den kommende strukturreform er blevet inddraget i opgaven, da den får betydning for den 

fremtidige struktur i amter og kommuner. Der er mulighed for, at den sundhedsfaglige 

kvalitet i rehabiliteringstilbudene kan forbedres, fordi der bliver større faglige enheder i 

kommunerne. Dog kan der være ulemper ved, at de amtslige institutioner skal flyttes ud til 

kommunerne, da de måske ikke har de nødvendige økonomiske ressourcer eller 

kompetencer til at løfte de nye opgaver.    

 

Problemformulering 

Vi vil ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel diskutere og vurdere den sundhedsfaglige 

kvalitet af de rehabiliteringstilbud, der i 3 kommuner tilbydes mennesker med 

senhjerneskade. 

 

Det tidsmæssige forløb i opgaven 

Forløbet blev startet med besøg i praksis og gav sammen med litteratursøgningen 

inspiration til problemformuleringen. Praksisbesøgene fremgår af problembaggrunden og 

desuden henvises til bilag nr. 1. Derefter blev der interviewet i tre kommuner samt hos to 

brugerorganisationer og ergoterapeutforeningen. Dernæst blev data analyseret.  

 
  Projektstart    Praksisbesøg    Interview     Databearbejdning    Konklusion    Perspektivering    Aflevering    

   Uge 35           Uge 39-40       Uge 43-45    Uge 45-49               Uge 50-51      Uge 50-51           Uge 51   
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Metode 

Tre kvalitative interview blev foretaget på ledelsesplan i kommunerne. Data er indsamlet 

ved hjælp af en semistruktureret interviewguide, der er bygget op om strukturreformen 

samt temaer (struktur, proces og resultat) relateret til sundhedsfaglig kvalitet. 

Rehabiliteringstilbudene er blevet vurderet ud fra vores ergoterapeutiske synsvinkel samt 

elementer, som kan indgå i sundhedsfaglig kvalitet. Desuden er to brugerorganisationer 

blevet kontaktet for at få brugerperspektivet med. Elementer, der kan have positiv og 

negativ betydning for den sundhedsfaglige kvalitet, er blevet diskuteret og spejlet op mod 

de kommunale rehabiliteringstilbud.   

 

Analyse 

Til bearbejdning af indsamlede data har den canadiske The Client, Service Society Model 

været rammen. Den sundhedsfaglige kvalitet er vurderet i forhold til alle tre niveauer, 

klientarbejdet, det institutionelle ramme og den samfundsmæssige kontekst. Først er der set 

på den aktuelle situation i kommunerne, og derefter er der givet et bud på den ideelle 

situation. Anvendt teori er bl.a. ergoterapeut Tove Borgs ph.d.-afhandling, ”Det handler 

om verdighet,” Antonovskys teori om følelsen af sammenhæng samt relevante rapporter, 

fx ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.” Servicelovens kap. 14 §§ 71-75 er blevet 

inddraget, idet der er den lovgivningsmæssige ramme, som kommunerne kan handle inden 

for. 
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Summary 
Title 

“Lives, that are saved, must also be lived” 

 

Specification of problem 

The quality of health in relation to rehabilitation offered to people with acquired brain 

damage in 3 communities is discussed and evaluated from an OT perspective.  

 

Method 

In the communities 3 qualitative interviews with people at the level of management were 

done. Data were gathered through a semi structured interview guide made from different 

themes (structure, process and result) related to quality of health and the change of 

structure in the Danish communities. To get the perspective of the users two user 

organizations were contacted.         

 

Analysis 

The Canadian The Client, Service Society Model was used as a framework for the analysis 

of data. To begin with the actual situation in the communities was looked upon. Then an 

ideal situation was suggested. For that purpose the PhD by the occupational therapist Tove 

Borg, “Det handler om verdighet,” the theory of Sense of Coherence by Antonovsky and 

relevant reports, e.g. “Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet” were used. 

 

Conclusion 

This research has shown positive as well as negative aspects to the rehabilitation offered by 

the Danish communities. Some of the initiatives to the quality of health can be improved, 

some the communities are working on, and others are already functioning well. Problems 

concerning documentation, standards of quality, continuity, coherence in the rehabilitation 

process, involvement of the users, qualifications of the professionals and interdisciplinary 

co-operation can be areas for improvement.  

 

Keywords 

Rehabilitation, brain damage, health care quality, the change of structure in the Danish 

communities and quality of health. 
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Læsevejledning 
 

I vores opgave er citater direkte fra interview eller litteratur skrevet i kursiv og med 

anførselstegn.  

 

Når [ ] er anvendt i citaterne, er det udtryk for vores egne indsatte ord. 

 

Anonymisering af kommuner og byer er gjort ved at skrive ”X-kommune” og ”X-by”. 

De tre respondenter er anført som respondent nr. 1, 2 og 3 og i parenteser som R. nr. 1, 2 

og 3. 

 

Når der efter navnet i en kildehenvisning er anført en dato, betyder det, at kilden er hentet 

på Internettet.  

 

Under nogle afsnit er der anført flere kilder efter hinanden, fordi de alle er med til at 

understøtte det skrevne.  

 

Gennem analysen har vi fremhævet vigtige begreber med fed, efterhånden som de 

optræder.  
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1.0 Indledning  
”Liv, der reddes, skal også leves” er et slogan fra Hjerneskadeforeningen. Gennem de 

senere år har der været tiltagende interesse for og fokus på de forhold, som mennesker med 

senhjerneskade tilbydes i Danmark. Set fra en samfundsmæssig vinkel er det en gruppe, 

der bruges mange ressourcer på i.f.m. rehabilitering. Vi mener, at ergoterapeuter kan 

bidrage til kvalitetsudvikling inden for senhjerneskadeområdet, da vi som faggruppe 

arbejder helhedsorienteret og bl.a. har stor viden om betydningen af aktivitet og deltagelse.  

 

2.0 Problembaggrund 
2.1 Den historiske udvikling 
Før 1985 foregik genoptræningen af mennesker med senhjerneskade mange forskellige 

steder, og dermed blev erfaring og viden også spredt. Der var fortrinsvis fokus på pleje og 

omsorg, og 20-30 årige personer med erhvervet hjerneskade blev ofte anbragt på 

plejehjem, da man lægefagligt set ikke vidste bedre (Nielsen, 2004, s. 10). I midten af 

80´erne blev den amerikanske neuropsykolog Prigatanos forskningsresultater kendt i 

Danmark. Han fandt bl.a. ud af, at en hjerneskade ikke er endegyldig. 

Rehabiliteringsarbejdet i Danmark blev også inspireret af Therapiezentrum Burgau1, som 

blev oprettet i Bayern i 1989 på initiativ af pårørende til svært hjerneskadede mennesker 

(Nielsen, 30.11.04).      

I 1985 oprettedes Center for Hjerneskade og Vejlefjord Center, hvorefter flere centre fulgte 

fordelt over hele landet (Nielsen, 2004, s. 18). Brugerorganisationer fx HjerneSagen og 

Hjerneskadeforeningen samt pårørende engagerende sig og påvirkede i høj grad 

udviklingen specielt via medierne. Det betød bl.a., at behandlerperspektivet blev vendt til 

et brugerperspektiv. Man begyndte at forstå, at en erhvervet hjerneskade berørte hele det 

fysiske, kognitive, sociale og kulturelle liv hos den enkelte. Der skete også noget på 

videns- og dokumentationsområdet, idet VfHj2 blev stiftet.  

 

I de senere år synes hverdagsliv og meningsfuldhed at have fået større betydning i 

rehabiliteringen, idet brugere og pårørende bliver betragtet som aktive deltagere (Nielsen, 

2004, s. 46-48 og 65). 

                                                 
1 Therapiezentrum Burgau er et tysk specialsygehus til rehabilitering af mennesker med svære erhvervede 
hjerneskader.  
2 Videnscenter for Hjerneskade. Blev oprettet i 1994 med det formål at indsamle, bearbejde og især formidle 
viden om erhvervede hjerneskader hos børn og voksne fra hospitalsfasen til dagliglivet efter skaden. 
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Ifølge Sundhedsstyrelsen (2002) rammes ca. 10.000 danskere hvert år af en apopleksi. 

Hjerneskadeforeningen oplyser, at 12-15.000 mennesker i Danmark årligt rammes af 

hjernerystelser eller mere alvorlige hjerneskader. Det skønnes, at der er ca. 60.000 

mennesker med erhvervet hjerneskade i Danmark, hvilket svarer til, at hver eneste af de 

nuværende 271 kommuner gennemsnitligt har 220 borgere med en hjerneskade (Jensen, 

2004, s. 7-8).  

 

2.2 Den samfundsøkonomiske betydning 
I Regeringens folkesundhedsprogram ”Sund hele livet – de nationale mål og strategier for 

folkesundheden 2002-10” nævnes de store folkesygdomme3, som regeringen har valgt som 

målgruppe i.f.m. sundhedsfremme og forebyggelse. Gruppen af mennesker med 

senhjerneskade på 60.000 er ikke medtaget. Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

omfatter hver af de store folkesygdomme grupper på mindst 200.000 mennesker. Vi forstår 

derfor godt, at mennesker med senhjerneskade ofte er en overset gruppe, men vi mener, at 

der bør afsættes flere økonomiske ressourcer til dette område, da apopleksi som en del af 

senhjerneskadeområdet også er en af de store folkesygdomme i Danmark. Apopleksi er 

den tredje hyppigste dødsårsag (13,8 % af alle) og den hyppigste årsag til alvorlig 

funktionsnedsættelse hos voksne. Sygdommen har store konsekvenser for den enkelte, de 

pårørende, sundhedsvæsenet og samfundet (CEMTV4, 2002, s. 16). Ifølge Sundheds-

styrelsen er apopleksi den enkeltstående sygdom, som lægger beslag på flest ressourcer i 

sygehusvæsenet, idet 5 % af de samlede sygehusudgifter bruges på dette område (Borg, 

2004, s. 24). Så selv om gruppen af mennesker med senhjerneskade på 60.000 er en lille 

gruppe, så har den stor betydning for samfundsøkonomien og sundhedsvæsenet.  

”I Danmark er der en stigende interesse fra både borgere, fagfolk og politikere for 

rehabiliteringsbegrebet og dets praksis, fordi forskning og udviklingsprojekter viser, at der 

kan være både menneskelig og samfundsmæssig gevinst ved at arbejde ud fra 

rehabiliteringsprincipper” (Jensen & Møller, 2004, s. 4).  

 
 

                                                 
3 Det drejer sig om aldersdiabetes, forebyggelige kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme, osteoporose, 
muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og rygerlunger. 
4 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. 
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2.3 Væsentlige publikationer 
I.f.m. vedtagelsen af Finansloven for 1999 besluttede Folketinget, at der skulle anvendes 

55 millioner kr. til at fremme genoptrænings- eller rehabiliteringsindsatsen i amter og 

kommuner. Der blev iværksat udviklingsprojekter, og erfaringerne fra disse er 

efterfølgende blevet sammenfattet i seks publikationer udgivet af VfHj (Nielsen, 2004, s. 

4).  

I oktober 2004 udgav MarselisborgCentret m.fl. ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”. 

Dens formål er at udvikle og afklare rehabiliteringsbegrebet i Danmark, og den har været 

inspirerende for os (Thuesen, 2004, s. 22). 

 

2.4 Hverdagslivets betydning 
Tove Borg er seniorforsker på Hammel Neurocenter og én af de første danske 

ergoterapeuter, som har lavet en ph.d.-afhandling, ”Livsførelse i hverdagen under 

rehabilitering”. Hun har forsket i apopleksiramtes og deres pårørendes betingelser for at 

genskabe en livsførelse. Hun fremhæver, at rehabilitering er et felt i udvikling med mange 

dilemmaer. Samtidig pointerer hun, at der forsat mangler forskning og dokumentation på 

området. D. 03/11-04 deltog vi i en temadag arrangeret af LFG Senhjerneskade5 på Odense 

Universitetshospital. Emnet var ”Hverdagslivets betydning” v/Tove Borg. De deltagende 

ergoterapeuter kunne berette om mange problemstillinger og dilemmaer som fx, at der er 

mangel på tilbud, kvalitetsstandarder, en klar definition af rehabilitering samt ressourcer til 

rehabilitering.  

  

2.5 Occupational deprivation og occupational justice 
Mange faguddannede personer6 arbejder med rehabilitering (Jensen & Møller, 2004, s. 26). 

Hos Etf7 har vi fået oplyst, at LFG Senhjerneskade har 407 medlemmer. Udviklingen af 

professionen ergoterapi bør have elementer af socialt og politisk engagement. Ifølge den 

canadiske ergoterapeut Elizabeth Townsend er målet med ergoterapi at sikre mennesker 

retfærdighed i.f.t. aktivitet og deltagelse i samfundslivet, dvs. occupational justice8.  

                                                 
5 Landsdækkende Faglig Gruppe for ergoterapeuter med interesse for behandling af senhjerneskadede. 
6 Fx socialrådgivere, jobkonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, lærere, pædagoger, 
teknikere, tale-/hørepædagoger, social- og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker, psykologer, 
socialpædagoger, læger, diætister, ingeniører m.v. 
7 Ergoterapeutforeningen. 
8 Occupational justice er en del af social justice og den ergoterapeutiske vinkel på, hvordan man lever op til 
dette.  
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Ergoterapeuter kan gøre opmærksom på sammenhængen mellem levevilkår og aktivitet 

samt betydningen af aktivitet og deltagelse i samfundslivet for menneskers livskvalitet og 

udviklingsmuligheder (Borg, 2003, s. 222).  

Ergoterapeut Gail Whiteford definerer occupational deprivation9 som en tilstand, hvor folk 

er udelukket fra muligheder for at engagere sig i meningsfulde og nødvendige dagligdags 

aktiviteter pga. sociale, politiske og økonomiske faktorer, der ligger uden for deres kontrol. 

En gruppe, der er specielt udsat og lever i begrænsede aktivitetsvalg og formindskede 

aktivitetsmuligheder, er mennesker med senhjerneskade. For at undgå occupational 

deprivation må man ifølge Gail Whiteford tage begrebet occupational justice til sig og 

mobilisere ressourcer, der har som mål aktivitetsmæssigt set at skabe retfærdige samfund, 

som er baseret på folk, deres behov og retten til at handle (Whiteford, 2000, s. 204).  

 

2.6 Strukturreformen 
1. januar 2007 træder den nye strukturreform10 i kraft. Den debatteres for øjeblikket på 

mange planer, og det vil derfor være aktuelt at inddrage den, når vi ser på senhjerneskade-

området.  

I Hovedbestyrelsens beretning i ”Ergoterapeuten” nr. 16, 2004, s. 8 berettes følgende: 

”Kommunalreformen med nedlæggelse af amter og oprettelse af regioner og 

sammenlægninger af en række kommuner vil komme til at præge udviklingen inden for 

genoptræning og rehabilitering og mange medlemmers dagligdag de kommende år. 

Kommunesammenlægninger og flytning af opgaver fra amt til kommune giver 

ergoterapeuter mulighed for at deltage i fastlæggelsen af opgaverne, sikring af kvalitet i de 

ydelser, borgerne tilbydes og ikke mindst at medvirke til, at rehabilitering i højere grad 

bliver nøgleordet i social- og sundhedsvæsenet.” 

Strukturkommissionens analyser viser, at de mindre kommuner har problemer med at sikre 

bredde i borgernes valgmuligheder og en tilstrækkelig faglig bæredygtighed i 

opgaveløsningen på en række områder og har højere udgifter pr. indbygger (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet, 2004, s. 13-14). Med udsigten til den nye strukturreform tyder meget 

på, at der vil ske store forandringer på senhjerneskadeområdet, både i positiv og negativ 

                                                 
9 Occupational deprivation er desuden beskrevet af den australske ergoterapeut Ann A. Wilcock i bogen ”An 
Occupational Perspective of Health,” 1998, s. 145. 
10 Den 11/11 2004 blev vi af direktøren for HjerneSagen gjort opmærksom på, at den korrekte betegnelse 
fremover er kommunalreform. Da ordet strukturreform imidlertid er brugt i meget relevant litteratur, har vi 
valgt at bibeholde denne betegnelse i opgaven. 
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Økonomi

Nærhed Kvalitet 

retning. Aspekter som nærhed, kvalitet og økonomi har allerede i dag stor betydning, og 

det vil sandsynligvis også i fremtiden være svært at forene alle tre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur nr. 1: De tre aspekter økonomi, kvalitet og nærhed 

(Kilde: Ringkjøbing Amts værdigrundlag) 

 

2.7 Kvalitetsudvikling og dokumentation 
”Den praksis, der udfolder sig på hospitaler og i primærsektoren, udspiller sig indenfor 

økonomiske og praktiske rammer, som påvirker kvalitet og muligheder for det 

professionelle arbejde” (Borg, 2004, s. 18). 

Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 1993 en national strategi for 

kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det overordnede mål med strategien er at bidrage til 

høj kvalitet i.f.t. den enkelte. Forventningerne til kvaliteten i det danske sundhedsvæsen er 

steget siden. Borgerne forventer en sammenhængende og systematisk kvalitetsvurdering, 

og at kvalitetsoplysninger stilles til rådighed som grundlag for det frie valg (Rasmussen, 

03.02.04). For borgeren er oplevelsen af kvalitet i de offentlige ydelser i høj grad afhængig 

af, om der er sammenhæng i indsatsen og smidige overgange, når flere myndigheder er 

involveret i behandlingsforløbet (Socialministeriet, 2004, s. 5). Samme synspunkt kommer 

til udtryk i publikationerne fra VfHj. 

Rehabilitering kræver et nuanceret samspil mellem mennesket med en hjerneskade, 

pårørende, myndigheder og professionelle. Vigtige aspekter er bl.a. individuel tilpasning 

og helhedsorientering.   

