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Resumé 
 

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan unge mennesker med erhvervet hjerneskade 

oplever deres sociale netværk og med udgangspunkt heri belyse, hvad vi som ergoterapeuter bør 

have fokus på i arbejdet med målgruppen før og efter udskrivelse. 

 

På baggrund af problemstillingen har vi valgt et kvalitativt studie, hvor vi har lavet fire 

semistrukturerede interviews med unge mennesker mellem 18 – 25 år med erhvervet hjerneskade. 

Informanterne har alle været udskrevet i minimum 1 år og bor i eget hjem. 

 

Undersøgelsen viser, at de unge oplever ændringer i deres sociale netværk. Vennekredsen er 

reduceret, mens familien er kommet tættere på. Undersøgelsen viser desuden, at der er flere 

forskellige faktorer, som har indflydelse på ændringerne i det sociale netværk - herunder 

rolleændringer og kognitive vanskeligheder. Der er blandt de unge forskellige reaktioner på 

netværksændringerne. Vi har fundet, at netværksændringerne i nogen grad kan påvirke de unges 

identitetsfølelse. De unge gennemgår en svær omidentifikation, idet de er i en fase af deres liv 

karakteriseret ved forandringer, drømme og fremtidsplaner. De har alle overordnet et ønske om at 

blive betragtet som normale, hvilket i nogle tilfælde påvirker deres sociale netværk negativt. 

 

På baggrund af undersøgelsen mener vi, at det er vigtigt, at vi som ergoterapeuter har fokus på det 

sociale netværk både før og efter udskrivelsen, hvorfor vi har givet en række forslag til den 

ergoterapeutiske intervention.  
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1. Problembaggrund 
 

1.1 Prævalens og incidens 
Der er i dag ca. 50.000 danskere, som lever med en alvorlig erhvervet hjerneskade 

(www.hjerneskadeforeningen.dk ). 

Der foreligger ingen dansk statistik over det præcise antal af unge mennesker, som lever med en 

erhvervet hjerneskade. Undersøgelser viser dog, at der årligt er ca. 114 mennesker mellem 16 og 30 

år, der får en traumatisk hjerneskade, subarachnoidal blødning eller en tilgrænset lidelse.  

Antallet af apopleksitilfælde pr. år er ca. 10.200, hvoraf 4.800 mennesker vil overleve med varige 

mèn. Der foreligger ingen tal på aldersfordelingen af apopleksitilfældene. De fleste tilfælde opstår 

dog hos ældre mennesker (www.vfhj.dk). 

Undersøgelser (Hoofien, 2001) har vist, at man gennemsnitlig lever 50 år efter en erhvervet 

hjerneskade.  

Ovenstående giver ikke et præcist billede af, hvor mange unge mennesker, der lever med en 

erhvervet hjerneskade, og hvor mange tilfælde der er pr. år, men er det tætteste, man kommer på de 

eksakte tal. 

 
 

1.2 Sociale forholds betydning for sundhed 
Sociale relationer, gode venner og et stabilt netværk bidrager væsentligt til sundheden. Det at være 

en del af et fællesskab – at føle sig værdsat og respekteret, har en beskyttende virkning på helbredet. 

Man har som menneske brug for støtte for at kunne udvikle de følelsesmæssige og praktiske 

ressourcer, der skal til for at kunne begå sig (WHO, 1998). Det ses ofte hos syge mennesker, at et 

stærkt socialt netværk bidrager til bedring og medfører lavere risiko for at dø af den aktuelle 

sygdom (Kamper-Jørgensen, 2001 og Holstein, 2000). 
 

1.3 Sygdoms indflydelse på netværk 
Kreuter (1998) påpeger, at en forringet social funktion, især blandt unge, har en væsentlig 

indflydelse på livskvaliteten efter en traumatisk hjerneskade.  
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En undersøgelse (Stead-Pare, 2001) viser, at modtagelse af social støtte og det at kunne indgå i 

sociale relationer har positiv indflydelse på livskvaliteten hos mennesker med erhvervet 

hjerneskade.  