Socialsektoren har et særligt dilemma. På den ene side findes faglige normer om 

individualitet, på den anden side om retssikkerhed. Det betyder, at alle brugere med 
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erhvervet hjerneskade i princippet har ret til samme ydelser. Sidstnævnte kræver standarder 

(Hollænder, 2004, s. 43). Men kan man arbejde klientcentreret11 i.f.t. kvalitetsstandarder? 

 
2.8 Praksisbesøg 
Vi har i vores afdækning af problemområdet været på besøg hos rehabiliterings- og 

revalideringscentre, værksteder for mennesker med senhjerneskade samt talt med 

nøglepersoner i amter og kommuner om bl.a. hjerneskaderådgivning (bilag nr. 1, s. 68).  

Vi kunne efterfølgende konstatere, at der er mange dilemmaer og gråzoner inden for 

området. Der er nogle tilbud til mennesker med senhjerneskade, men de er meget 

forskellige. Praksisbesøgene medførte nogle ergoterapeutiske overvejelser, og vi fik 

kendskab til forskellige problemstillinger inden for senhjerneskadeområdet. Vi diskuterede 

derfor, om det ville være relevant senere at interviewe kommunale fagpersoner. 

 

2.9 Gruppens ergoterapeutiske overvejelser 
Et vigtigt omdrejningspunkt i ergoterapi er menneskelig aktivitet, da det bruges som både 

middel og mål. Aktiviteterne er med til at skabe mening i tilværelsen, organisere adfærd og 

fungere som determinant for sundhed og trivsel. Menneskets aktiviteter forandres og 

udvikles livet igennem og skal derfor ses i sammenhæng med den enkeltes samlede liv 

(Townsend, 2002, s. 33), (Ergoterapeutstuderende E61, 2004, s. 7), (Kristensen & Nielsen, 

2003, s. 110). Den viden, vi som ergoterapeuter har om aktiviteter, har fået os til at 

overveje, hvilke aktiviteter der egentlig tilbydes mennesker med senhjerneskade i 

kommunerne. Er de aktiviteter, der tilbydes, meningsfulde og relevante i.f.t. den enkelte, 

og er den enkelte motiveret for målene?  

Vi har haft nogle overvejelser om, hvem det egentlig er, der sidder og koordinerer 

indsatsen i de enkelte kommuner. Ud fra vores praksisbesøg og én af publikationerne fra 

VfHj stiller vi spørgsmålstegn ved, om kommunerne har den nødvendige viden og 

kompetence omkring senhjerneskadeområdet. Fx oplever en jobkonsulent fra et 

rehabiliteringscenter forskellige spændingsfelter i det tværsektorielle samarbejde, bl.a. 

manglende viden om mennesker med senhjerneskade, deres særlige behov og 

mestringsevne, skadens omfang og omgivelserne (Nørreskov, 2004, s. 41). ”Kunsten er at 

                                                 
11 Klientcentreret praksis er defineret af Elizabeth Townsend i ”Fremme af menneskelig aktivitet”, 2002, s. 
186. 
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sikre brugeren de tilbud, vedkommende har behov for og samtidig sikre, at brugeren ikke 

bliver ”kastebold” mellem kommunale sagsbehandlere med hver deres specialistfunktion 

og med hver deres metodiske tilgang til specialet” (Jensen, 2004, s. 41). 

Med den forforståelse vi har af aktiviteters betydning, undrer vi os over, at vi gentagne 

gange i litteraturen støder på ord som sparsomme, ikke-eksisterende og begrænsede tilbud 

(Nielsen, 2004, s. 52 og 55). Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved, om ergoterapeuter kan 

arbejde klientcentreret, hvis tilbudene ikke eksisterer eller ikke er tilgængelige.  

Når et menneske med senhjerneskade skal udskrives til eget hjem, er det vigtigt, at han/hun 

lærer at mestre sin hverdag igen. ”Fokus for ergoterapi er, at brugeren får en optimal 

rehabilitering. Heri ligger et tæt samarbejde med brugeren og en individuel tilpasset 

behandling” (Ergoterapeutstuderende E61, 2004, s. 6). 

 

2.10 Begrundelse for valg af emne 
To af gruppens medlemmer har i en 14 dages valgfagsperiode arbejdet med emnet 

rehabilitering i fase 312 og omfanget af de kommunale tilbud. De fandt på daværende 

tidspunkt ud af, at nogle kommuner ikke har de nødvendige kompetencer og ressourcer og 

derfor gør brug af amtslige tilbud m.h.t. arbejde, genoptræning og botilbud.  

Der er sket store fremskridt inden for lægevidenskaben, så flere mennesker med 

senhjerneskade bliver i dag reddet, men det er et spørgsmål, hvilket liv de reddes til. 

Allerede i 1988 skrev ergoterapeut Jytte Tjørnov i bogen ”Ergoterapi – Baggrund og 

udvikling” s. 39 følgende: ”Det er min opfattelse, at ergoterapi langt oftere, end tilfældet 

er, skulle foregå i eller i tilknytning til patientens hjem og omgivelser. Her støder vi på 

praktiske og økonomiske problemer fra hospitalets og primærkommunens side. Dertil 

kommer, at de fleste har en traditionel opfattelse af, at behandling og rehabilitering skal 

foregå på et hospital.”  

Også i dag ser vi, at der er praktiske og økonomiske problemer i.f.m. rehabilitering og ikke 

mindst overgangen fra rehabiliteringshospital til primærkommune.  

Udviklingen i de øvrige skandinaviske lande er længere fremme, fx blev rehabilitering i 

Norge omfattet af lovgivningen i 1984, men også dér diskuteres det dog fortsat, hvad 

rehabilitering egentlig er (Bredland, 2002, s. 15). 

Problembaggrunden har ledt os frem til problemformuleringen. 

                                                 
12 Sundhedsstyrelsens faseopdeling af hjerneskade (Borg, 2003, s. 411). 
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3.0 Problemformulering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Definitioner i.f.t. problemformuleringen 
  

Sundhedsfaglig 

kvalitet 

Omfatter kvaliteten af de sundhedsfaglige rehabiliteringstilbud, der 

i relation til det ergoterapeutiske område påvirker hele livsførelsen, 

så resultatet bliver et selvstændigt og meningsfuldt liv (Kjærgaard 

& Mainz, 2001, s. 26).  

Rehabiliteringstilbud En bred vifte af tilbud rettet mod aktivitet og deltagelse via 

fysisk/psykosocial/kognitiv træning med det mål at opnå et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Mennesker med 

senhjerneskade 

Er en samlet betegnelse for vidt forskellige mennesker med vidt 

forskellige kompetencer, ønsker og vilkår i hverdagen.  

Rehabilitering ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces 

mellem en borger [bruger], pårørende og fagfolk. Formålet er, at 

borgeren [brugeren], som har eller er i risiko for at få betydelige 

begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres 

på borgerens [brugerens] hele livssituation [hvor brugeren er 

ekspert på eget liv], og beslutninger består af en koordineret, 

sammenhængende og vidensbaseret indsats” (Jensen & Møller, 

2004, s. 4). 
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3.2 Målgrupper, som opgaven er relevant for 
• Ergoterapeuter og faggrupper med en sundhedsfaglig uddannelse.  

• Kommunalt ansatte på ledelsesplan og i praksis. 

• Politikere, som er beslutningstagere på social- og sundhedsområdet. 

 

3.3 Afgrænsning  
Mennesker med senhjerneskade omfatter en meget bred gruppe i.f.t. køn, alder, 

livssituation, skadens omfang og skadens konsekvenser. Efter praksisbesøgene måtte vi 

konstatere, at mennesker med senhjerneskade er en stor uensartet og vanskelig placerbar 

gruppe, der tilbydes det samme udvalg af kommunale tilbud uanset skadens omfang (let, 

moderat, svær eller meget svær hjerneskade).  

Vi har valgt at bruge definitionen af rehabilitering fra Hvidbogen, fordi den indeholder de 

elementer, som, vi synes, er vigtige. Desuden udgør den det fremtidige fælles, nationale 

grundlag for rehabilitering. Brugen af ordet ”tidsbestemt” forstår vi ikke sådan, at 

rehabilitering slutter på et bestemt tidspunkt, som fx genoptræning, men at der er nogle 

delmål og mål, som skal nås undervejs i rehabiliteringsprocessen.  

 

3.4 Forforståelse 
Vores tilgang til opgaven er præget af vores forforståelse. I løbet af vores uddannelse har 

vi fået indsigt i forskellige teorier fx ergoterapeutiske, psykologiske og sociologiske samt 

fået praksiserfaring. Sammen med vores personlige værdier, holdninger, politiske 

opfattelser og den relevante lovgivning har dette været med til at forme vores forforståelse.  

Vores forforståelse gik bl.a. ud på, at der manglede kommunale tilbud til mennesker med 

senhjerneskade, og at eventuelle tilbud ofte ikke var tilpasset den enkeltes værdier, ønsker 

og behov, hvilket vi gennem vores uddannelse har fokuseret meget på – den 

klientcentrerede praksis.  

Vi forventede, at der ville være flest ressourcer til at etablere meningsfulde aktiviteter i en 

stor kommune, således at mennesker med senhjerneskade ville være bedre stillede ved at 

bo der (Bredland, 2002, s. 218). Efter Servicelovens13 § 73 skal kommunerne sørge for 

tilbud til bl.a. mennesker med hjerneskade (Socialministeriet, 2004, s. 23). Vi kan dog ikke 

                                                 
13 Det officielle navn er Lov om social service. 
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udlede af loven, hvad tilbudet skal indeholde. Vores forforståelse gik derfor på, at det også 

ville være svært for de ansatte i kommunerne.  

Under interviewene i kommunerne forsøgte vi at sætte os ud over vores forforståelse, men 

ved den efterfølgende bearbejdning af svarene blev vores forforståelse sat i spil.  

 

4.0 Metode 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur nr. 2: Skematisk oversigt over opgavens opbygning 
Figuren har været et redskab gennem hele opgaveforløbet. De tre cirkler illustrerer, at vi vil 

vurdere rehabiliteringstilbudene ud fra vores ergoterapeutiske synsvinkel, bruger-

organisationernes synspunkter samt elementer, som kan indgå i sundhedsfaglig kvalitet.  

 

4.1 Videnskabsteori 
Inden for videnskabsteorien findes to retninger. Det positivistiske paradigme henholder sig 

til, at det er muligt at finde og beskrive sandheden, mens det konstruktivistiske paradigme 

anskuer verden ud fra et socialpsykologisk perspektiv, konstrueret af mennesket selv og 

bestemt af den sammenhæng, kultur eller samfund, som vedkommende indgår i.  

Dette indebærer, at der ikke findes én, men flere sandheder (Dehlholm-Lambertsen & 

Maunsbach, 1997, s. 7). Der er en glidende overgang mellem de to retninger, og vi 

befinder os i opgaven nærmest det konstruktivistiske paradigme, idet vi valgte at 

kvalitetsvurdere tilbudene i tre kommuner med tanke på, at der findes mere end én 
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sandhed. Den kvalitative metode er dybdegående, og vi ønskede bl.a. indsigt i 

respondenternes forståelse af den kommunale verden. 

Inden for konstruktivismen valgte vi den hermeneutiske tilgang, idet vores mål med 

respondenterne var at få indsigt og forståelse, der kunne åbne nye erkendelsesmuligheder. 

Ergoterapifagets tidligere paradigme har været præget af en mekanistisk tilgang og var 

derfor knyttet til positivismen og naturvidenskaben.  

Det nuværende paradigme er aktivitetsparadigmet, som er holistisk orienteret og knyttet til 

konstruktivismen (Kiefhofner, 2001, kap. 3-4). Vi er klar over, at mennesker og deres 

handlinger er komplicerede størrelser, og vores respondenter vil sandsynligvis have 

forskellige indfaldsvinkler og forskellige perspektiver, og det passer med vores kvalitative 

tilgang til undersøgelsen.  

 

4.2 Kvalitativ metode 
Vi har valgt at lave en kvalitativ undersøgelse, for at få respondenternes subjektive 

opfattelse af kvaliteten af de kommunale tilbud. En kvalitativ metode kan bruges, når man 

ønsker at indsamle og bearbejde data for at få nye ideer, finde mønstre og skabe hypoteser. 

Den anvendes, hvor man vil ”tolke fremfor at tælle” (Kamper-Jørgensen & Almind, 2003, 

s. 167). Den kvalitative metode sætter respondenterne i stand til at meddele andre deres 

situation ud fra deres eget perspektiv og med deres egne ord. Vi søger at dække både det 

faktuelle plan og meningsplanet i kommunerne (Kvale, 2004, s. 43 og 78). 

Den kvalitative metode, vi har valgt, bygger på et konstruktivistisk grundlag. Man stræber 

efter forståelse og fortolkning, og derfor er generaliseringer irrelevante. Vi er interesseret i 

sammenhænge og strukturer og vil via kvalitative interview få mange oplysninger om få 

undersøgelsesenheder.  

Den kvalitative metode egner sig bl.a. til at udvikle og afklare begreber (fx sundhedsfaglig 

kvalitet), at finde nye perspektiver (fx i.f.m. den nye strukturreform) samt at belyse 

omfattende og komplicerede problemer (fx manglende tilbud til mennesker med 

senhjerneskade) (Kamper-Jørgensen & Almind, 2003, s. 168).  

Ved at fravælge den kvantitative metode mister vi muligheden for at generalisere resultatet 

fra kommunerne til resten af landet. Vi er klar over, at resultatet aldrig kan blive 

repræsentativt, men vi har også ønsket at gå mere i dybden og undersøge 

årsagssammenhænge. 
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4.3 Interviewguide 
Inspireret af Kvale udarbejdede vi en interviewguide for at komme omkring de emner, som 

vi ønskede svar på. Interviewguiden kom til at bestå af temaer, formål og spørgsmål. Vi 

valgte at lave den semistruktureret for at få mulighed for at følge op på respondenternes 

svar.  

For at forklare overgangen mellem problemformuleringen og interviewguiden lavede vi en 

operationalisering. Vi valgte at se på kvaliteten af rehabiliteringstilbudene i kommunerne 

og skaffede os derfor viden om områderne struktur, proces og resultat set i sammenhæng 

med den kommende strukturreform. Disse fire begreber blev derfor temaerne i vores 

interviewguide, idet de tre første bruges inden for det danske sundhedsvæsen bl.a. i.f.m. 

kvalitetsudvikling. 

Desuden operationaliserede vi for at komme fra temaerne til spørgsmålene. Formålet var at 

få indsamlet data, der kunne afdække vores emneområde. 

Vi har beskrevet formålet med hvert enkelt tema for at give en forståelse af, hvad der 

ligger under dem. 

 ”Strukturkriterier og – standarder angiver hvilke ressourcer, der er nødvendige for at 

gennemføre en given indsats, herunder eksempelvis de fysiske rammer, visitationsregler, 

kompetencekrav, vagtdækning på en afdeling etc.” (Kjærgaard & Mainz, 2001, s. 37). Ved 

udformningen af spørgsmål til strukturdelen har vi for at få viden om kompetencekrav fx 

valgt at spørge ind til betydningen af fagpersonernes kvalifikationer. For at få afdækket de 

øvrige ressourcer bl.a. vedrørende økonomi og placeringen af tilbudene har vi ligeledes 

udarbejdet spørgsmål, så vi fik svar på kriterierne og standarderne.   

”Proceskriterier og – standarder angiver de handlinger, som bør udføres af det 

sundhedsfaglige personale for at opnå det forventede resultat.” (Kjærgaard & Mainz, 

2001, s. 38). For at få svar på undersøgelse og behandling valgte vi at stille spørgsmål om 

fx brug af standardiserede redskaber, brugerinddragelse og etiske dilemmaer.   

”Resultatkriterier og – standarder angiver den ønskede effekt af den samlede indsats.” 

(Kjærgaard & Mainz, 2001, s. 38). Ved temaet resultat spurgte vi fx ind til 

succesparametre, kvalitetsudvikling og dokumentation. 

Det afsluttende tema var strukturreformen og for at få fremtidige perspektiver frem, 

spurgte vi til fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning.    

Den endelige interviewguide fremgår af bilag nr. 2a, s. 71. 
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4.4 Respondenterne 
Vi foretog individuelle interview, idet vores undersøgelsesområde er menneskers 

oplevelser, ønsker, motiver og erfaringer i al sin nuancerigdom (Dehlholm-Lambertsen & 

Maunsbach, 1997, s. 27).  

Som kriterier for udvælgelse af respondenter valgte vi kommunalt ansatte på 

ledelsesniveau, der har ansvaret for tilbud til mennesker med senhjerneskade over 18 år. 

Det skyldes, at vi stillede spørgsmål ud fra temaerne struktur, proces og resultat for 

efterfølgende at kunne kvalitetsvurdere tilbudene. 

Efter kontakt til kommunerne viste det sig, at vi fik følgende respondenter:  

Respondent/kommune14 nr. 1: Socialrådgiver, afdelingsleder, ansat siden 1996 med bl.a. 

senhjerneskadeområdet som arbejdsfelt. 

Respondent/kommune15 nr. 2: Socialrådgiver, sektionsleder for psykiatri- og 

handicaprådgivningen, ansat siden 2000. 

Respondent/kommune16 nr. 3: Overassistent i pensions- og arbejdsmarkedsafdelingen, 

ansat siden 1978. 

Vi valgte tre kommuner, som var relevante i.f.t. den fremtidige strukturreform, fordi de 

sandsynligvis skal lægges sammen.  

 

4.5 Pilotinterview 
Før det første interview foretog vi et pilotinterview med en tidligere kommunalt ansat 

socialrådgiver, der har stor erfaring inden for det lovgivningsmæssige, 

forvaltningsmæssige samt social- og sundhedsområdet. Vi valgte at interviewe ham på 

baggrund af hans viden, og desuden havde han som kommunalt ansat været ansvarlig for 

senhjerneskadeområdet. Da to af respondenterne var socialrådgivere, var det relevant at 

lave pilotinterviewet med en socialrådgiver. Han havde desuden tidligere været ansat i to af 

de udvalgte kommuner. Ved at vælge ham kunne vi få afdækket, om spørgsmålene var 

forståelige inden for den ramme, vi gerne ville stille dem i.  

                                                 
14 Indbyggertal: ca. 8.000. Antal mennesker med senhjerneskade: ca. 1 om året. Geografisk areal: ca. 220 

km2.  
15 Indbyggertal: ca. 41.000. Antal mennesker med senhjerneskade: kommunen kan kun oplyse, at 27 er 

tilknyttet et bostøttecenter. Geografisk areal: ca. 350 km2.  
16 Indbyggertal: ca. 7.000. Antal mennesker med senhjerneskade: ca. 5 om året. Geografisk areal: ca. 225 

km2.  
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Vi besluttede, at den i gruppen, som skulle foretage de tre interview i kommunerne, også 

skulle være den, der foretog pilotinterviewet, fordi man lærer at interviewe ved gentagne 

gange at afprøve situationen. Dette ville ligeledes medføre, at intervieweren fik mere 

selvtillid samt en forbedret interaktion med respondenterne i projektinterviewene i 

kommunerne (Kvale, 2004, s. 151).  

Vi vægtede højest at få kontrolleret, om vores spørgsmål var præcise og egnet til formålet, 

frem for om respondenten kunne give konkrete svar. Desuden fik vi en tidsangivelse på 

interviewets længde. Vi fik konstruktiv kritik og foretog på baggrund af dette en tilretning 

af interviewguidens spørgsmål.  

 

4.6 Interview  
Det er vigtigt, at vi er åbne overfor, at verden kan ses og forstås på mange måder hos de 

forskellige respondenter. Det er vores teoretiske forforståelse, der sætter os i stand til at 

afgøre, hvornår interviewet handler om noget interessant og relevant i.f.t. problemstillingen 

(Jensen & Johnsen, 2003, s. 212).    

Vi oplevede, at interviewguiden virkede overskuelig, og at den var godt struktureret til 

vores formål, men det ville have været en fordel med flere hjælpespørgsmål for lettere at 

kunne springe mellem de enkelte temaer og spørgsmål. Løbende gennem processen har vi 

forsøgt at være fleksible og tilrettet enkelte spørgsmål samt ændret på rækkefølgen, fordi vi 

fik ny viden undervejs. Vi ændrede fx etiske overvejelser til etiske dilemmaer, fordi det ud 

fra dilemmaer var lettere at få respondenternes subjektive holdninger frem.  

 

4.7 Etiske overvejelser 
Gennem hele opgaveforløbet måtte vi træffe etiske beslutninger. Respondenterne og 

kommunerne blev anonymiseret, og vi indhentede skriftligt samtykke fra dem inden 

interviewet. Vi informerede desuden telefonisk og pr. brev om, hvem vi var, hvilke emner 

vi ville berøre, muligheden for at trække sig ud af interviewet samt tidsforbruget (bilag nr. 

2b, s. 76) (Kvale, 2004, s. 117-125).    

Vi havde nogle etiske overvejelser om, hvad vi skulle kalde gruppen af mennesker med 

senhjerneskade. Vi diskuterede, at begrebet ”de senhjerneskadede” kunne virke 

nedsættende med fokus på sygdommen frem for det enkelte menneske. Vi valgte derfor 

begrebet ”mennesker med senhjerneskade”, da dette ordvalg bedre karakteriserer den 

enkelte.  
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Vi skelnede mellem begreberne ”borger” og ”bruger”. ”Borger” bruges om alle bosiddende 

i en kommune, mens ”bruger” er det udsnit af borgere, som kommer i kontakt med det 

offentlige system. Selvom ordet ”bruger” dækker mennesker med senhjerneskade, synes vi 

ikke, ordet virker sygdomsfikseret (Borg, 2004, s. 96).  

I interviewene med fagpersonerne deltog vi alle fem og havde hver en rolle. Havde vi 

derimod valgt at interviewe mennesker med senhjerneskade, ville det etisk set have været 

for mange. Det kunne have fremmet nervøsitet og uoverskuelighed samt påvirket 

validiteten og reliabiliteten.      

 

4.8 Metode for transskribering 
Under interviewene skrev én fra gruppen direkte ind på computer for at lette den 

efterfølgende transskribering. Vi havde dog nogle overvejelser om, hvorvidt det kunne 

virke forstyrrende for respondenterne, intervieweren og interaktionen. Vores begrundelse 

for at gøre det var, at respondenterne alle var fagpersoner, og spørgsmålene vedrørte deres 

arbejdsområde og ikke privatlivet. Havde vi interviewet mennesker med senhjerneskade, 

ville vi have valgt ikke at gøre det af etiske grunde. Efter pilotinterviewet og første 

interview spurgte vi respondenterne, om det havde været distraherende, men de svarede nej 

til dette.   

”Detaljeringsgraden i en transskription vil bero på, hvad den skal bruges til” (Kvale, 

2004, s. 171). Vi valgte på skift to og to at transskribere alle interviewene ordret inklusiv 

fyldord som fx øh, for hvis respondenterne udtrykte usikkerhed og tvivl inden et svar (fx 

ved definition af begrebet rehabilitering), ville dette komme til udtryk. Vi satte tre prikker 

ved pauser og ufuldendte sætninger, og latter blev anført i parentes. Vi fravalgte at 

transskribere tilkendegivelser for aktiv lytning fra interviewerens side så som "ja" og 

"okay", da det var respondenternes udtalelser, vi efterfølgende skulle analysere. En ordret 

transskribering af respondenternes udtalelser vil reducere risikoen for misforståelser og 

fejltolkninger (Kvale, 2004, s. 172).    

Vi valgte ikke at transskribere briefingen, men derimod debriefingen, fordi de øvrige 

gruppemedlemmer også stillede spørgsmål under dette punkt. Vi transskriberede 

interviewene ud fra fastlagte skriveprocedurer, da det ellers kunne være svært at foretage 

krydssammenligninger mellem interviewene (Kvale, 2004, s. 171). Vi har gennemlyttet 

båndene igen for at kontrollere, om transskriptionerne var så fejlfrie som muligt. Dette har 
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øget vores forståelse, først og fremmest af hver af de enkelte respondenter, senere på tværs 

(Borg, 2004, s. 116). 

 

4.9 Databearbejdning 
Interviewguiden blev lavet ud fra teori om struktur, proces og resultat, og efter 

transskriberingen udarbejdede vi derfor en teoriafhængig klassifikation af data. Af hensyn 

til overskuelighed opstillede vi et skema (figur nr. 3), hvor vi satte de tre kommuner 

overfor interviewguidens temaer. Ud fra temaerne indsatte vi de væsentligste citater fra 

hver kommune. Disse citater har vi efterfølgende brugt under analysearbejdet. Samtidig 

har vi været opmærksomme på, at der kunne være nogle vigtige udtalelser, som faldt 

udenfor vores klassifikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvale har defineret tre niveauer at fortolke data på, selvforståelse, kritisk common sense- 

forståelse og teoretisk forståelse, og de tre niveauer hænger sammen. Vi befinder os mest 

inden for den teoretiske forståelse, fordi vores fortolkning af respondenternes udsagn i 

form af sundhedsvæsenets begreber struktur, proces og resultat, er den teoretiske ramme. 

Vi er opmærksomme på, at respondenterne har en selvforståelse og common sense, som 

ikke nødvendigvis stemmer overens med vores. Det kan fx have betydning for 

respondenternes common sense, om de er ansat i en stor eller lille kommune, og om der er 

mennesker med senhjerneskade i deres egne familier. Vi har forsøgt at sætte vores 

common sense til side ved at tage den teoretiske forståelse ind (Kvale, 2004, s. 209-213).    
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Den aktuelle situation 

På basis af de elementer, der kan indgå i sundhedsfaglig kvalitet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ideelle situation 

På basis af vores ergoterapeutiske perspektiv. 
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5.0 Ergoterapeutisk teori  
Vores argumentation for valg af ergoterapeutiske teorier er, at de skal kunne afdække, 

hvad vi vurderer, der karakteriserer den sundhedsfaglige kvalitet af de kommunale 

rehabiliteringstilbud.  

 

5.1 The Client, Service Society Model 
Ud fra vores problemformulering var det relevant at gå ud fra begreberne struktur, proces 

og resultat, fordi det er disse begreber, der indgår i kvalitetsudviklingsprocessen i 

sundhedsvæsenet. Da disse faktorer kan placeres i den canadiske The Client, Service 

Society Model, har vi valgt at tage udgangspunkt i den fremfor MOHO17, som ikke i 

samme grad har den samfundsmæssige kontekst med.  

Vi finder det samfundsmæssige perspektiv vigtigt, idet: ”De samfundsøkonomiske 

gevinster består ikke blot i, at en borgerorienteret [brugerorienteret], målrettet og 

sammenhængende indsats er mere effektiv og kan spare ressourcer. Gevinsten består også 

i, at god og effektiv rehabilitering i mange tilfælde bevirker, at det enkelte menneske på 

trods af funktionsnedsættelse kan opnå det vigtige at have en god hverdag og kunne 

deltage på lige fod med andre i samfundet, hvilket fremmer sundhed og mindsker sygdom, 

og dermed også på længere sigt giver samfundsmæssig økonomisk gevinst” (Jensen & 

Møller, 2004, s. 7).  

The Client, Service Society Model kan være god i.f.t. rehabiliteringsprocessen, idet den: 

”gerne skal medføre, at vi enten skaber opmærksomhed om eller påvirker forholdene for 

svage/anderledes medborgere” (Bruun, 2004, s. 29).    

Vi befinder os på alle tre planer i den dynamiske model, men bevæger os mest inden for 

den institutionelle ramme og den samfundsmæssige kontekst. Vores indgang til modellens 

inderste kerne er via to brugerorganisationer og ikke selve den ergoterapeutiske 

intervention.  

 

5.2 ”Det handler om verdighet”  
I Norge og Sverige har der længe været fokus på koordinerende, helhedsorienterende og 

brugercentrerede elementer, hvilket forbedrer resultaterne og øger livskvaliteten for den 

enkelte (Jensen & Møller, 2004, s. 15). I ”Det handler om verdighet”, som bl.a. er forfattet 

                                                 
17 The Model of Human Occupation. 
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af ergoterapeuter, ses rehabilitering ud fra et praksisperspektiv. Selvom alle danske og 

norske forhold ikke kan sidestilles, finder vi bogen relevant, fordi den beskriver forhold, 

der påvirker rehabiliteringsprocessen først og fremmest i klientarbejdet. Vi har taget 

udgangspunkt i bogens ti begreber, da de også er relevante i dansk ergoterapi, og de er 

følgende:  

 

• Tilgjengelighet 

• Sosialt nettverk 

• Familie og nære pårørende 

• Selvbilde og personlighet 

• Viktighetsområder og individuelle forskjeller 

• Motivasjon 

• Kontroll over eget liv 

• Tap, sorg og krise 

• Mestringsstrategier 

• Forløpet i prosessen 

 

Vi mener, at den sundhedsfaglige kvalitet i kommunerne bl.a. kan være afhængig af, at 

disse punkter inddrages i samarbejdet mellem bruger og fagperson. Som fagpersoner bør vi 

være opmærksomme på deres indbyrdes samspil i rehabiliteringsprocessen (Bredland, 

2002, kap. 3). 

 

5.3 Guidelines 
CAOT18 har udarbejdet nationale guidelines for ergoterapeutisk praksis med formålet at 

udvikle og tydeliggøre ergoterapifagets begreber og ansvarsområde, både teoretisk og i 

praksis (Borg, 2003, s. 505). 

"Guidelines must address the unique elements that characterize the excellence in 

occupational therapy services and the application of evidence-based practice to attain 

effective and meaningful outcomes" (CAOT, 22.10.2004). 

CAOT og COT19 anbefaler bl.a., at guidelines indeholder en klar beskrivelse af de 

ergoterapeutiske ydelser, herunder middel og mål. Ligeledes nødvendige økonomiske og 

                                                 
18 Canadian Association of Occupational Therapists. 
19 British Association of Occupational Therapists - College of Occupational Therapists.  
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menneskelige ressourcer for at kunne gennemføre den ergoterapeutiske intervention. Der 

må vises respekt for det enkelte menneske og motiveres, således at vedkommende kan 

udvikle sine potentialer. Kvalitetsovervågning, udvikling og forbedring relateret til 

evidensbaseret praksis er også vigtige faktorer. Derudover må kommunikationen fremmes 

inden for organisationen, da dette vil fremme tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og 

give brugeren så sammenhængende et forløb som muligt. Baggrunden er endvidere, at vi 

som fagpersoner gerne vil være synlige på vores værdier, fx respekt, ligeværd, 

gennemsigtighed og ansvarlighed.    

Der er forskel på guidelines og kvalitetsstandarder. Af kvalitetsstandarderne skal gerne 

fremgå, hvad vi gør, hvorfor og hvordan. Guidelines er mere fagspecifikke, indeholder 

professionens værdier og repræsenterer den ideelle praksis for området.    

I Danmark har det canadiske arbejde været til stor inspiration, hvilket ses af de mange 

overvejelser om og initiativer til at udvikle fælles nationale begreber og modeller inden for 

ergoterapi (Borg, 2003, s. 507).  

 

6.0 Relateret viden 
6.1 Følelsen af sammenhæng som grundlag for sundhed 
Ifølge professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky kan sundhed forbindes med 

følelsen af sammenhæng ud fra følgende tre begreber (Jensen & Johnsen, 2003, s. 88):  

 

• Begribelighed – vedrører at mennesker med senhjerneskade oplever de kommunale 

rehabiliteringstilbud som sammenhængende, strukturerede og i almindelighed til at 

forstå.  

• Håndtérbarhed – vedrører i hvilken grad mennesker med senhjerneskade oplever, at de 

har ressourcer til rådighed til at møde de krav, de stilles overfor, og at kommunen giver 

den støtte og assistance, der er brug for. 

• Meningsfuldhed – vedrører i hvilken udstrækning mennesker med senhjerneskade 

finder, at livet er værd at investere energi i og værd at engagere sig i.  
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6.2 Livsførelse, handlesammenhæng og livsførelsesbane  
Vi har valgt at inddrage ergoterapeut Tove Borgs ph.d.-afhandling, idet hun i sin forskning 

har brugt ovennævnte tre begreber, som vi bl.a. ser som en vigtig del af sundhedsfaglig 

kvalitet (Borg, 2004, s. 79-81): 

 

• Livsførelse – herigennem organiserer et menneske med senhjerneskade alle områder af 

sin livsvirkelighed. Det omfatter aktiviteter, relationer til andre og tidsmæssig 

koordinering samt ageren i og bevægelse mellem flere forskellige sammenhænge. 

• Handlesammenhæng – er forbundet i en social struktur og eksisterer i kortere eller i 

længere perioder. Et menneske med senhjerneskade deltager i flere sociale 

handlesammenhænge og bevæger sig i og på tværs af dem, fx hjem, primærkommune 

og rehabiliteringsinstitution. Handlesammenhænge er karakteriseret ved forskellige 

muligheder for deltagelse, særlige relationer mellem deltagerne, konkrete materielle 

rammer, kultur m.v.  

• Livsførelsesbane – det er de baner, et menneske med senhjerneskade vælger at forme 

og følge i og på tværs af de handlesammenhænge, det er en del af. En livsførelsesbane 

vil omfatte deltagelse, men også læring og rehabilitering.  

 

De tre begreber hænger sammen, og hvis de indgår i den ergoterapeutiske intervention og 

rehabiliteringsprocessen, kan brugerinddragelsen, meningsfuldheden og motivationen 

styrkes og føre til god ergoterapifaglig kvalitet.  

   

7.0 Den ergoterapifaglige kvalitet 
For at sikre og udvikle kvaliteten inden for sundhedsvæsenet, således at brugerne får den 

optimale ydelse, gør man brug af tre tilgange: forskning, MTV20 og kvalitetsudvikling, 

som hænger sammen i et kontinuum, hvor forskning og MTV er grundlag for at 

kvalitetsudvikle evidensbaserede ydelser. I processen med at kvalitetsudvikle defineres 

kvalitetsniveauet ved hjælp af et referenceprogram, som typisk omfatter:  

 

• Hele patientforløb 

• Den tværfaglige indsats 

                                                 
20 Medicinsk teknologivurdering. 
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• Den tværsektorielle indsats 

• Organisatorisk tilrettelæggelse 

• Sundhedsøkonomiske overvejelser 

 

Et referenceprogram er rammen, inden for hvilken man sætter kriterier og standarder for 

indsatsen. Der sættes mål for kvaliteten inden for tre områder: Struktur, proces og resultat 

(Borg, 2003, s. 594-599), (Kjærgaard & Mainz, 2001, kap. 1, 2 og 12).  

 

Ergoterapeutiske strukturkriterier og – standarder 

Nødvendige ressourcer for at kunne gennemføre den ergoterapeutiske intervention er 

ergoterapeutens forudsætninger, kompetencer og viden inden for senhjerneskadeområdet 

samt de fysiske omgivelser. Tilrettelæggelse af tilbud bør bl.a. omfatte overvejelser 

omkring transportmuligheder til og fra de aktiviteter, som planlægges (Kildedal Nielsen, 

2004, s. 33).  

 

Ergoterapeutiske proceskriterier og – standarder 

Dette omfatter de handlinger, som bør udføres af ergoterapeuten for at opnå det forventede 

resultat. Når mennesket med senhjerneskade er blevet udskrevet til eget hjem, kan 

ergoterapeuten komme på besøg og udføre ergoterapeutiske undersøgelser som fx COPM, 

AMPS og ADL-taxonomien. Når ergoterapeuten har gjort sig overvejelser om 

hjerneskadens omfang og konsekvenser samt konstateret, at der evt. er aktivitetsproblemer, 

fx vanskeligheder med overholdelse af aftaler pga. kognitive problemer, iværksættes de 

nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe disse med udgangspunkt i brugerens egne 

ressourcer.  