Disse fund vedr. social støtte og livskvalitet understøttes af Plate (2000). 

Hun refererer her til WHO’s publikation ”Sundhed i det 21. Århundrede”: 
 

”Unge menneskers psykiske velbefindende, og følgelig også deres helbred, er tæt 
forbundet med kvaliteten af deres forhold til familiemedlemmer, andre voksne og 
kammerater” (Plate, 2000, s.19) 

 
 

Ved sygdom eller funktionstab kommer det sociale netværk på prøve. Her er det primært den nære 

familie der bidrager med støtte, både på det psykiske, personlige og praktiske plan (Kamper-

Jørgensen 2001, Finset, 1995).  

 

I en kvalitativ undersøgelse (Conneeley, 2002) med 18 mennesker med traumatisk hjerneskadede 

ml. 17 og 60 år stillede en stor del af de undersøgte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det var dem, der 

havde svært ved at indgå i sociale relationer, eller om det var omgivelserne, der havde svært ved at 

takle dem. De undersøgte følte sig ofte undervurderet og oplevede, at der blev taget beslutninger på 

deres vegne. 

Mange var også inde på, at den ændring, der skete i deres netværk, skete af naturlige årsager, og at 

den pga. af skaden bare skete hurtigere. De fleste beskriver desuden kontakten og forholdet til 

familien, som godt og i nogle tilfælde endda styrket. 

 

I en kvantitativ undersøgelse (Finset, 1995) blev 54 mennesker med traumatisk hjerneskade 

undersøgt to år efter skaden, heraf deltog 42 mænd og 12 kvinder ml.17 og 57 år. Undersøgelsen 

viste, at størstedelen af de undersøgte modtog den støtte og kontakt, de havde behov for fra 

familien, knap 1/3 fra venner, og knap 1/10 fra naboer. Den procentvise fordeling vises i figur 1.   

31 rapporterede, at deres netværk var blevet mindre. 15 anså deres kontakt til andre som uændret og 

7 svarede, at deres netværk var øget efter skaden. Figur 2 viser den procentvise fordeling. 
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33,3 % rapporterede, at de ikke havde et nært forhold til nogen, og 50 % følte, at de ikke kom nok 

ud. 

De, der rapporterede om mindre kontakt og støtte fra netværket, havde en signifikant lavere score 

på kommunikationsevne (p< 0,05). 

Der var ingen signifikant forskel på mønstrene i den sociale kontakt, kønnene imellem (Finset, 

1995). 

 

En undersøgelse (Kersel, 2001) viser, at personer med en traumatisk hjerneskade oplevede et 

reduceret netværk 6 måneder efter skaden. Et år efter skaden rapporterede personerne om et 

yderligere reduceret netværk. 

 

I Hjerneskadeforeningen er der fokus på, at mange yngre mennesker oplever, at en del af deres 

tidligere netværk forsvinder, når de pådrager sig en hjerneskade. Derfor har de startet en 

landsdækkende forening for yngre hjerneskadede – Hovedtropperne, hvor et af formålene er at 

skabe et nyt socialt netværk (www.hjerneskadeforeningen.dk ).      

 

1.4 Pårørende 
De pårørende oplever ofte store omvæltninger efter, et familiemedlem har pådraget sig en 

hjerneskade. Symptomerne fra hjerneskaden kan medføre, at både den skadede og familien trækker 

sig fra det sociale liv. Det kan betyde, at de pårørende overtager flere roller og fungerer både som 
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familie og venner. Rolleændringen kan resultere i en øget belastning på familien. Flere pårørende 

vælger at forlade deres partner, fordi de ikke kan forenes med pludselig at have fået en ”ny” partner 

med en ændret personlighed. Forældre til et barn med erhvervet hjerneskade kan opleve følelsen af, 

at de på mange måder får et ”nyt” og andet barn (www.kress.sunnaas.no).  
 

1.5 Identitet og udvikling 
Ungdomstiden starter i 12 års alderen og forløber indtil 24 års alderen. Ungdomstiden er 

overgangen mellem barndom og voksenliv, hvor identitetsdannelse er en vigtig udfordring. Her 

søger de unge de holdninger og roller, der kan udgøre en personlig kerne (Schultz Jørgensen, 1999). 

Centrale temaer i denne udvikling er det at flytte hjemmefra, opleve kærlighed og finde en partner. 

(Mousten, 1996 og Gutman, 2001) 

Denne gruppe af unge voksne oplever en omstilling fra at være en del af et familieliv til at være at 

mere selvstændigt individ. Dette er normalt en periode af deres liv med forandring og voksende 

selvstændighed (Bent, 2002). 

Identiteten forudsætter et tilhørsforhold til sociale arenaer, som f. eks kan være uddannelsessteder, 

netværk af jævnaldrende venner og slægtninge. Det er i disse arenaer, at identiteten holdes ved lige, 

og det er her den bliver korrigeret og bekræftet. 

Mangel på stabile arenaer kan resultere i, at det sociale netværk bliver svækket, hvilket kan betyde, 

at personen føler sig isoleret og dermed svækkes identiteten. Svækkelsen starter med en usikkerhed 

på sig selv, som kan udvikle sig til at påvirke selvværdet i negativ retning, så de unge udvikler en 

identitet, der bekræfter dem i, at de ikke er som andre (Shultz-Jørgensen, 1999). 

 

1.6 Kognitive og sociale symptomer  
Når en person erhverver sig en hjerneskade, sker der ofte store omvæltninger i personens tilværelse.  

Det kan blive svært for den skadede at genoptage de interesser, aktiviteter og det liv, som personen 

havde før skaden (Kristensen, 2003 og Youse, 2002). Når den skadede bliver udskrevet oplever de 

fleste stor støtte fra familie og venner. Det kan være svært for den hjerneskadede at leve op til de 

roller, som personen havde før skaden. Usikkerheden om, hvad de nye roller indebærer, kan være 

svær at håndtere (www.kress.sunnaas.no og Kristensen, 2003).  

De kognitive dysfunktioner, såsom træthed, nedsat initiativ og nedsat hukommelse, kan med tiden 

blive tolket af omgivelserne, som om personen ikke gider eller ikke er motiveret for noget.  

Konsekvensen af dette kan være, at personen isolerer sig. For venner og kolleger går livet videre, og 



Sociale netværk 

 5

mange oplever ikke de symptomer, den skadede har. Dette kan føre til, at den skadede ikke deltager 

i sociale sammenhænge med venner, og det sociale netværk kan blive mindre 

(www.kress.sunnaas.no og Hjerneskadeforeningen, 1999).   
 

1.7 Det nye paradigme 
Ergoterapi har inden for de sidste årtier gennemgået et paradigmeskift.  

I det nye paradigme betragtes mennesket ud fra et holistisk menneskesyn, hvor mennesket ses som 

et biopsykosocialt system, hvor flere faktorer spiller ind på den aktivitet, personen udfører i 

sammenspil med omgivelserne. Dette betyder, at vi i forhold til ”det mekanistiske paradigme”, hvor 

alt skulle måles og vejes, nu kan komme rundt om det hele menneske og komme med mulige 

forklaringer på et menneskes adfærd.  

Klientcentrering er et centralt begreb i det nye paradigme, hvor al behandling tager udgangspunkt i 

respekten og forståelsen for klientens synspunkter, ønsker og behov. Således bliver behandlingen et 

samarbejde mellem terapeuten, som eksperten i sit fag, og klienten, som eksperten i sit liv 

(Kielhofner, 2001 & Townsend, 1997). 

 

1.8 Forundersøgelse                                                                                                                                  
Vi har i en forundersøgelse interviewet en ergoterapeut fra et rehabiliteringscenter, som arbejder 

med udskrivelse af bl.a. unge med erhvervet hjerneskade. Hun har en oplevelse af, at mange af de 

unge oplever social isolation efter udskrivelse, idet vennerne ikke fylder så meget som tidligere. 