 

Ergoterapeutiske resultatkriterier og – standarder 

Den ønskede effekt af den samlede indsats kan være øget livskvalitet, forbedret 

funktionsniveau og handlekompetence samt en styrkelse af det sociale liv. Desuden kan 

brugeren opleve større meningsfuldhed i.f.m. aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.   
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8.0 De lovgivningsmæssige rammer og politik 
Senhjerneskadeområdet er under indflydelse af de lovgivningsmæssige rammer, fx 

Serviceloven, Retssikkerhedsloven21, Lov om aktiv socialpolitik og Sygehusloven22. 

Ligeledes har de politiske beslutninger stor betydning for strukturen og de økonomiske 

rammer.  

 

8.1 Serviceloven 
Serviceloven trådte i kraft 1.7.1998 og tager sigte på at individualisere de sociale ydelser 

samt en helhedsorienteret indsats med fokus på den enkeltes ønsker, behov og muligheder 

for livsudfoldelse. Ligeledes skal brugeren inddrages i overvejelserne om indsatsens 

formål og virkemidler (Hansen, 05.11.04).  

”Efter § 73 skal kommunerne sørge for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt 

optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på 

grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer. Bestemmelsen retter sig især mod voksne med funktionsnedsættelse som følge 

af udviklingshæmning, hjerneskade, epilepsi, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller 

nedsat talefunktion” (Socialministeriet, 2004, s. 23). 

Kommunerne har ifølge Serviceloven et ansvar for rehabilitering, men der findes ingen 

klar definition af, hvornår der er tale om rehabilitering. Det kan give problemer, da 

brugeren risikerer ikke at få et sundhedsfagligt godt tilbud. Politisk set opfattes 

rehabilitering ikke som et fagligt speciale og felt. Rehabilitering er ikke direkte omfattet af 

lovgivningen, og vi tror, det kan medføre, at kommunerne ikke afsætter de nødvendige 

ressourcer, så de kan levere en god sundhedsfaglig kvalitet. Genoptræning ses ofte brugt 

som synonym for rehabilitering (Jensen & Møller, 2004, s. 14 og 50). Ifølge Mandag 

Morgens rapport omtales genoptræning og rehabilitering, som om begreberne dækker det 

samme (Hede & Jønson, 2004, s. 16). 

Folketinget har ved lov nr. 1110 af den 29. december 1997 vedtaget, at kommunal-

bestyrelserne mindst én gang årligt skal træffe beslutninger om indhold, omfang og 

udførelse af hjælp efter §§ 71-75 i Serviceloven kap. 14 samt én gang om året følge op på 

disse beslutninger. Kommunerne har siden 1. januar 1999 været forpligtet til at udarbejde 

                                                 
21 Det officielle navn er Lov om retssikkerhed. 
22 Det officielle navn er Lov om sygehusvæsenet.  
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kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp, og siden 1. april 2002 ligeledes 

for træning i kommunalt regi (Socialministeriet, 2004, s. 24). 

 

8.2 Genoptræningsplaner 
Siden 1. juli 2001 har det ifølge Sygehusloven § 5f været lovpligtigt, at sygehusene 

tilbyder at udarbejde genoptræningsplaner23. Regeringen vil dermed sikre sammenhæng i 

de offentlige træningstilbud for den enkelte patient, uanset om træning tilbydes af amtet 

eller kommunen (Nicolaisen, 11.11.2004). Parterne må indbyrdes koordinere ansvars-

placeringen, så patienten ikke risikerer at ”falde mellem to stole” i det samlede 

træningsforløb, fx i overgangen mellem fase 2 og 3 i et rehabiliteringsforløb.  

 

8.3 International Dag 
Den 9. november 2004 deltog vi i International Dag arrangeret af cvuvita i Holstebro med 

den hollandske ergoterapeut Frank Kronenberg. Ifølge ham har de politiske aspekter altid 

betydning i den ergoterapeutiske intervention. Ergoterapeuter arbejder inden for de 

politiske rammer, men er tilbøjelige til mest at have fokus på de institutionelle rammer og 

klientarbejdet. WFOT24 har udarbejdet “Position Paper on Community Based 

Rehabilitation” (CBR), hvoraf det fremgår, at: “Occupational therapists are developing a 

critical awareness and understanding about… occupational apartheid, occupational 

deprivation and occupational justice. Occupational therapists are committed to advance 

certain core principles, one of which is the right of all people – including people with 

disabilities – to develop their capacity and power to construct their own destiny through 

occupation, which seems congruent with the basic tenets of CBR.”       

Frank Kronenberg mener, at vi også bør fokusere på det politiske niveau for at kunne være 

med til at påvirke og forandre de politiske beslutninger både nationalt og globalt. Dette er 

endnu en grund til, at vi har valgt at bruge The Client, Service Society Model, da vi mener, 

at man via den kan komme på et politisk og samfundsmæssigt niveau.      

  

                                                 
23 Sygehusene skal tilbyde patienter en plan for genoptræning, hvis de har et lægefagligt begrundet behov for 
en fortsat genoptræning, når de udskrives.  
24 World Federation of Occupational Therapists. 
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9.0 Den sundhedsfaglige kvalitet  
Konteksten for den sundhedsfaglige kvalitet er de overordnede politiske redskaber og 

målsætninger, som bl.a. kan vise, hvor det danske sundhedsvæsen er på vej hen.   

Sundhedsfaglig kvalitet kan defineres som kvaliteten i de ydelser og handlinger, som de 

sundhedsprofessionelle udfører (Kjærgaard & Mainz, 2001, s. 26). Vi vil nu forklare nogle 

af de elementer, som, vi mener, kan have positiv eller negativ betydning for den 

sundhedsfaglige kvalitet. 

Danmark har fx tilsluttet sig FN´s ”Standardregler om lige muligheder for handicappede.” 

De sætter fokus på handicappedes behov og rettigheder, herunder at handicappede skal 

sikres behandling, revalidering og andre støttemuligheder, således at de kan deltage i 

samfundslivet på lige fod med andre (Hansen, 05.11.04). 

Mange kommuner har organiseret de kommunale sundhedsydelser efter Bestiller-Udfører-

Modtager modellen, hvor sagsbehandlingen opdeles i to funktioner, Bestiller og Udfører. 

Bestillerfunktionen er en myndighedsopgave, som ikke kan udliciteres. BUM-modellen 

bringer kvalitetsudvikling og dokumentation i fokus på arbejdspladserne, og disse faktorer 

er et stort aktiv for ergoterapifaget (Hovedbestyrelsens beretning, 2004, s. 12). 

Adskillelsen af de to led er første skridt og en nødvendig forudsætning for at kunne skabe 

markedslignende vilkår (Nielsen & Vinge, 2004, s. 14). Vi sætter dog spørgsmålstegn ved, 

om det øger kvaliteten.  

Ligeledes har nogle kommuner indført dokumentationsredskabet Fælles sprog II. Det er et 

sæt klassifikationer, som kan give oplysninger om borgerens behov og den indsats, der 

gøres, hvilket er en forudsætning for, at kommunerne kan styre, prioritere ressourcerne 

samt kvalitetssikre indsatsen på det kommunale ældre- og handicapområde. Den 

overordnede forståelsesramme for Fælles sprog II er ICF25 (KL, 2004, s. 4-7).  

ICF har også dannet basis for udarbejdelsen af ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.” 

Rehabilitering er ligeledes problematiseret i Huset Mandag Morgens rapport 

”Genoptræning – fra problem til princip.” Det forventes, at levetiden forlænges, så i 

fremtiden vil der komme flere brugere, og de vil stille langt større krav til deres 

behandlinger og livsmuligheder, end det er tilfældet i dag (Hede & Jønson, 2004, s. 4).  

For at kunne understøtte en kontinuerlig kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen har 

Sundhedsstyrelsen udarbejdet Den Danske Kvalitetsmodel. Formålet er at fremme gode 

patientforløb. Samtidig sikres en synliggørelse af kvaliteten og en fortsat kontinuerlig 

                                                 
25 WHO´s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. 
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klinisk, faglig og organisatorisk forbedring af patientforløbene (Sundhedsstyrelsen, 

22.11.04). Foreløbig er Den Danske Kvalitetsmodel målrettet sygehusene, men den skal 

gradvis udvides til at omhandle hele sundhedsvæsenet og dermed også 

primærkommunerne. 

 

10.0 Brugerperspektivet set ud fra to bruger-

organisationer 
Vi har lavet et telefonisk interview med direktøren for HjerneSagen, Lise Beha Erichsen.  

HjerneSagen er en sammenslutning af to foreninger, Landsforeningen for Afasiramte og 

Dansk Apopleksiforening. Det er primært en medlemsforening, men man arbejder også 

aktivt og bevidst på at få politikerne i tale, deltager i konferencer samt afgiver høringssvar 

fx vedrørende strukturreformen for at sikre brugerne den bedst mulige behandling og 

genoptræning. 

Desuden har vi været i skriftlig kontakt med landsformanden for Hjerneskadeforeningen, 

Niels-Anton Svendsen. Hjerneskadeforeningen er primært for yngre traumatisk 

hjerneskadede og deres pårørende og har en ganske betydelig indflydelse på udviklingen 

på hjerneskadeområdet i Danmark. 

Spørgsmålene til brugerorganisationerne fremgår af bilag nr. 2c, s. 79. Begge bruger-

organisationers synspunkter inddrages i analysen. 

 

11.0 Validitet og reliabilitet 
Validitet refererer til, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge, 

og reliabilitet angiver, hvor sikkert man måler det, man faktisk måler (Kvale, 2004, s. 95 

og 231-233). 

Vi udarbejdede interviewguiden på baggrund af teoretiske begreber, som sædvanligvis 

anvendes i sundhedsvæsenet for at få afdækket den sundhedsfaglige kvalitet. Vi har derved 

forsøgt at sikre overensstemmelse mellem vores problemformulering og undersøgelsen, 

hvilket er med til at højne validiteten. Forud for indsamling af empiri foretog vi desuden et 

pilotinterview og fik testet, om interviewguiden indeholdt ledende, dårligt formulerede 

eller tvetydige spørgsmål. Derefter revurderede vi interviewguiden for at kunne indhente 

svar, der var relevante og brugbare i henhold til vores problemformulering. Ved at optage 
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interviewene på bånd mistede vi ingen relevante data undervejs, og materialet blev af to 

personer transskriberet ordret efter forudbestemte skriveinstruktioner.  

Vi kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt intervieweren altid har været god nok til at 

spørge ind til respondenternes opfattelse af den kommunale verden og sætte sig ud over sin 

forforståelse og common sense. 

Vi mener, at det har været med til at højne validiteten og reliabiliteten, at vi har inddraget 

adskillige rapporter samt kontaktet to brugerorganisationer. Derved har vi fået flere 

synsvinkler med, fx brugerperspektivet.   

Der er risiko for fejlkilder i.f.m. forforståelsen, da vi ikke kunne se bort fra den, da vi 

interviewede og bearbejdede dataene. Gennem arbejdet med projektet blev vi mere 

bevidste om, hvad sundhedsfaglig kvalitet er. Ud fra vores erfaringer på nuværende 

tidspunkt ville vi derfor have udarbejdet nogle af spørgsmålene anderledes og spurgt mere 

uddybende, fx til konkrete tilbud efter rehabiliteringscentret, da opholdet der er 

tidsbegrænset samt konsekvenserne for rehabiliteringscentret ved en evt. flytning fra 

amtsligt til kommunalt regi. Vi er klar over, at ikke alle bliver visiteret til 

rehabiliteringscentret, og det kan være en fejlkilde, at vi ikke har spurgt mere uddybende til 

alternativerne.  

Vi kunne have valgt at kontakte respondenterne igen for at høre, om de efterfølgende 

havde reflekteret over interviewene og havde yderligere tilføjelser. Efter bearbejdning af 

data konstaterede vi, at vi manglede viden om de konkrete tilbud i form af 

virksomhedsplaner, men det ville respondenterne ikke have mulighed for at hjælpe med. Vi 

kontaktede derfor lederne på de forskellige institutioner og spurgte, om vi måtte få 

udleveret deres virksomhedsplaner. Nogle af stederne havde ingen. Vi spurgte derfor efter 

andet relevant materiale, men de ønskede ikke at udlevere det. Andre steder havde de 

virksomhedsplaner, men måtte ikke udlevere dem, hvilket også kan udgøre en fejlkilde. 

Vi har mange aspekter med i opgaven, fordi The Client, Service Society Model har været 

den teoretiske ramme, og det har bevirket, at vi ikke kom i dybden med dem alle.  

Vi har ikke talt med brugerne selv, men i stedet valgt at kontakte brugerorganisationerne 

og tage udgangspunkt i Tove Borgs ph.d.-afhandling. For at opnå et mere reelt billede af 

kvaliteten i rehabiliteringstilbudene måtte brugerne have været mere i centrum. 
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12.0 Analyse  
Rammen for analysen af de empiriske data er The Client, Service Society Model. Vi vil 

først tegne et billede af, hvordan den sundhedsfaglige kvalitet af rehabiliteringstilbudene 

for øjeblikket ser ud. Dette vil vi gøre på baggrund af de tre interview i kommunerne samt 

informationerne fra brugerorganisationerne, VfHj, relevante rapporter, Etf samt lederen af 

Helseafdelingen i X-kommune26.  

Vi vil derefter give et bud på, hvad der kendetegner god sundhedsfaglig kvalitet ud fra en 

ergoterapeutisk synsvinkel. Vi har udarbejdet to udgaver af The Client, Service Society 

Model (figur nr. 4 og 5, s. 30 samt bilag nr. 3a, s. 82 og 3b, s. 84) for at give overblik over 

først den aktuelle og dernæst den ideelle situation. Vi vil sammenligne dem, og derved vil 

det blive synligt, hvor mulighederne ligger for en eventuel forbedring af den 

sundhedsfaglige kvalitet.  

Vi har i de to The Client, Service Society Models på hvert niveau opstillet de begreber, 

som vi finder relevante for at få belyst den sundhedsfaglige kvalitet og dermed vores 

problemformulering. Nogle begreber figurerer på mere end et niveau, fordi det er en 

dynamisk model, hvor elementerne interagerer. Vi vil beskrive begreberne på det niveau, 

hvor vi mener, de har størst betydning.  

Vi interviewede i tre kommuner, og det viste sig, at synspunkter, holdninger, værdier og 

arbejdsmetoder i høj grad var sammenfaldende. Vi valgte derfor at se kommunerne som en 

helhed, da vi analyserede. Var der markante forskelle, har vi dog fremhævet disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Spørgsmålene til Etf og lederen af Helseafdelingen i X-kommune fremgår af bilag nr. 2c, s. 80.  
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12.1 Den aktuelle situation  
12.1.1 Klientarbejde  
12.1.1.1 Proces 

Der findes ingen typiske forløb i kommunerne. En hjerneskade og dens konsekvenser er 

meget forskellige, og derfor bliver der tale om individuelle forløb. Hjerneskadeforeningens 

landsformand bekræfter dette, idet god kvalitet forudsætter, at indsatsen i høj grad 

skræddersyes. Den skal komme på det rette tidspunkt og med den rette intensitet og skal 

tage udgangspunkt i den hjerneskadedes totale livssituation – ikke specifikke 

funktionsnedsættelser. Indsatsen skal være tværfaglig, præget af respekt og ligeværdighed i 

forholdet, og de pårørende bør aktivt inddrages. Dette fremgår ligeledes i ”Det handler om 

verdighet” (Bredland, 2002, s. 29). 

 

I de individuelle forløb gør kommunerne brug af standardiserede redskaber fx i form af 

ressourceprofiler, funktionsevnemetoden og handleplaner. VfHj anbefaler, at 
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funktionsevnemetoden anvendes i fase 3, da dette kan sikre kvalitet i udfærdigelsen af 

handleplaner, jf. Serviceloven § 111 (Jensen, 2004, s. 37).     

 

Vi spurgte i kommunerne, om brugerne har den samme sagsbehandler gennem hele 

forløbet, da koordinering, kontinuitet og sammenhæng har stor betydning. Alle 

kommunerne tilstræber, at et menneske med senhjerneskade har den samme sagsbehandler 

gennem hele forløbet, men: ”… hvis forsørgelsesgrundlaget ændrer sig, kan man risikere 

at skulle skifte sagsbehandler” (R. nr. 1). Respondent nr. 2 mener, at det ville være en 

ulempe, hvis flere forskellige sagsbehandlere blev involveret, fordi man så ville miste 

overblikket. VfHj pointerer ligeledes vigtigheden af at sikre kontinuitet i det samlede 

rehabiliteringsforløb og dermed give mennesker med senhjerneskade oplevelsen af 

sammenhæng i den langvarige proces (Jensen, 2004, s. 23). Når sager på 

senhjerneskadeområdet overlades til nye sagsbehandlere, er der også risiko for, at mødet 

mellem en uerfaren sagsbehandler og uerfarne pårørende simpelthen betyder gensidig 

udveksling af uvidenhed (Ribe Amt, 2004, s. 36).   

 

En af gråzonerne på senhjerneskadeområdet er overgangen fra fase 2 til 3. Generelt 

opfatter de tre respondenter ikke overgangen som det store problem, men der kan dog ske 

fejl, fordi tingene opfattes forskelligt. ”Jeg vil sige, for vores [kommunens] vedkommende, 

der synes jeg faktisk, den er god nok. Men jeg kan godt sommetider blive lidt i tvivl om, om 

den er det for patienten” (R. nr. 3). Landsformanden for Hjerneskadeforeningen udtaler i 

den sammenhæng: ”Vejen tilbage – som ofte vil vare resten af livet – er ofte problematisk 

på grund af den måde, vi har indrettet samfundet på i sektorer med forskelligt ansvar for 

opgavevaretagelsen – men en hjerneskade er ikke sektoropdelt! – Derfor er sammenhæng i 

indsatsen afgørende vigtig.”  

VfHj forbinder det også med vanskeligheder, når brugeren skifter fra den ene offentlige 

sektor til den anden, fx fra sygehus til kommunalt regi. Et menneske med senhjerneskade 

oplever sig ude af stand til at være den, der holder ”den røde tråd” i den givne situation 

(Jensen, 2004, s. 14). Ifølge direktøren for HjerneSagen svigter systemet ved ikke at 

informere brugerne tilstrækkeligt om mulighederne for hjælp. Hun tror personligt, at 

apopleksiområdet har mindre bevågenhed, fordi det ofte er ældre mennesker, der bliver 

ramt, og de har ikke været vant til at opfatte det offentlige system som et, der yder service 

til dem.  
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Allerede i 1994 fastslog Sundhedsministeriet, at overgangen kan være et problem. Den er 

en gråzone, hvor brugeren ofte kommer i klemme, fordi hverken sygehus eller kommune 

påtager sig de nødvendige koordineringsopgaver. Brugeren falder derfor ”mellem to stole.” 

Når brugeren skal hjem fra sygehuset, er det kolossalt vigtigt, at der i den overførsel er 

aktører involveret fra begge sider. Det er underprioriteret at skabe samarbejde på tværs 

(Nielsen & Vinge, 2004, s. 5 og 10).  

 

Ifølge klientcentreret praksis er brugeren ekspert på sit eget liv, og vi har derfor spurgt til 

medinddragelse af brugeren i kommunerne. Alle respondenterne oplyser, at brugerne 

medinddrages. ”… det er jo ikke os, der sidder og dikterer foranstaltninger eller noget som 

helst, så brugeren er inddraget hele vejen igennem” (R. nr. 1). Huset Mandag Morgen 

fremhæver, at rehabilitering er baseret på et tæt samarbejde med brugerne. De skal selv 

være aktive, og de er nødt til at påtage sig en betydelig del af ansvaret. Erfaringerne og en 

række forskningsresultater viser i langt de fleste tilfælde, at jo tættere brugerne involveres, 

desto bedre lykkes og fastholdes helbredsgevinster (Hede & Jønson, 2004, s. 9).  

 

Ifølge Tove Borg prioriterer nogle kommuner ikke efterbehandling så højt. ”Der afsættes 

ikke tilstrækkelige midler dertil. Det betyder, at nogle patienter 2-3 uger efter 

rehabiliteringen på [fx] Hammel Neurocenter kan være lige så dårlig stedte, som de var en 

periode, inden de påbegyndte deres rehabilitering på Hammel Neurocenter” (Borg, 2004, 

s. 181). Vi valgte derfor at spørge respondenterne, om der er ventetid til tilbudene, men 

alle oplyste, at det i så fald kun var kort tid. ”… jeg synes ikke, jeg har oplevet sådan 

decideret ventetider… måske kun gået en måned…” (R. nr. 3).  

Konsekvenserne af ventetid kan være voldsomme. Ifølge Huset Mandag Morgen skal 

brugerne først og fremmest have rettigheder til hurtig afklaring af deres helbredsproblem. 

”Det er formentlig i de situationer, hvor patienterne [brugerne] svæver i uvished, at 

ventetidsproblemet er værst. Desuden er der en række genoptræningskrævende sygdomme, 

hvor problemerne simpelthen bliver større ved at blive udsat” (Hede & Jønson, 2004, s. 

12).  

 

Alle respondenterne oplever etiske dilemmaer. I de små kommuner opstår dilemmaerne, 

fordi de har så få mennesker med senhjerneskade. Det kan være problematisk at placere et 

menneske med senhjerneskade sammen med andre handicapgrupper, og vedkommende 

kan nemt blive ensom i en lille kommune. ”Vi har kun vores center, hvor det er ældre 
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mennesker, der kan du ikke sende én ned på 25 eller 30 år…” (R. nr. 3). ”Han skulle ikke 

bare have pleje og omsorg, han skulle have nogle aktiviteter i stedet for og noget 

selvbestemmelse i sit liv i stedet for en færdig pakke på plejehjemmet” (R. nr. 1). Vi ser 

mange dilemmaer i disse citater. Mennesker med senhjerneskade er en vanskelig placerbar 

gruppe, og det kan være svært for fagpersonerne at tage højde for både brugerinddragelse, 

livskvalitet, værdighed og økonomi.  

I den store kommune fremhæves værdierne som et etisk dilemma. ”… folk skal beholde 

deres egen identitet og værdighed, og det er ret væsentligt at arbejde med det” (R. nr. 2). 

Alle tre respondenter kan desuden fortælle om etiske overvejelser i arbejdet med de 

pårørende. De vanskeligheder, som mennesker med senhjerneskade og deres pårørende 

stilles overfor kræver støtte og vejledning i.f.t. opbygningen af en ny livsførelse (Borg, 

2004, s. 356).  

 

12.1.1.2 Resultat 

Ingen af kommunerne har udarbejdet succesparametre, men respondenterne synes 

egentlig, at der er opnået gode resultater. I kommune nr. 1 er det fx et godt resultat, når de 

kan se, at brugerne fungerer og har fået de optimale udviklingsmuligheder. Det tyder 

derfor på, at det er kommunens sagsbehandler, der vurderer resultatet. Ud fra en 

klientcentreret praksis mener vi, at brugerens synspunkt er det vigtigste. Huset Mandag 

Morgen understreger, at rehabilitering er resultatorienteret. ”Uden resultatorientering kan 

det meget vel ende med, at stadigt flere patientforløb ender som ukoordinerede 

enkeltbegivenheder, hvor ingen tager et samlet ansvar” (Hede & Jønson, 2004, s. 9-10).   

 

Kommunerne arbejder ikke med kvalitetsudvikling i.f.t. senhjerneskadeområdet, og i de 

små kommuner er der slet ikke tid til det. Vi mener, at vi som faggruppe har medansvar for 

kvalitetsudvikling, og dette bekræftes hos Etf, idet Katrine Lester udtaler, at ergoterapeuter 

bør omlægge rutiner, arbejdsmetoder m.v. for at være med til at kvalitetsudvikle 

ergoterapi.  

 

Pga. de manglende succesparametre og den manglende kvalitetsudvikling har kommunerne 

intet dokumentationsmateriale. Respondent nr. 1 udtaler: ”… hvad skulle vi dokumentere 

det for? ... vi kan godt lære af de gode eksempler, men i og med at vi har så få [mennesker 

med senhjerneskade], tror jeg godt, vi kan huske dem uden at skulle ind og 

dokumentere…” Vi synes, det er tankevækkende, at ingen af respondenterne nævner 
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handleplaner, når vi spørger til dokumentation, når de alle tre har fortalt, at de udarbejdes. 

Ifølge VfHj er handleplanen et kvalitetsdokument, som skal afspejle de konkrete ydelser 

og tiltag, der finder sted i brugerens hverdag (Jensen, 2004, s. 39).  

 

Der er både styrker og svagheder ved de kommunale rehabiliteringstilbud. I de to små 

kommuner er tilbudene begrænset til plejehjem og ældrecentre og dermed ikke kvalificeret 

til yngre mennesker med senhjerneskade. Styrken er imidlertid, at de ser på individuelle 

ønsker og behov, og de har kendskab til de amtskommunale tilbud, som er placeret i den 

store kommune, og de benytter sig af disse. ”… vi skal jo betale, uanset om det er øst eller 

vest, vi sender dem… vores kvalitet ligger måske i, at vi er gode til at se, hvor er det, vi 

måske kan placere dig [brugeren] henne…” og ”… der kan jo ikke være 25 [forskellige] 

tilbud til 25 mennesker” (R. nr. 3). Den store kommune har et bedre grundlag 

ressourcemæssigt set for at kunne etablere nogle tilbud. Der er fx et bostøttecenter, et 

aktivitetscenter og et dagcenter. Respondent nr. 2 mener dog, at der stadig mangler tilbud 

til nogle.  

 

12.1.2 Den institutionelle ramme    
I vores opgave har vi placeret amtet og kommunerne i den institutionelle ramme, da 

klientarbejdet udspiller sig under disse. Samtidig kan amtet og kommunerne påvirke den 

samfundsmæssige kontekst. 

 

12.1.2.1 Fælles sprog II og Bestiller-Udfører-Modtager modellen 

Ingen af de tre kommuner bruger Fælles sprog II på senhjerneskadeområdet, men den 

store kommune har indført redskabet i hjemmeplejen. VfHj omtaler også Fælles Sprog II 

som et godt redskab til at dokumentere de kommunale afgørelser, dvs. bevillinger 

(Hollænder, 2004, s. 41). Ved at spørge til brugerens hverdagsliv er brugerinddragelse også 

et element i Fælles sprog II og kan sikre, at visitator afdækker, hvad der giver mening og er 

vigtigt for den enkelte (KL, 2004, s. 15). 

Alle tre kommuner visiterer ofte mennesker med senhjerneskade til amtskommunale 

tilbud. ”… i.f.m. udskrivning fra sygehuset… har vi i nogle situationer visiteret videre til 

rehabiliteringscentret i X-by” (R. nr. 1).  Dette leder vores tanker hen på Bestiller – 

Udfører – Modtager modellen. For at gøre løsningen af opgaver i den offentlige sektor 

mere effektiv har mange kommuner indført BUM-modellen. I praksis har man adskilt den 
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enhed, der vurderer brugerens behov og den enhed, der opfylder behovet. ”Anskuet ud fra 

et kontinuitetsperspektiv betyder det imidlertid involvering af en ekstra person i forløbet, 

som udfylder en central rolle, men som ikke er en kontinuerlig person i forløbet. Denne 

form for forsøg på markedsgørelse trækker således i modsat retning af intentionerne om at 

skabe kontinuitet og sammenhængende patientforløb” (Hansen, 05.11.04).  

 

12.1.2.2 Kvalitetsstandarder 

Som tidligere nævnt er det ikke lovpligtigt på nuværende tidspunkt, at kommunerne 

udarbejder kvalitetsstandarder til senhjerneskadeområdet, og ingen af de tre kommuner 

har gjort det. Respondenterne i de to små kommuner finder det ikke aktuelt pga. antallet af 

mennesker med senhjerneskade. Respondent nr. 2 udtaler: ”… det er jo meget en individuel 

vurdering, så altså kvalitetsstandarder er noget med at få nogle mindstekrav ind, det synes 

jeg ikke, vi har brug for.”  

 

12.1.2.3 Dokumentation 

De tre kommuner er ikke bevidste om at dokumentere arbejdet med 

senhjerneskadeområdet, og derfor har de kommunale ledere svært ved at skaffe 

dokumentationsmateriale til politikerne. Det bliver svært for politikerne at se, at 

rehabilitering er nødvendig, har effekt og at der skal afsættes flere økonomiske ressourcer.  

 

12.1.2.4 Økonomiske rammer 

Kommunernes økonomiske ressourcer bliver ikke større, idet Regeringen har indført 

skattestop, men befolkningens forventninger til det offentliges serviceniveau er stigende. 

Ifølge direktøren for HjerneSagen er det store problem i Danmark, at vi har kommunalt 

selvstyre. Kommunerne fastsætter derfor selv serviceniveauet, som kvalitetsstandarder kan 

tydeliggøre. De økonomiske midler til senhjerneskadeområdet indgår typisk i 

kommunernes budgetter for hele handicapområdet. Vi ser et problem i, at pengene til alle 

brugergrupper skal tages fra en fælles pulje, men samtidig har vi forståelse for, at det i 

kommunerne kan være svært at afsætte penge kun til senhjerneskadeområdet, når der er så 

få tilfælde om året.  

 

12.1.2.5 Struktur 

I større kommuner er hele handicapområdet samlet, og medarbejderne opnår derfor en vis 

rutine og erfaring. I de mindre kommuner er det derimod én sagsbehandler, som skal sætte 
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sig ind i et ukendt kompliceret enkeltområde med mange forskellige brugergrupper (Ribe 

Amt, 2004, s. 33-34). Ifølge VfHj viser erfaringerne fra udviklingsprojekterne, at mange 

ansatte i kommunerne har begrænset viden om senhjerneskadeområdet herunder 

hensigtsmæssige måder at håndtere de komplekse problemer på (Lund, 2004, s. 28 og 47). 

Vi valgte derfor at spørge respondenterne om betydningen af fagpersoners faglige og 

personlige kvalifikationer. Alle tre er enige om, at både faglige og personlige 

kvalifikationer har stor betydning.  ”… det skal være nogle medarbejdere, som har en 

pædagogisk tilgang, og som er i stand til at strukturere en dagligdag og kan overskue en 

dagligdag, overskue nogle dagsskemaer/ugeskemaer sammen med den hjerneskadede” (R. 

nr. 1). Ingen af de små kommuner har et specifikt senhjerneskadeområde og trækker derfor 

på andre personalegrupper. M.h.t. ansatte anfører respondent nr. 2, at man selvfølgelig 

altid kan bruge flere.  

 

Ved overgangen til eget hjem er det svært at sikre, at der er de fornødne tilbud til 

vedligeholdelse eller videre udvikling af brugernes færdigheder. Vedrørende spørgsmålet 

om konkrete tilbud har de to små kommuner som før nævnt plejehjem og ældrecentre. 

Det understreges, at de ud fra en individuel vurdering ofte visiterer brugerne til 

amtskommunale tilbud. ”… vi har jo ikke sådan en stor vifte af forskellige tilbud, de kan 

vælge imellem” (R. nr. 1). 

Vi ser det som en fordel for den store kommune, at de amtskommunale tilbud er placeret 

her. Brugerne kan bibeholde trygheden i nærmiljøet og undgå lang transporttid. Direktøren 

for HjerneSagen stiller dog spørgsmålstegn ved, hvilke kommunale tilbud der findes. 

Foreningen har gennemført et telefonrådgivningsprojekt og har kunnet konstatere, at 

mange brugere savner relevante tilbud, da muligheden for at bruge de almindelige tilbud i 

idrætsforeninger og på aftenskoler ikke længere er til stede (Tjørnebjerg, 2003, s. 25).  Det 

er et stort problem, at tilbudene typisk ikke findes, eller at der ingen valgmulighed er i 

tilbudene (Ribe Amt, 2004, s. 71), (Nielsen, 2004, s. 35). Under vores praksisbesøg hos en 

hjerneskaderådgivning blev det pointeret, at lang transportafstand til tilbudene kan være 

et problem for mennesker med senhjerneskade, da de hurtigere udtrættes. Respondenterne 

ser dog ikke transportafstand som et særlig stort problem. ”De fleste kan jo transportere 

sig selv i form af offentlige transportmidler. Men… vi bliver selvfølgelig nødt til at 

overveje det…” (R. nr. 1).  
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12.1.3 Den samfundsmæssige kontekst 
12.1.3.1 Lovgivning og politik 

Rehabilitering er ikke direkte omfattet af lovgivningen, men når vi fx læser loven om 

genoptræningsplaner (jf. Sygehusloven) og ”Vejledning om træning i amter og kommuner” 

(jf. Serviceloven), leder det tankerne hen på rehabilitering. I Huset Mandag Morgens 

debatoplæg omtales genoptræning og rehabilitering, som om begreberne dækker det 

samme (Hede & Jønson, 2004, s. 16). Lignende problemstilling oplevede vi i 

kommunerne: ”… det er jo lidt det samme bare et andet ord, der bliver brugt ” (R. nr. 2). 

Hjerneskadeforeningens landsformand mener, det er en katastrofe, at rehabilitering ikke 

opfattes som et fagligt speciale og felt.  

Ifølge HjerneSagen har brugerne i kommunerne ikke lige muligheder m.h.t. de tilbud, der 

stilles til rådighed. Brugernes viden og sagsbehandlernes faglige kvalifikationer 

vedrørende rettigheder er ofte afgørende. Ifølge Tove Borgs undersøgelser er der endnu 

ikke kompetente personaleressourcer til rådighed til realisering af målene på en måde, så 

der kan tales om veludbyggede, kvalificerede og lige muligheder for brugerne (Borg, 2004, 

s. 25).  

Efter at have beskrevet den aktuelle situation mener vi, at der nu er et grundlag for at 

kunne vurdere og tage stilling til den ideelle situation. 
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12.2 Den ideelle situation  
12.2.1 Klientarbejde 
De teorier, vi har valgt at inddrage, mener vi, kan bruges hver for sig i klientarbejdet, men 

også kombineres. Vi har defineret rehabilitering ud fra Hvidbogen, og mange af dens 

begreber er underforstået i de faktorer, vi inddrager, når vi giver vores bud på, hvordan 

sundhedsfaglig kvalitet ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel kan udføres i klientarbejdet.   

 

12.2.1.1 ”Det handler om verdighet” 

Ifølge ”Det handler om verdighet” påvirker faktorer i omgivelserne og personlige 

faktorer rehabiliteringsprocessen. De ti punkter, vi har nævnt under rammen klientarbejde 

(figur nr. 5, s. 30), hænger sammen. Tilgængelighed har stor betydning m.h.t. de 

kommunale rehabiliteringstilbud. Det drejer sig fx om kort transportafstand, så brugeren 

kan få udbytte af aktiviteterne. Samtidig er vi dog opmærksomme på, at de bedste tilbud 

evt. ligger længst væk, så det kan være svært at forene både nærhed og kvalitet. Det er 

vigtigt, at brugerne ikke isolerer sig. Gennem relationer kan selvbillede, roller, status og 

kontrol over eget liv udvikles. Ud fra en klientcentreret praksis med fokus på brugerens 
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vigtighedsområder, hvor brugeren er ekspert på sit eget liv, kan kommunerne 

tilrettelægge relevante aktiviteter. Motivation og vigtighedsområder hænger sammen og er 

vigtige elementer i rehabiliteringsprocessen. Det er vigtigt, at fagpersonen er opmærksom 

på brugerens motivation eller mangel på samme, for at rehabiliteringstilbudene kan opleves 

som meningsfulde for den enkelte. Når kommunerne etablerer rehabiliteringstilbudene, er 

det vigtigt, at de finder sted i vante omgivelser, fordi det bl.a. kan øge mestringsevnen og 

dermed overførelsesværdien (Bredland, 2002, kap. 1 og 3).  