Hun udtaler desuden, at hun oplever de unges netværk som værende meget skrøbeligt, fordi de 

befinder sig i en periode af deres liv, hvor der hele tiden sker noget nyt. De får en hjerneskade på 

det tidspunkt i deres liv, hvor de har allerflest drømme. Ifølge ergoterapeuten er nedsat initiativ, 

hukommelsesbesvær og problemer med at strukturere hverdagen nogle generelle problematikker for 

disse unge. Hun påpeger vigtigheden af, at de unge har nogle sociale tilbud efter udskrivelse, som er 

tilpasset den enkeltes behov. 

 

1.9 Nystartet arbejdsgruppe – Videnscenter for Hjerneskade 
Videnscenter for Hjerneskade har på handlingsplanen for 2004 et punkt vedrørende 

problemstillinger i forbindelse med unge (15-25 år) med erhvervet hjerneskade. Der er for nyligt 
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nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at beskrive de unges problemer og komme med forslag 

til, hvordan man kan iværksætte en indsats.  

Vi har gennem vores faglige vejleder, Hanne Pallesen, som er med i arbejdsgruppen, fået 

information om, at arbejdsgruppen ser følgende problemområder hos unge med erhvervet 

hjerneskade: 

 

- mange er ensomme, og flere har mistet tidligere kontakter 

- de har svært ved at etablere og fastholde kontakter 

- de unge er i en sårbar fase i deres livsforløb 

- de har identitetsproblemer og oplever, at de har mistet deres fremtid 

- nogle har indsigtsvanskeligheder og er ureflekterede i fht. deres fremtid 

- de unges løsrivelsesproces fra forældrene afbrydes 

- de unges overgang fra behandlingssystemet til hverdagslivet er problematisk 

- rehabilitering af unge med erhvervet hjerneskade er nærmest en livslang proces, hvor både 

den unge og familien har brug for tilbud og støtte 

 

Arbejdsgruppen påpeger, at der er mangler i fht. indsatsen overfor gruppen af unge, og at der 

mangler fagpersoner med kompetencer og viden om unge med erhvervet hjerneskade.  
 

1.10 Sammenfatning af problembaggrund 
Vi har beskrevet, hvor vigtigt det er for mennesker at indgå i sociale relationer. Det, at have et godt 

socialt netværk, bidrager til sundhed og til en følelse af, at man hører til et sted og kan udvikle sin 

identitet. Det betyder meget for unge mennesker og deres udvikling af identitet at indgå i sociale 

relationer. Men hvad sker der, hvis et ungt menneske pludselig rives ud af denne sammenhæng? 

Hvad gør det ved unge mennesker at opleve, at de på grund af en erhvervet hjerneskade i en periode 

ikke er en del af det sociale netværk? Hvad betyder det, at man ikke har det samme overskud til at 

tage kontakt til venner og bekendte, og kan det netværk, man var en del af bære det? Det er ofte 

sådan, at familien kommer tættere på ved sygdom. Men hvad betyder det for de unge, at de netop 

står midt i en identitetsudvikling, hvor det karakteristiske er, at man løsriver sig fra sine forældre, 

for at leve en selvstændig tilværelse, omgivet af venner og kæreste?  

Har ergoterapeuter fokus på disse problemstillinger efter udskrivelse? Eller er de unge overladt til 

sig selv, når det drejer sig om problemer med deres sociale netværk?  
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De unge lever i gennemsnit 50 år efter skaden, hvilket betyder, at de har et langt liv foran sig. Hvad 

kan vi, som ergoterapeuter, bidrage med for, at de unge får et langt og tilfredsstillende socialt liv?  

Det, at vi interesserer os for de unges sociale omgivelser og deres oplevelse heraf, er et udtryk for, 

at vi arbejder ergoterapeutisk ud fra det nye paradigme med et holistisk menneskesyn.  

Ovenstående har ført til flg. problemstillinger. 
 

2. Problemstillinger 
 

1. Hvordan oplever unge mennesker med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem deres 

sociale netværk? 

 

2. Hvad kan vi som ergoterapeuter gøre for at bedre de unges muligheder for at opretholde og 

etablere deres sociale netværk? 

(Se ”Ergoterapeutisk intervention” s. 49) 
 

3. Problemanalyse – problemstilling 1 
 

Oplever: Hvilke værdier, meninger, erfaringer, tanker, og holdninger de unge har omkring deres 

sociale netværk. 

Unge mennesker: Mennesker mellem 18 og 25 år. 

Erhvervet hjerneskade: Alle typer af erhvervede hjerneskader, herunder traumatiske skader, 

tumorer og apopleksier.  

Eget hjem: En selvstændig boform, hvor personen bor alene, med forældre, kæreste eller andre. 

Hermed udelukkes institutioner eller anden boform med professionel tilknytning. 

Sociale netværk: John Barnes, engelsk antropolog, er den oprindelige fader for netværksbegrebet. 

Plate har oversat hans definition af netværk: 

 

”Enhver person er i forbindelse med en række personer, af hvilke nogle er i direkte 
kontakt med hinanden og andre ikke. På samme måde har den enkelte et antal venner, 
og disse venner har igen deres egne venner – nogle af dem kender hinanden, andre 
gør ikke. Et sådant socialt landskab kan naturligt kaldes for et netværk” (Barnes, 
1954 i Plate, 2000, s. 23) 
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Barnes definition er præget af hans interesse for struktur og mønstre i netværket, hvorimod han slet 

ikke har fokus på det indholdsmæssige, og hvad der har betydning. 

I denne opgave sigter vi bl.a. mod at indhente viden om struktur og mønstre i de unges sociale 

netværk. Men det primære i vores undersøgelse er at finde, hvilke indholdsmæssige faktorer de 

unge oplever har betydning for interaktionen med netværket.  

Derfor finder vi Plates definition af socialt netværk relevant: 
 

”De mennesker vi omgås og som vi føler os knyttet til – mere eller mindre tæt. Det er 
personer, som på forskellig måde vil engagere sig i vores liv og hvis tilværelse vi på 
samme måde gerne involverer os i” (Plate 2000, s. 27) 

 

Her er begreber som indhold, betydning og gensidighed centrale. 
 

Ved at kombinere Barnes og Plates definitioner, får vi vores egen definition på socialt netværk, som 

vi mener er dækkende for den måde vi anvender begrebet på i vores opgave. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Den række af personer det enkelte menneske i større eller mindre omfang er i kontakt med 

i hverdagen. Relationerne kan være præget af forskellig grad af gensidighed, ligesom 

tætheden i relationerne kan være forskellige. Netværket kan bestå af private, selvvalgte og 

af formelle/professionelle relationer. 
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4. Teori 
 

I dette afsnit vil vi præsentere de teorier, vi finder relevante for vores projekt. Vi starter med at lave 

en gennemgang af den enkelte teori, hvorefter vi diskuterer, hvorfor vi finder teorien anvendelig. 

 

4.1 Netværksteori 
 

Rolleteori og bytteteori er de to teoretiske hovedretninger, som netværksteorien tager udgangspunkt 

i (Plate, 2000). 

 

 

4.1.1 Rolleteori 

En rolle er summen af de forventninger og normer, som er knyttet til en stilling eller position i et 

socialt system.  

Hvorvidt og hvor godt man behersker sin rolle, har stor betydning, i forhold til selvopfattelse og den 

opfattelse andre har af én. Denne beherskelse bedømmes på baggrund af egne og andres 

forventninger og krav til den givne rolle. 

Skift gennem livet gør, at ens roller ændres og man må som person tilpasse sig en ny rolle – denne 

ændring er ikke nødvendigvis frivillig. Når man bliver syg, kan man ofte ikke leve op til andres 

eller egne forventninger og krav. Dermed kan man ufrivilligt blive tilskrevet en ny rolle, hvilket i 

høj grad kan påvirke selvopfattelsen.  

Omgivelserne vil typisk reagere, hvis man ikke lever op til sin rolle (Plate, 2000). 

 

4.1.2 Bytteteori 

Mennesket betragtes som et rationelt individ, som vurderer relationer til andre i form af indsats og 

udbytte. Netværket kan betragtes som et byttemarked, hvor man må give noget for at kunne 

modtage (Plate, 2000). 