 

12.2.1.2 Følelsen af sammenhæng som grundlag for sundhed 

Hvis fagpersonerne tager hensyn til de ti punkter, skabes der mulighed for, at mennesker 

med senhjerneskade kan opleve begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed som 

beskrevet af Antonovsky27. Ved at fokusere på mestringsevne bliver fagpersonerne 

opmærksomme på, om brugerne har de fornødne ressourcer til at klare situationen. Hvis de 

fornødne ressourcer ikke er til stede, kan man enten udvikle brugernes ressourcer eller søge 

at justere omgivelsernes krav, så brugerne oplever sammenhæng og derfor kan handle og 

tage hånd om sig selv, egen situation og familien (Jensen & Johnsen, 2003, s. 88-91), (KL, 

2004, s. 32).   

 

12.2.1.3 ”Livsførelse i hverdagen under rehabilitering” 

De føromtalte ti begreber kan også kobles sammen med Tove Borgs brugerperspektiv. Vi 

mener, at såfremt fagpersonerne i rehabiliteringen handler ud fra ”livsførelse, 

handlesammenhæng og livsførelsesbane,” vil processen i højere grad blive 

klientcentreret. Livsførelse er hele vejen i rehabiliteringsprocessen organiseret omkring 

deltagelse i forskellige sammenhænge, fx kommunale rehabiliteringstilbud. Gennem den 

betydning, som et menneske med senhjerneskade giver deltagelsen i de forskellige 

sammenhænge, opstår livsførelsesbanerne. Hvis fagpersonerne tager højde for det enkelte 

menneskes livsførelsesbaner inddrages fortid, nutid og fremtid, som ud fra en 

ergoterapeutisk synsvinkel kan være et vigtigt aspekt i rehabiliteringsprocessen (Borg, 

2004, s. 81).     

 

Når man er opmærksom på de punkter, vi har nævnt under klientarbejdet, får man også det 

etiske aspekt med i den ergoterapeutiske intervention.  

                                                 
27 Forklaret af Jensen og Johnsen i ”Sundhedsfremme – i teori og praksis.” 



Bacheloropgave, januar 2005                      Ergoterapeutskolen i Holstebro                                 Side 46 af 94 
_______________________________________________________________________________________ 

12.2.2 Den institutionelle ramme 
12.2.2.1 Fælles sprog II og Bestiller-Udfører-Modtager modellen 

Som før nævnt er BUM-modellen en realitet i mange kommuner, og vi må derfor tage 

højde for den i vores vurdering af den ideelle situation. Set ud fra aspekterne økonomi og 

effektivisering er BUM-modellen umiddelbart en fordel for kommunerne. Imidlertid mener 

vi, at begreber som fx kontinuitet, sammenhæng og helhedsorientering har stor betydning 

for mennesker med senhjerneskade. Vi vurderer derfor, at BUM-modellen ikke er ideel 

i.f.t. senhjerneskadeområdet.  

Det ideelle vil være at implementere Fælles sprog II i alle kommuner. Derved kan der 

sikres en fælles forståelse, tværfaglighed, sammenhæng i indsatsen og et ensartet 

vurderingsgrundlag, der kommer mennesker med senhjerneskade til gode.  

 

12.2.2.2 Dokumentation 

Dokumentation knytter sig til evaluering af den sundhedsfaglige indsats og er også vigtig 

for at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger og det serviceniveau, der 

gennemføres i praksis.  

Ifølge ”Det handler om verdighet”, har lederen ansvaret for, hvordan rehabiliterings- 

indsatsen udøves som helhed, men samtidig kan helheden ikke ses fra ét ståsted (Bredland, 

2002, s. 224). Dokumentation har derfor betydning på flere forskellige niveauer bl.a. på 

politisk plan. 

Det vil være ideelt, hvis kommunerne dokumenterer effekten af rehabiliteringsindsatsen. 

Fordelen vil både være for brugerne og kommunerne selv, da de så ikke skal starte næsten 

på bar bund, hver gang de får en ny bruger. Dokumentation bør ske gennem hele processen 

via tests og undersøgelsesredskaber. For ergoterapeuters vedkommende kunne det fx være 

brug af ADL-taxonomien, AMPS og COPM (Borg, 2003, s. 445).        

Vi er enige med Etf´s formand Gunner Gamborg i, at Danmark bør have et Dansk 

Rehabiliteringsinstitut. Dette vil kunne fungere som spydspids for forskningen inden for 

rehabilitering og have en styrende, udviklende og koordinerende funktion (Gamborg, 2004, 

s. 17).         
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12.2.3 Den samfundsmæssige kontekst 
12.2.3.1 Økonomiske rammer 

Det vil være en fordel at afsætte flere penge til rehabiliteringsområdet, da den hastigt 

voksende dokumentation fx viser, at behandlingen af apopleksi har effekt (Hede & Jønson, 

2004, s. 8). Sundhedsøkonom Torben Larsen vurderer i en rapport for CEMTV, at 

samfundet kan spare ca. 10.000 kr. pr. apopleksipatient, hvis rehabilitering tænkes ind i 

hele patientforløbet (Rørbæk, 2004, s. 16). Vi er desuden enige med Katrine Lester fra 

Etf28 i, at rehabilitering ikke må opfattes som en irriterende ekstraudgift, efter den lægelige 

behandling er afsluttet. Rehabilitering skal begynde så tidligt i processen som muligt, og 

det er vigtigt, at alle involverede i brugerens behandling indtænker rehabilitering i deres 

kontakt med brugeren. Hvis fagpersoner bliver bedre til at dokumentere effekten af 

rehabiliteringstilbudene, vil der fx lettere kunne afsættes flere økonomiske ressourcer fra 

politisk side. 

 

12.2.3.2 Lovgivning og politik 

Ifølge Sygehusloven skal amtskommunerne tilbyde genoptræningsplaner. Vi vil anbefale, 

at der i genoptræningsplanerne indsættes et selvstændigt rehabiliteringsafsnit, fx 

omfattende de ti punkter fra ”Det handler om verdighet.”  

Hvis rehabilitering blev omfattet af lovgivningen, ville området have krav på økonomiske 

ressourcer. Vi ser det derfor som en fordel, at der netop er blevet udgivet ”Hvidbog om 

rehabiliteringsbegrebet”, som præsenterer en generel dansk definition. Den vil udgøre et 

fælles, nationalt grundlag for det videre arbejde med rehabilitering i Danmark (Jensen & 

Møller, 2004, s. 2).  

En rehabiliteringsideologi er vigtig og bevirker, at normer, værdier og argumenter styrer og 

legitimerer, hvad rehabilitering er, og hvordan rehabilitering udføres. Vi mener, det er 

vigtigt, at rehabilitering er bredt defineret, så alle faggrupper kan se sig selv som en del af 

rehabiliteringsprocessen. Hver fagperson ser rehabilitering fra sin egen synsvinkel, og 

derved opnås mange nuancer i en helhed (Bredland, 2002, s. 23, 25 og 174).                

VfHj og brugerorganisationerne har etableret gode kontakter til det politiske plan. Dette 

arbejde bør fastholdes i fremtiden og kunne intensiveres ved tættere kontakt med amter 

(regioner) og kommuner. Som før nævnt finder brugerorganisationerne de kommunale 

                                                 
28 For at få et ergoterapeutisk syn på nogle af emnerne under vores temaer tog vi skriftlig kontakt til en 

repræsentant for Etf.  
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rehabiliteringstilbud mangelfulde. Skal vi forholde os kritisk til dette, er 

brugerorganisationer ofte organiseret efter diagnosegrupper og har forventninger om, at 

kommunerne skal tilrettelægge rehabiliteringstilbud specielt for deres målgruppe 

(Bredland, 2002, s. 233). 

 

Vi mener, det ideelle vil være, at der bliver udarbejdet kvalitetsstandarder på 

senhjerneskadeområdet under forudsætning af, at der bliver plads til individualitet, 

kreativitet og klientcentreret praksis. I.f.t. vores eget fagområde vil det være en fordel, 

fordi det giver større mulighed for at dokumentere og måle indsatsen og vise, at ergoterapi 

har effekt. Det stiller krav til ergoterapeuter om at kunne synliggøre faget fx i form af 

hvilke ydelser, vi kan levere.  

Ergoterapeuter bør gøre sig bevidste og klare overvejelser om, hvornår en kvalitetsstandard 

bør følges, og hvornår det er en fordel og måske en absolut nødvendighed at afvige fra den, 

hvis det er til fordel for det enkelte menneske med senhjerneskade (Borg, 2003, s. 603).  

Ligesom Katrine Lester fra Etf mener vi, at kvalitetsstandarder ikke må blive en 

undskyldning for ikke at tage udgangspunkt i den enkelte bruger.  

Ifølge direktøren for HjerneSagen tydeliggør kvalitetsstandarder, hvad borgeren kan 

forvente ved at bo i en bestemt kommune og er samtidig et styringsredskab. Det fritager 

dog ikke kommunerne for en individuel og konkret vurdering, idet det ikke er lovligt at 

standardisere det hele.  

Hjerneskadeforeningens landsformand anser kvalitetsstandarder som et væsentligt element 

i.f.t. retssikkerheden og uddyber: ”Uden kvalitetsstandarder bliver indsatsen let diffus, og 

ingen ved rigtig, hvad der bør og skal ske.”  Ifølge lederen af Helseafdelingen29 er fordelen 

ved kvalitetsstandarder, at de skaber klarhed om serviceniveauet, mens nogle af ulemperne 

er, at tingene bliver systematiske og bureaukratiske. 

 

12.2.3.3 Guidelines  

Vi synes, det ideelle ville være, at der i Danmark blev udviklet ergoterapeutiske guidelines 

for senhjerneskadeområdet. Inspireret af canadiske og britiske guidelines, Hvidbogen, 

                                                 
29 For at indsamle mere viden om fx kvalitetsstandarder, gråzoner og koordinering lavede vi et telefonisk 

interview med en kommunal ergoterapeut. Hun er leder af Helseafdelingen i X-kommune og har været med 

til at udarbejde kvalitetsstandarder for ældreområdet.  
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Tove Borg, ”Det handler om verdighet” samt vores analyse kunne guidelines bl.a. 

indeholde:  

 

• Kontinuitet – bl.a. den samme sagsbehandler gennem hele forløbet.  

• Struktur og sammenhæng i indsatsen. 

• Tidlig indsats – mindsker skadens omfang, den største udvikling sker i starten, og tidlig 

indsats giver det bedste slutresultat. 

• Respekt, empati og værdighed – i.f.t. det enkelte menneske med senhjerneskade. 

• En helhedsorienteret indsats – dvs. fokus på både fysiske, psykiske, sociale, kognitive, 

følelsesmæssige og åndelige aspekter. 

• Tværfaglighed – for at sikre helhedsorienteringen. 

• Inddragelse af brugeren og de pårørende. 

• Opsætning af mål og tidsrammer – for at kunne evaluere og kvalitetsudvikle. 

• Udvikling af brugerens motivation. 

• Fokus på aktivitet – herunder NUZO30, meningsfuldhed og flow. Herved kan 

occupational deprivation undgås. 

• Fokus på deltagelse – har betydning for hele den daglige livsførelse. Herved kan 

occupational justice opnås. 

• Inddragelse af omgivelserne – fysiske, sociale, kulturelle og institutionelle.  

• Dokumentation af rehabiliteringsindsatsen – ved hjælp af standardiserede redskaber. 

• Vidensbasering – fx videnskabeligt grundlag for de anvendte undersøgelsesredskaber 

og indsatser.  

 

Klientcentreret praksis afspejles i ovennævnte punkter. 

 

13.0 Strukturreformen  
Strukturreformen er en realitet både i den aktuelle og ideelle situation. Der hersker for 

tiden stor usikkerhed om konsekvenserne, da ingen på nuværende tidspunkt kan sige, 

hvordan det endelige billede kommer til at se ud. Der lægges op til, at kommunerne selv 

skal finansiere sammenlægningerne, hvilket kan få yderligere konsekvenser for 

serviceniveauet (Ditlev & Svane, 2004, s. 4).  

                                                 
30 Nærmeste udviklingszone. 
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Hjerneskadeforeningen og HjerneSagen ser både nye muligheder, men også en række 

problemstillinger ved den nye strukturreform. Usikkerheden går bl.a. på, hvorvidt 

kommunerne kan varetage de nye specialiserede opgaver, når de flyttes fra 

amtskommunerne. Flere amtsborgmestre frygter, at borgerne bliver de store tabere, hvis 

alle amternes sociale opgaver flyttes til kommunerne, fordi ekspertisen i amterne kan gå 

tabt.  

Mennesker med senhjerneskade kan risikere at få et dårligere tilbud, når kommunerne selv 

skal oprette rehabiliteringstilbudene uden tilskud fra amterne. Potentialet i rehabilitering  

indfries måske ikke ved at flytte på kommunegrænser eller tale pænt om behovet for 

samarbejde på tværs af sektorer (Nissen-Petersen, 17.10.2004), (Hede & Jønson, 2004, s. 

4).         

Den kommende strukturreform får betydning for den ideelle situation. Vi ser en fordel i, at 

de to små kommuner bliver lagt sammen med den store, fordi større kommunale enheder 

gør det muligt at opbygge stærke faglige miljøer og tilbyde mere specialiseret og 

tværfaglig rehabilitering. Ifølge Hjerneskadeforeningens landsformand har højt 

specialiseret og kvalificeret udredning, specialrådgivning og den rette 

rehabiliteringsindsats stor betydning ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Med den 

rette indsats kan mange reddes fra en tilværelse på passiv forsørgelse. Det ideelle ville 

være, at rehabiliteringstilbudene ligger tæt på brugerens hjem ud fra nærhedsprincippet. Vi 

anser det dog for urealistisk at kunne kombinere de tre aspekter, kvalitet, nærhed og 

økonomi (figur nr. 1, s. 7), så de alle tilgodeses lige meget.   

 

14.0 Diskussion og sammenligning af den aktuelle og 

ideelle situation 
Efter at have tegnet et billede af den aktuelle og ideelle situation kunne vi konstatere, at der 

var nogle positive aspekter, men også væsentlige problemstillinger vedrørende 

rehabiliteringstilbudene. Rammen for sammenligningen er de fem begreber31, som typisk 

indgår i et referenceprogram.  

 

                                                 
31 Fremgår i opgaven på side 23-24. 
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14.1 Hele patientforløb 
Vi ser nogle dilemmaer i den aktuelle situation. Nogle gange bliver brugerne nødt til at 

skifte sagsbehandler, og overgangen fra fase 2 til 3 kan have gråzoner. Det er i 

overgangene, at der traditionelt opstår de fleste kvalitetsproblemer (Kjærgaard & Mainz, 

2001, s. 180).  

Den ideelle situation ville være, at der i interventionen er struktur og sammenhæng. I 

publikationerne fra VfHj fremgår det, at sagsgangen på tværs af de forskellige sektorer er 

opsplittet og ukoordineret. Dermed udnyttes de anvendte ressourcer ikke optimalt til en  

sammenhængende indsats, hvilket ellers har vist sig i de fleste tilfælde at føre til en langt 

mere meningsfuld og aktiv tilværelse for den enkelte (Jensen, 2004, s. 23). 

 

14.2 Den tværfaglige og tværsektorielle indsats 
Baggrunden, for at der opstår et spændingsfelt mellem fase 2 og 3, er systemernes 

manglende indsigt og manglende evne til at formidle viden, videregive og tage ansvar. 

Mennesker med senhjerneskade er vanskeligt placerbare i de eksisterende tilbud til øvrige 

handicappede, da de har behov for specifikke, individuelle, tilrettelagte forløb, fordi både 

kognitive, fysiske, psykiske og sociale forhold spiller sammen. I fremtiden stilles store 

krav til amter og kommuner om i højere grad at være parate til at yde en kvalificeret og 

differentieret indsats i fase 3. Det kræver både viden om området og vilje til nytænkning 

(Jensen, 2004, s. 18). Tværfagligt samarbejde er aktuelt, når opgaverne kræver, at man må 

krydse professionsgrænser, og når en fleksibel arbejdsdeling bliver nødvendig for at give 

brugeren det bedste tilbud (Bredland, 2002, s. 162). Vi mener, at det ideelle derfor vil være 

at udarbejde guidelines for de forskellige faggrupper, så de bliver mere bevidste om deres 

monofaglige kompetencer og kan se sig selv i det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde.  

 

14.3 Organisatorisk tilrettelæggelse og sundhedsøkonomiske 

overvejelser 
Vores ergoterapeutiske overvejelser gik bl.a. på, hvem der koordinerer indsatsen. Det er 

vigtigt, at alle involverede faggrupper har viden om, hvad det vil sige at have en 

senhjerneskade, da konsekvenserne af en hjerneskade ikke altid er synlige. De kommunale 
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sagsbehandlere, vi talte med, havde ved deres ansættelse begrænset faglig kendskab til 

senhjerneskadeområdet.  

Det ideelle vil være, at de ansatte løbende opkvalificeres til at kunne varetage området. 

Derudover kunne man etablere teams for senhjerneskadeområdet med repræsentanter fra 

de forskellige faggrupper for at sikre brugerne den bedste sundhedsfaglige kvalitet (Jensen, 

2004, s. 24-46). Vi mener, at der på nuværende tidspunkt er for få ressourcer i de små 

kommuner til at oprette teams, og antallet af brugere er begrænset, men når 

strukturreformen træder i kraft, mener vi, at der vil være basis for dette.  

Den begrænsede dokumentation i kommunerne gør det svært at påvirke det politiske plan. 

Dermed mindskes muligheden for at gøre rehabilitering til et felt i lovgivningen, og det 

bliver svært at få bevilget flere ressourcer. Flere ressourcer kan være med til at højne den 

sundhedsfaglige kvalitet bl.a. i rehabiliteringstilbudene, og der vil være et grundlag for at 

kvalitetsudvikle. Det offentlige ønsker fremover at sætte mere fokus på kvalitet gennem 

systematisk evaluering og dokumentation (Borg, 2003, s. 587).   