Udbyttet i relationen kan være materielle ting, tjenester eller emotionelle elementer, som f.eks. 

glæde over samvær eller samtale (Schiefloe, 1993). 

Det er kvaliteten eller graden af relationen, der bestemmer, hvor fleksibel man er i forhold til at få 

”tilbagebetaling”. Tættere relationer kan godt i en længere periode fungere, selvom den ene part 
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”kører med overtræk”, f.eks. ved sygdom. Ved løsere kontakter, hvor der er krav om hurtig 

gengæld, oplever man ofte, at de andre trækker sig, hvis man f.eks. pga. sygdom ikke er i stand til at 

give igen i en periode (Plate, 2000). 

 

4.1.3 Fokusteori 

Feld (1981) mener, at relationer opstår omkring en fælles opgave eller interesse, som kan være 

baseret på værdier og holdninger. Hermed bliver interessen eller opgaven centrum for relationen – 

man har et fælles fokus. 

Fokus er ikke nødvendigvis synligt og i mange relationer er man måske slet ikke bevidst om, hvad 

fokus præcist er. Feld peger på vigtigheden af at bevare dette fælles fokus. Hvis fokus af en eller 

anden grund forsvinder, er det vigtigt at finde et nyt, da konsekvensen af et manglende fælles fokus 

er, at kontakten brydes. 

 

4.1.4 Sociale kompetencer og forudsætninger 

Schiefloe (1993) udtaler, at stabile, mellemmenneskelige relationer, social tilknytning og følelsen af 

at høre til, er af væsentlig betydning for menneskets livssituation. Heri ligger behov om 

fællesskabsfølelse, anerkendelse, tryghed og social forankring.  

For at opnå ovenstående og for generelt at kunne etablere og vedligeholde netværk, peger Schiefloe 

på nogle individuelle forudsætninger, man skal besidde: 

 

- Motivation og lyst til at have kontakt med mennesker i al almindelighed. 

- Sociale kompetencer, herunder evnen til at tage kontakt og give adækvat respons overfor socialt 

initiativ. 

- Social selvtillid, herunder tro på egne færdigheder og på eget værd som social partner. 

 

Schiefloe fremhæver vigtigheden af, at man i træning / behandling, hvor man søger at styrke det 

sociale netværk, tager udgangspunkt i grundlæggende social træning, hvor ovenstående 

forudsætninger bedres. 

Plate (2000) taler om flg. vigtige sociale kompetencer: 

 

- evnen til at tage initiativ 

- udadvendthed 
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- fleksibilitet 

- omstillingsevne 

- samarbejdsevne  

 

Hun siger, at det overordnet handler om, at man har kendskab til og er i stand til at efterleve de 

”spilleregler”, der er gældende i forskellige sammenhænge – at man er i stand til at reagere 

hensigtsmæssigt på det, andre mennesker siger og gør. 

 

En anden vigtig forudsætning er, ifølge Schiefloe, ”social lighed”. 

Heri ligger, ifølge Schiefloe, intellekt, uddannelse, status, sprog, værdier og livsstil. Stemmer disse 

forhold overens, medfører det som oftest sammenfald i interesser og holdninger. 

Omvendt kan social ulighed udgøre en barriere i en relation (Schiefloe, 1993). 

 

Der ligger i netværket en uskreven regel, som Schiefloe kalder ”det sociale ansvar”. Det sociale 

ansvar udgør de forpligtelser, som deltagerne i netværket har, m.h.t. at tage ansvar for de andre 

netværksdeltagere i situationer, hvor det er påkrævet. Det kan f.eks. være ved sygdom, og det 

personlige netværk kan hermed ses som individets sikkerhedsnet. 

I forbindelse med sygdom og lign. kan der opstå en ”ond netværkscirkel”, hvor netværket gradvist 

svækkes (Schiefloe, 1993). 
 