 

15.0 Konklusion 
Vores forforståelse om manglende tilbud blev kun delvis bekræftet. Det er positivt, at der 

er nogle rehabiliteringstilbud, dog er udbudet ikke så bredt, men kommunerne tilstræber at 

tage hensyn til den enkeltes ønsker og behov. Vi blev bekræftet i, at der er flest aktiviteter i 

den store kommune. Derved er der større mulighed for at finde nogle aktiviteter, som er 

meningsfulde for den enkelte.  

Vi kan fortsat ikke udlede af Serviceloven, hvad tilbudene skal indeholde. Kommunerne 

kan pga. det kommunale selvstyre tolke Serviceloven forskelligt. Ifølge direktøren for 

HjerneSagen har mange kommuner et lemfældigt forhold til lovgivningen og siger typisk: 

”Sådan gør man ikke i vores kommune” – uanset lovgivningen.  

Da rehabilitering er et meget kompliceret område, hvor alle faktorer hænger sammen, kan 

det være svært at sætte ind med forbedringer på ét område, uden at det medfører 

forringelser på et andet. Hvis kommunerne fx ønsker at tilgodese kvaliteten, kan det blive 

på bekostning af økonomi og nærhed (figur nr. 1, s. 7). Vores undersøgelse viser, at de små 

kommuner sender brugerne til amtskommunale tilbud, som er placeret i den store 

kommune. Dette sker, fordi antallet af rehabiliteringstilbud og bredden i tilbudene er 

begrænset i de små kommuner, men også ud fra brugernes egne ønsker, idet de som regel 

prioriterer kvalitet højest. Pga. transportafstanden til tilbudene kan det være svært at leve 
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op til nærhedsprincippet. De små kommuner har kun få mennesker med senhjerneskade, og 

det vil ofte være økonomisk urentabelt for kommunerne selv at etablere rehabiliterings-

tilbudene.  

Jf. vores ergoterapeutiske overvejelser er der nogle tilbud, og de er tilgængelige. Det er 

dermed muligt at arbejde klientcentreret og oplagt, at flere ergoterapeuter ansættes på 

ledelsesplan og får indflydelse på den sundhedsfaglige kvalitet i rehabiliteringstilbudene.      

Det er en styrke, at alle kommunerne tager udgangspunkt i den enkeltes situation, men det 

er et problem i de små kommuner, at rehabiliteringstilbudene der kun omfatter plejehjem 

og ældrecentre, og dermed ikke er kvalificeret til alle aldersgrupper.   

Det er positivt, at kommunerne tilstræber at lave individuelle vurderinger ud fra brugernes 

ønsker og behov, således at man sikrer brugerinddragelse, og brugerne bliver motiveret for 

rehabiliteringen og oplever aktiviteterne som meningsfulde.  

Et problem er, at fagpersonernes kvalifikationer ikke altid er optimale fx pga. begrænset 

viden. Effekten af rehabiliteringstilbudene er ikke dokumenteret, og derved kan 

kommunerne få svært ved at kvalitetsudvikle. Vi mener, at det ville forbedre kvaliteten, 

hvis det blev lovpligtigt at udarbejde kvalitetsstandarder med plads til individuelle 

vurderinger. Fordelene ville være øget retssikkerhed for brugerne og de pårørende. De 

professionelle ville få nogle konkrete retningslinier at forholde sig til, og de kommunale 

ledere ville få et bedre og mere udførligt dokumentationsmateriale. Desuden kunne 

kommunernes succesparametre blive tydeligere for alle parter. Indførelse af Fælles sprog II 

ville også kunne forbedre kommunernes dokumentationsmateriale.      

I alle kommunerne kan der opstå ventetid til rehabiliteringstilbudene. Ved interviewene 

blev der nævnt ventetid op til en måned, og dette, synes vi ikke, er optimalt. Samtidig 

opstår der gråzoner mellem sektorerne, og brugerne kan opleve manglende kontinuitet og 

sammenhæng i forløbet. Vi vurderer, at brugerne ikke har lige muligheder for aktivitet og 

deltagelse i samfundet. Dette finder vi problematisk, bl.a. fordi Danmark har forpligtet sig 

ifølge FN´s standardregler. 

Mange af de tilgange, kommunerne bruger i rehabiliteringsprocessen, indgår i 

klientcentreret praksis. Men som det fremgår af analysen, er der alligevel nogle mangler, 

som gør, at forløbet ikke bliver helhedsorienteret, fx i.f.m. tværfagligt og tværsektorielt 

samarbejde. Komplicerede etiske dilemmaer kan også vanskeliggøre processen.  

Omfanget af indsatsen er afhængig af samfundets vilje og evne til at imødekomme 

brugernes behov, og vi kan se, at der er kommet større fokus på rehabilitering ud fra de 

mange afholdte konferencer, materialet fra VfHj, rapporten fra Mandag Morgen og 
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Hvidbogen. Vi mener dog, at den større opmærksomhed fra det uddannelsesmæssige og 

politiske plan ikke automatisk medfører, at de nye tanker om rehabilitering implementeres 

i kommunerne.  

Yderligere ressourcer er ingen garanti for bedre sundhedsfaglig kvalitet. Det kan være, at 

en omstrukturering i kommunerne er nødvendig, fx er BUM-modellen, som fungerer på 

markedslignende vilkår, ikke egnet til senhjerneskadeområdet.    

Vi kan konkludere, at der både er positive og negative aspekter ved de kommunale 

rehabiliteringstilbud. Visse tiltag i.f.t. den sundhedsfaglige kvalitet kan understøttes, nogle 

tiltag er kommunerne godt på vej med, og andre tiltag fungerer godt.   

 
16.0 Perspektivering 
På baggrund af projektarbejdet er der opstået nogle nye interessante problemstillinger og 

perspektiver.  

Mennesker med senhjerneskade har brug for rehabilitering over en længere periode bl.a. 

ergoterapi. Den amerikanske ergoterapeutforening, AOTA32, har i bogen ”The 

Occupational Therapy Manager” 2003, s. 92, skrevet følgende: “The role of occupational 

therapy in the community is not to make the person “get well”; rather, it is to help the 

person understand and be connected with what is happening to his or her body within the 

context of his or her environment and lifestyle (AOTA, 1995).”  

Ifølge en artikel i AJOT33 viser forskning, at rehabilitering øger brugerens livskvalitet samt 

aktivitet og deltagelse i samfundet (Huebner, 2003, s. 177-185). De ulige muligheder i 

samfundet for aktivitet og deltagelse leder vores tanker hen på occupational justice og 

occupational deprivation. Ifølge den australske ergoterapeut Ann A. Wilcock vil 

manglende occupational justice have følgende konsekvenser: ”That deprived them [fx 

mennesker med senhjerneskade] of meaning, purpose, happiness and well-being through 

their occupations, and prevented them from balancing their mental, social, physical and 

spiritual needs, and interests” (Wilcock, 2001, s. 542). Der må skabes mulighed for, at 

brugerne kan deltage i forskellige aktiviteter, som kan være med til at udfylde tiden og give 

indhold og oplevelser i den nye tilværelse (Kofoed & Pilgaard, 2003, s. 53). Det kunne 

derfor være interessant at undersøge omfanget af occupational justice i samfundet, og om 

mennesker med senhjerneskade oplever occupational deprivation.   

                                                 
32 The American Occupational Therapy Association.  
33 The American Journal of Occupational Therapy. 
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Ovennævnte begreber kunne undersøges ved at interviewe mennesker med senhjerneskade. 

Samtidig kunne man også få deres syn på den sundhedsfaglige kvalitet af de kommunale 

rehabiliteringstilbud. Hvis vi skulle have gjort det, ville det dog have været en fordel, at vi 

havde haft mulighed for at følge brugerne over en længere periode, ligesom Tove Borg 

gjorde i sin forskning.  

Med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel og NIP34 kunne man også sætte større 

fokus på dokumentation og kvalitetsudvikling. Det kunne være interessant at se på  

konsekvenserne, når Den Danske Kvalitetsmodel i fremtiden er blevet implementeret i 

kommunerne.  

Man kunne også undersøge fordele og ulemper ved oprettelse af teams på 

senhjerneskadeområdet. Vi mener, disse teams burde have en tovholder, som er en 

gennemgående person, lige fra skaden opstår, og til brugeren er hjemme igen. Derefter 

kunne der være regelmæssige opfølgninger både af hensyn til brugeren selv samt de 

pårørende. Teams kunne forbedre kommunikationen mellem faggrupperne og medføre en 

mere målrettet indsats samt en bedre kontinuitet i rehabiliteringsforløbet, hvilket er 

altafgørende for mennesker med senhjerneskade.  
Vi kunne forestille os, at rehabiliteringsområdet i fremtiden bliver udliciteret. Man kunne 

derfor undersøge konsekvenserne af dette, også for ergoterapifaget. Fokus kunne bl.a. 

rettes mod, hvad de ergoterapeutiske ydelser omfatter. Hvis der blev udarbejdet guidelines, 

kunne det være interessant at undersøge betydningen af disse. 

Når strukturreformen er trådt i kraft, kunne det også være interessant at undersøge dens 

betydning for den sundhedsfaglige kvalitet i rehabiliteringstilbudene.  

  

17.0 Litteratursøgning 
Vi har foretaget litteratursøgning løbende gennem hele processen, sidste gang den 17.12. 

2004. Vi valgte databaserne ud fra en emnemæssig, videnskabelig og tidsmæssig vinkel.  

Søgeprofilen og søgeordene er løbende blevet justeret i.f.m. litteratursøgningen. Ligeledes 

er problemformuleringen blevet justeret og har under litteratursøgningen fået tilført nye 

vinkler. For at give et overblik over litteratursøgningen henviser vi til bilag nr. 4, s. 86. 

 

                                                 
34 Det Nationale Indikatorprojekt. 
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17.1 Søgehistorie, søgeprofil og søgestrategi 
Vi startede med at hente inspiration fra en række kilder (bilag nr. 4), herunder materiale fra 

praksisbesøgene. 

Vi benyttede også løbende danske databaser og brugte følgende søgeord: retningslinier, 

guidelines, rehabilitering, standarder, hjerneskade, kvalitet, kvalitet i behandlingen, 

strukturreform og sundhedsfaglig kvalitet. De danske søgemaskiner og hjemmesider 

omfattede: google, artikelbasen, cvuvitas sundhedsbase, relevante ministerier, 

relevante brugerorganisationer, specialergoterapeut Birgitte Christensen, 

MarselisborgCentret, Etf, KL, Arf35 og Sst36.  

Derefter lavede vi en beskrivelse af problemformuleringen ved hjælp af emneord, som 

dermed udgør søgeprofilen. Vi brugte dem til den første systematiske søgning på Cinahl, 

Amed og Cochrane Library, og de var følgende: occupation, occupational therapy, 

rehabilitation, brain-injury, brain damage og acquired brain injury. Vores 

systematiske søgning af faglige informationskilder, som også har omfattet den danske og 

norske forskningsdatabase, udgør søgestrategien.  

 

På baggrund af en afgrænsning af problemformuleringen foretog vi nye søgninger, hvor vi 

udvidede med følgende søgeord: prigatano, quality assurance, community based 

practice, occupational deprivation, occupational justice, occupational therapy service, 

guidelines, quality, health care quality, quality of health og quality of health care. 

Vi krydsede søgeresultaterne med nogle af de udenlandske ergoterapeutforeninger, CAOT, 

AUSOT37 og AOTA.  

 

Vi valgte Cinahl og Amed, idet disse databaser bl.a. dækker ergoterapi, rehabilitering og 

forskningslitteratur inden for det sundhedsfaglige/sundhedsvidenskabelige område. 

Vi brugte Cochrane, fordi den sammenfatter tidens ”best evidence” på en systematisk 

måde og omhandler effekten af diverse former for behandling (Wallin, 25.09.04). 

 

Vi har desuden søgt på forfatterne Ann A. Wilcock, Elizabeth Townsend og Gail 

Whiteford, som har forsket inden for ergoterapi. Vi har specielt søgt på dem i.f.t. 

occupational deprivation og occupational justice. 

                                                 
35 Amtsrådsforeningen. 
36 Sundhedsstyrelsen. 
37 Australian Association of Occupational Therapists. 
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Desuden har vi søgt på den nye videnskabelige udgave af google, 

www.scholar.google.com, fordi den er en forskningsbaseret søgemaskine. 

Da Norge og Sverige er længere fremme end Danmark på rehabiliteringsområdet, har vi 

også søgt i Norart og SveMed+, som begge dækker sundhedsfaglige emner. Vores 

systematiske søgning omfattede også Medline, fordi det er den vigtigste og mest benyttede 

sundhedsvidenskabelige bibliografiske database med ca. 4.000 videnskabelige tidsskrifter 

(Wallin, 25.09.04).     

 

17.2 Tidsmæssig afgrænsning 
For at finde materiale om den historiske udvikling på senhjerneskadeområdet søgte vi 

tilbage til 1980. M.h.t. det øvrige stof søgte vi tilbage til 2000. Når vi ikke gik længere 

tilbage, skyldes det, at der i de senere år er sket meget på området, og der er kommet 

mange nye aktuelle udgivelser.     
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18.0 Kildehenvisninger 
Vi har valgt, at opbygge kildehenvisningerne alfabetisk ud fra retningslinjerne i ”Den gode 

opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser.” Vi har henvist til de kapitler 

eller sider, som vi fortrinsvis har benyttet fra nedenstående materialer. 

 

AOTA. The Occupational Therapy MANAGER. (2003), Bethesda: Boyd Printing 

Company, Inc., Albany, NY, s. 90-92. 

 

Borg, T. Livsførelse i hverdagen under rehabilitering. Et socialpsykologisk studie. (2004), 

Århus C: HF-trykkeriet. Århus Universitet. Ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet 2002, 

kap. 4. 

 

Borg, T., Runge, U. & Tjørnov, J. Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i 

hverdagslivet. (2003), København: Munksgaard, del IV og V. 

 

Bredland, E. Langum, Linge, O. Anita & Vik, K. Det handler om verdighet – Ideologi og 

praksis i rehabiliteringsarbeid. (2002), (2. udgave, 1. oplag), Oslo: Gyldendal Akademisk, 

kap. 3. 

 

Bruun, M. Rehabilitering i Danmark. In: Ergoterapeuten (2004), nr. 20, s. 28-29. 

 

Canadian Association of Occuaptional Therapists (CAOT), (2004). CAOT Position 

Statement Quality occupational therapy services. Internet: 

www.caot.ca/default.asp?pageid=1115, (22/10-2004). 

 

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV). Evaluering af 

apopleksibehandling i Danmark 1990-2000. (2002), København: Schultz Grafisk, s. 16. 

 

Delholm-Lambertsen, B. & Maunsbach M. Kvalitative metoder i empirisk 

sundhedsforskning. (1997), Århus: Institut og Forskningsenhed for Almen Medicin, kap. 1 

og 3. 
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Ditlev, N. & Svane, A. Kamp om regningen for reform. (2004), In: Jyllandsposten, 02/12 - 

2004, sektion 1, s. 4. 

 

Ergoterapeutstuderende E-61 Holstebro. Nyt Danmarkskort for læger og ergoterapeuter. 

In: Pro necessitate – lægekredsforeningen for Ringkøbing Amt, August 2004, nr. 115, s. 6-

8.  

 

Gamborg, G. Spydspids for forskningen. In: Ergoterapeuten 2004, nr. 20, s. 17. 

 

Hansen, E. Kaastrup m.fl. (2004), Rapport om kortlægning af støtten til handicappede med 

betydelige og varige funktionsnedsættelser, analyse af udviklingsscenarier og 

styringsinstrumenter samt grundlag for en handlingsplan for handicappedes botilbud (juni 

2003). Internet: 

http://www.arf.dk/NR/rdonlyres/ezkxzl2zf5khpc7f7qjmbfgh4yiw6aen6g34aym2n7pfow4s

bq4cuktdc4oi76w21ldlcqjzplto7a44bogy3mib6ypf/RapportOmKortlaegningAfStoettenTil

Handicappede.pdf, (5/11-2004). 

 

Hede, A. & Jønson, A. Højgaard. Genoptræning – fra problem til princip. (2004), 

København: Mandag Morgen. Internet: www.etf.dk 

 

Hollænder, E. ICF som redskab – i rehabilitering af mennesker med erhvervet 

hjerneskade. (2004), Stouby: Videnscenter for Hjerneskade. 

 

Hovedbestyrelsens beretning 2003-2004. Etf har skærpet profilen. In: Ergoterapeuten 

2004, nr. 16, s. 8. 

 

Hovedbestyrelsens beretning 2003-2004. Ergoterapi udfylder nye roller. In: 

Ergoterapeuten 2004, nr. 16, s. 12. 

 

Huebner, R. A., Johnson, K., Bennett, C. Miller & Schneck, C. Community Participation 

and Quality of Life Outcomes After Adult Traumatic Brain Injury. In: The American 

Journal of Occupational Therapy. March/april 2003, 57/2, s. 177-185. 
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sund hele livet – de nationale mål og strategier for 

folkesundheden 2002-10. (2002), København: Schultz Grafisk. 

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Strukturkommissionens betænkning, nr. 1434, januar 

2004. (2004), Nordsjællands Trykcenter. Internet: www.im.dk, s. 13-14.  

 

Jensen, J. Sammenhængende forløb – hvordan kan rehabiliteringsindsatsen for mennesker 

med erhvervet hjerneskade indrettes, så der bliver flydende overgange imellem de 

forskellige sektorer, det offentlige og hverdagslivet. (2004), Stouby: Videnscenter for 

Hjerneskade. 

 

Jensen, L. & Møller, K. Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 
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Jensen, T. K. & Johnsen, T.J. Sundhedsfremme i teori og praksis.(2003), (2. udgave, 6. 

oplag). Århus: Philosophia, kap. 3. 

 

Kielhofner, G. Ergoterapi – det begrebsmæssige grundlag. (2001), (2. udgave, 1. oplag). 
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Kamper-Jørgensen, F. & Almind, G. Forebyggende sundhedsarbejde. (2003), (4. udgave, 
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Kjærgaard, J., Mainz, J., Jørgensen, T. & Willaing, I. Kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet. (2001), København: Munksgaard. 
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Kommunernes Landsforening & Poulsen, M. Vinther, i samarbejde med projektgruppen. 
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handicapområde. (2004), København: Kommunernes Landsforening. Internet: www.kl.dk 
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Dato: Sted: Emneområde: 

Mandag d. 20.9.2004 Beskyttet værksted Værkstedet fungerer som 

produktionsvirksomhed for mennesker 

med fysiske handicaps, sindslidelser og 

erhvervede hjerneskader. 

Fremstiller kun ting, der er brug for, da 

det fremmer motivationen og gør, at 

arbejdet føles værdigt. Oplever for tiden 

”konkurrence” fra fængselsvæsenet og 

andre kommunale aktiveringsprojekter. 

 Rehabiliteringscenter Modtager brugerne, når de er blevet 

udskrevet fra sygehuset til eget hjem. 

Tilbyder rehabilitering, revalidering, 

beskæftigelse, botræning og botilbud. 

Brugerne er mennesker, der har fået et 

fysisk handicap og dermed nedsat 

arbejdsevne, og mennesker med 

erhvervet hjerneskade. Det er ofte en god 

oplevelse for brugerne at møde  

ligestillede, men mange tænker også: 

”Hvad nu, hvis jeg ikke bliver som før?” 

Tirsdag d. 21.9.2004 

 

Revalideringscenter Kommunalt tilbud, som henvender sig til 

mennesker, der er blevet nedslidte på 

arbejdsmarkedet samt mennesker, der har 

været ude for en ulykke og derfor ikke 

kan bevare sit arbejde. For brugerne har 

det stor betydning og værdi at have et 

arbejde. 

Onsdag d. 22.9.2004 

 

Afdeling for 

hjerneskaderådgivning

Hjælper mennesker i alderen 18-65 år, 

som har erhvervet en let til middelsvær 

hjerneskade. Tilbyder individuel 

undervisning og gruppeundervisning, 

Praksisbesøg 
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vejledning (også til de pårørende) samt 

kurser. 

Torsdag d. 23.9.2004 Café Spisestedet er et beskæftigelsestilbud til 

mennesker med psykiske lidelser eller 

mennesker, der har mistet tilknytningen 

til arbejdsmarkedet. Der lægges vægt på 

livskvalitet gennem meningsfuld 

beskæftigelse. 

Fredag d. 24.9.2004 Revalideringscenter Amtsligt tilbud fortrinsvis til mennesker 

med fysiske skader, som skal have lavet 

en erhvervsmæssig afklaring. De fleste 

ønsker at arbejde og har behov for at 

komme hjemmefra, men arbejdet må dog 

heller ikke ødelægge livet. 

Mandag d. 27.9.2004 

 

Kommunal institution Målgruppen er de dårligste 20 % af de 

arbejdsløse. Målet er at kvalificere og 

motivere mennesker til et arbejdsliv, når 

de er i risiko for at blive marginaliserede. 

Rammen er et lærings- og 

udviklingsmiljø, som er tilpas 

udfordrende og fremmer rummelighed og 

tolerance.  

Tirsdag d. 28.9.2004 Handicapafdelingen i 

en kommune 

Forklarede problematikkerne på 

senhjerneskadeområdet. Et ”typisk” 

sagsforløb blev gennemgået, og vi hørte 

om kommunens konkrete tilbud til 

mennesker med senhjerneskade. 

Individuelle vurderinger er altid 

grundlaget for støtte.  
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Interviewguide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bilag nr. 2a 
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Vi vil ud fra en ergoterapeutisk 
synsvinkel diskutere og vurdere 
den sundhedsfaglige kvalitet af 
de rehabiliteringstilbud, der i 3 
kommuner tilbydes mennesker 
med senhjerneskade. 
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Forberedelse 
• Vi kontrollerer, at båndoptageren virker. 
• Vi indtaler på båndet, hvem der interviewes. 
• Vi indtaler på båndet, hvem der interviewer, observerer og indskriver direkte på 

computer. 
 
Briefing 
• Vi præsenterer os selv og vores roller under interviewet samt fortæller om formålet 

med interviewet ud fra problemformuleringen. 
• Vi bekræfter, at der er afsat en time til interviewet. 
• Information: Alle data slettes efter eksamen, data vil kun blive brugt af gruppens 

medlemmer, og respondenter/kommuner vil blive anonymiseret i projektet. 
• Vi er interesseret i både dine personlige holdninger og kommunens holdninger som 

organisation. 
• Eventuelle spørgsmål fra respondenterne inden start. 
 
Indledende spørgsmål 
A. Hvilken faggruppe tilhører du? 
B. Vil du kort beskrive dit nuværende arbejde? 
C. Hvor længe har du haft dette arbejde? 
D. Hvor stor en del af dit arbejdsområde omfatter mennesker med senhjerneskade? 
E. Hvor meget kendskab og erfaring har du med senhjerneskadeområdet?  
 
 
Tema Formål Spørgsmål 
 
Struktur 

 
Synliggørelse af 
hvilke ressourcer, der 
er nødvendige for at 
gennemføre en given 
indsats. 

 
1. Synes du, fagpersonernes kvalifikationer 

har betydning i.f.t. arbejdet med 
mennesker med senhjerneskade? Hvis ja, 
kan du give eksempler?   
(basisuddannelse/specialuddannelse/ 
videreuddannelse, personlig og faglig)  

 
2. Synes du, der er nok ansatte her i 

kommunen, som arbejder med 
mennesker med senhjerneskade?      
(hvor mange og fordelt på hvilke 
faggrupper) 

 
3. Findes der konkrete tilbud her i 

kommunen? Hvis ja, hvilke?   
(hyppighed, tidspunkt og sted) 

 
4. Overvejer I her i kommunen placeringen 

af de kommunale tilbud i.f.t. 
transportafstand?                                
(max acceptabel transportafstand) 
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5. Synes du, kvalitetsstandarder har 

betydning i arbejdet med mennesker med 
senhjerneskade? Hvis ja, hvordan?  

 
6. Hvordan definerer du rehabilitering? 

 
7. Ser du en forskel på rehabilitering og 

genoptræning? Kan du give eksempler? 
 
8. Hvor mange økonomiske ressourcer 

bruger I her i kommunen på 
senhjerneskadeområdet?            
(tilbudene, personalet og antal 
mennesker med senhjerneskade på 
årsbasis og totalt)  

 
 
Proces 

 
Synliggørelse af de 
handlinger, som bør 
udføres af det 
sundhedsfaglige 
personale for at opnå 
det forventede 
resultat. 

 
9. Vil du beskrive et forløb i fase 3 for et 

menneske med senhjerneskade?            
(er det et typisk forløb) 

 
10. Oplever I her i kommunen nogle etiske 

dilemmaer i.f.t. det enkelte menneske 
med senhjerneskade? Hvis ja, hvilke? 
(tilbudene til den enkelte/værdier) 

 
11. Bruger I her i kommunen standardiserede 

redskaber til at afdække den enkeltes 
situation?                                
(handleplan, ressourceprofil, 
funktionsevnemetode, inddeling af 
mennesker med senhjerneskade i 
kategorier, afdækning af ressourcer og 
begrænsninger) 

 
12. Har brugeren den samme sagsbehandler 

igennem hele forløbet?                   
(fordele og ulemper) 

 
13. Hvordan synes du, overgangen fra fase 2 

til 3 fungerer? Kan du give eksempler?  
(Hvis problemer, hvorfor, evt. løsninger) 

 
14. Medinddrager I her i kommunen 

brugerne i forløbet? Hvis ja, hvordan?   
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15. Er der ventetid til de kommunale tilbud? 

Hvis ja, hvor lang tid?                      
(hvad er grunden) 

 
 
Resultat 

 
Synliggørelse af den 
ønskede effekt af den 
samlede indsats. 

 
16. Hvad ser du som resultatet af 

kommunens indsats på 
senhjerneskadeområdet? Kan du give 
eksempler?                            
(kommunens succesparametre) 

 
17. Dokumenterer I her i kommunen 

indsatsens effekt? Hvis ja, hvordan?  
 

18. Arbejder I her i kommunen med 
kvalitetsudvikling? Kan du give 
eksempler? 

 
19. Ser du nogle styrker ved de kommunale 

rehabiliteringstilbud? Hvis ja, hvilke? 
 

20. Ser du nogle svagheder ved de 
kommunale rehabiliteringstilbud? Hvis 
ja, hvilke?  

 
 
Strukturreform 

 
Synliggørelse af de 
fremtidige 
perspektiver. 

 
21. Ser du fordele ved en 

kommunesammenlægning i.f.t. 
senhjerneskadeområdet? 

 
22. Ser du ulemper ved en 

kommunesammenlægning i.f.t. 
senhjerneskadeområdet? 

 
 
Afsluttende spørgsmål og debriefing  
 

F. Har gruppens øvrige medlemmer nogle supplerende spørgsmål? 
G. Har du mere, du gerne vil sige eller spørge om, før vi afslutter interviewet? 
H. Må vi eventuelt kontakte dig senere, hvis vi har uopklarede og uddybende 

spørgsmål? 
I. Må vi citere dine anonymiserede udtalelser i vores opgave? 
J. Tak fordi vi måtte interviewe dig. 
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Brev til kommunerne og samtykkeerklæring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag nr. 2b 
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X-Kommune                                                                                            

Att.: XX 

 

Vedrørende: Interview 
 

Tak fordi du vil deltage i interviewet, som, vi ifølge telefonisk aftale bekræfter, vil finde 

sted mandag d. XX.XX.2004. kl. 11. Interviewet vil vare ca. en time.    

 

Interviewet tager udgangspunkt i vores problemformulering, som lyder ”Vi vil ud fra en 

ergoterapeutisk synsvinkel diskutere og vurdere den sundhedsfaglige kvalitet af de 

rehabiliteringstilbud, der i 3 kommuner tilbydes mennesker med senhjerneskade”.  

Vi har lavet interviewspørgsmålene ud fra temaerne struktur, proces, resultat og 

strukturreformen.  

 

Vi er 5 i gruppen, og vi har fordelt rollerne som følgende: én interviewer, én supplerer, én 

har ansvar for båndoptager, én skriver direkte ind på computer og én observerer. 

Dine udtalelser vil blive anonymiseret i opgaven, og båndet vil blive slettet efter brug.  

Hvis det er muligt, vil vi gerne have, at du vil finde følgende materialer frem til os inden 

for handicapområdet, herunder senhjerneskadeområdet:  

• Kvalitetsstandarder, servicedeklarationer og visitationsregler  

• Budget  

• En oversigt over de konkrete tilbud, der tilbydes mennesker med senhjerneskade i 

kommunen  

 

Hvis det er muligt, vil vi gerne udføre interviewet i et uforstyrret rum. 

Vi vedlægger samtykkeerklæring, som vi vil bede dig underskrive. Såfremt der opstår 

ændringer bedes du kontakte os på følgende telefonnumre XXXXXXXX (Margrethe) eller 

XXXXXXXX (Pernille) 

Vi ser frem til at møde dig. 

 

Med venlig hilsen 

Karen, Margrethe, Charlotte, Pernille og Tanja 
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Samtykkeerklæring 
 

 

 

 

 

Underskrift af denne samtykkeerklæring vil give os (ergoterapeutstuderende) tilladelse til 

at optage interviewet på bånd til yderligere bearbejdning. 

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt, og alt materialet vil blive slettet 

efter vores eksamen. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karen Harkjær Jensen 

Pernille Priess Pedersen 

Margrethe Mols Laursen 

Charlotte Dam Christensen 

Tanja Maria Dufresne 

  

 

 

Jeg giver hermed tilladelse til, at interviewet bliver optaget på bånd, samt at materialet må 

bruges af de ergoterapeutstuderende i deres afsluttende bacheloropgave. 

 

 

Dato                                                           Underskrift        

________________________________________________________________________                  
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Spørgsmål til HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, 

Ergoterapeutforeningen samt lederen af 

Helseafdelingen i X-kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag nr. 2c 
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Spørgsmålene til brugerorganisationerne er som følgende: 
 
 
• Hvilken betydning og indflydelse (på alle planer) føler I, at I som brugerorganisation 

har i dag? 
 
• Hvad ser I som god kvalitet i.f.t.:  
 

• Kommunale rehabiliteringstilbud? 
• Rehabiliteringsprocessen? 
• Overgangen mellem fase 2 og 3? 
• Den enkelte bruger? 

 
• Hvad er jeres holdning til kvalitetsstandarder? 
 
• Hvilken betydning har det, at man fra politisk side ikke opfatter rehabilitering som et 

fagligt speciale og felt? 
 
• Synes I, at brugerne i kommunerne har lige muligheder m.h.t. de tilbud, der er stillet til 

rådighed?  
 
• Hvilke fordele og ulemper ser I ved den kommende strukturreform i.f.t. mennesker 

med senhjerneskade? 
 
• Hvad betragter I som jeres kerneområder i.f.t. mennesker med senhjerneskade? 
 
• M.h.t. fremtiden, hvad har I af ønsker og forventninger til den sundhedsfaglige kvalitet 

på senhjerneskadeområdet? 
 
• Oplever I, at der er gråzoner og dilemmaer i rehabiliteringsprocessen? 
 
• Oplever I, at systemernes kassetænkning hæmmer en helhedsorienteret tilgang i 

kommunernes arbejde med brugerne? Hvis ja, hvordan? 
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Spørgsmålene til lederen af Helseafdelingen i X-kommune og Katrine Lester, en 

repræsentant for Ergoterapeutforeningen, er som følgende: 

 

• Er det lovpligtigt at udarbejde kvalitetsstandarder på senhjerneskadeområdet? 

• Hvilken betydning ser du, det har at arbejde efter kvalitetsstandarder? 

• Hvad mener du, den politiske holdning er til kvalitetsstandarder? 

• Hvilken betydning har det, at man fra politisk side ikke opfatter rehabilitering som et 

fagligt speciale og felt? 

• Hvilke fordele og ulemper ser du ved den kommende strukturreform? 

• Oplever du, at der er gråzoner mellem sygehussektoren og primærkommunen? 

• Hvordan tror du, at fremtiden ser ud for rehabiliteringsområdet, og tror du, at 

rehabilitering bliver lovpligtigt? 

• Oplever du, at systemernes kassetænkning hæmmer en helhedsorienteret tilgang i 

arbejdet med klienterne? Hvis ja, hvordan? 

• Synes du, at brugerne i kommunerne har lige muligheder m.h.t. de tilbud, der stilles til 

rådighed? 

• Oplever du, at koordineringen af den kommunale indsats er et problem, når der 

arbejdes tværfagligt og tværsektorielt? 

 

Ud over nogle af de ovennævnte spørgsmål har vi stillet yderligere spørgsmål til Katrine 

Lester: 

 
• Hvad ser I som god ergoterapifaglig kvalitet i.f.t. senhjerneskadeområdet? 
 
• Hvordan vil I definere sundhedsfaglig kvalitet? 
 
• Hvordan kan sundhedsfaglige ydelser kvalitetsudvikles? 
 
• M.h.t. fremtiden, hvad har Ergoterapeutforeningen af ønsker og forventninger til den 

sundhedsfaglige kvalitet på senhjerneskadeområdet? 
 
• Hvilken betydning synes I, kriterier og standarder har for det ergoterapeutiske arbejde? 
 
• Har I kendskab til hvor mange ergoterapeuter, der arbejder på senhjerneskadeområdet? 
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Den aktuelle situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag nr. 3a 
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Den ideelle situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag nr. 3b 
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Bilag nr. 4 



 

MMiinniisstteerriieerr  mm..mm..  
• www.sst.dk 
• www.kl.dk 
• www.arf.dk 
• www.sm.dk 
• www.im.dk 
• www.fm.dk 

• www.retsinfo.dk 
••Schultz (via skolens computer)

PPrroobblleemmffoorrmmuulleerriinngg  
  
Vi vil ud fra en ergoterapeutisk
synsvinkel diskutere og 
vurdere 
den sundhedsfaglige kvalitet af 
de rehabiliteringstilbud, der i  
3 kommuner tilbydes men- 
nesker med senhjerneskade. 

BBrruuggeerroorrggaanniissaattiioonneerr 
• www.hjerneskadeforeningen.dk

• www.hjernesagen.dk 
•• www.dsi.dk 

IInnssppiirraattiioonnssssøøggnniinngg  
• www.google.com 
• www.sundhed.dk 

• www.marselisborgcentret.dk 
•“Basisbog i ergoterapi”  

•Tove Borgs ph.d.-afhandling 
•Mandag Morgens rapport 

•www.vfhj.dk 
•“Kvalitetsudvikling i  

sundhedsvæsenet” 
 

FFaagglliigg  ssøøggnniinngg 
• www.etf.dk 
• www.neft.no  
•www.caot.ca 

• www.aota.org  
• www.cot.org.uk  

•www.ausot.com.au  
••www.scholar.google.com  

•www.birgitte-christensen.dk 

FFoorrffaatttteerree  
• Ann A. Wilcock 

• Elizabeth Townsend
•• Gail Whiteford 

FFoorrsskknniinngg  
Søgt via læringsmetroen  

på www.cvuvita.dk:   
•Cinahl 

•Medline 
•Cochrane 

•Amed 
•Norart 

•SveMed+ 
•Den danske forskningsdatabase 
•Den norske forskningsdatabase 

 

TTiiddsssskkrriifftteerr  
• Ergoterapeuten 

•AJOT 
•SJOT 

••Pro necessitate 
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_________________________________ ________________________________ 

Charlotte Dam Christensen             Margrethe Mols Laursen 

 
 
 
 

_________________________________ ________________________________ 
Pernille Priess Pedersen             Karen Harkjær Jensen 

 

 

__________________________________ 

Tanja Maria Dufresne 

 

 
Hold E61 

 
 
 