4.2 Diskussion af netværksteori 
Vi har valgt ovenstående elementer ud af den eksisterende netværksteori, idet vi dermed mener at 

kunne komme hele vejen omkring de unges oplevelse af deres sociale netværk. Vi kan betragte de 

unges netværk og deres evt. oplevede ændringer, og med vores teori analysere hvilke faktorer, der 

kan være årsag til ændringerne. Her tænker vi både individuelle og interpersonelle faktorer, samt 

faktorer i omgivelserne. Vi mener ikke, at en teori alene kan beskrive de unges oplevelser, hvorfor 

vi har valgt en sammensætning af flere teorier, som sammen udgør netværksteori, som vi forstår 

det. Vi forholder os tvivlende til Schiefloes begreb ”social lighed” i forhold til lige intellekt og 

uddannelse, men vi ser en parallel til Felds fokusteori omkring værdier og holdninger, hvorfor vi 

har valgt at inddrage begge. 
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4.3 Sundhedsfremme  
Antonovsky (2000), er optaget af, hvad det er, der fremmer sundhed (salutogenesis) og ikke, hvad 

der er grunden til en specifik sygdom (patogenese). 

Heraf udspringer teorien om ”Sence of coherence”, som oversat til dansk er kendt som ”Oplevelse 

af sammenhæng” (OAS). Antonovsky forklarer gennem sin teori, hvorfor nogle mennesker er i 

stand til at overvinde kriser og voldsomme situationer her i livet, og andre ikke er, samt hvad der 

karakteriserer de mennesker. 

Kernekomponenterne i OAS er:  

(1) Begribelighed, (2) Håndterbarhed og (3) Meningsfuldhed 

 

 Antonovsky har defineret begrebet OAS på baggrund af beskrivelserne (Bilag 2) af de tre begreber: 

”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 
hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at 
(1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige 
og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de 
krav, disse stimuli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er værd at engagere 
sig i.” (Antonovsky 2000, s. 37) 

 

Et menneskes grad af OAS påvirkes af mange faktorer, men Antonovsky fastslår, at det enkelte 

individs sociale netværk har stor betydning for den samlede OAS (Plate, 2000). 

 

 

4.4 Diskussion af sundhedsfremme 
Vi har valgt at inddrage Antonovskys teori, idet han bl.a. opererer med begrebet meningsfuldhed, 

hvilket er centralt i ergoterapeutisk sammenhæng. Som ergoterapeuter søger vi gennem vores 

behandling at tilføre vores patienters hverdag meningsfulde aktiviteter. Vi mener, at Antonovskys 

definition af OAS, er væsentlig at have for øje gennem arbejdet med unge med erhvervet 

hjerneskade. Vi tænker, at der muligvis er sammenhæng mellem de unges OAS og deres oplevelse 

af det sociale netværk. 

Desuden mener vi, at vi med vores opgave kan give et sundhedsfremmende bud på, hvordan vi som 

ergoterapeuter, med vores faglige kompetence, kan bedre de sociale muligheder for unge med 

erhvervet hjerneskade.  
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Antonovskys teori tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse og opfattelse, hvorfor vi finder 

teorien anvendelig. Omvendt forholder teorien sig ikke til omgivelserne, hvorfor teorien bør 

suppleres med andre teorier. 
 

4.5 Coping   
Lazarus (1984) betegner coping som en persons forsøg på at tackle, mestre og reducere ydre og 

indre krav eller stressorer. Mennesker oplever situationer forskelligt, hvorfor coping er 

adfærdsmæssigt og kognitivt bestemt. Coping er således forskellige strategier til at mestre og 

minimere stres og genoprette en ligevægt.  

Der er mange former for coping, men Lazarus skelner mellem problemorienteret coping og 

emotionsorienteret coping. 

Problemorienteret coping: stiler mod at ændre den situation eller det problem, som fremkalder stres.  

Emotionsorienteret coping: stiler mod at reducere den psykiske eller fysiske stressreaktion. Dette 

kan ske ved fornægtelse eller minimering af de problemer, der er årsag til situationen (Lazarus, 

1984).  

 

4.6 Diskussion af copingteori 
Vi finder copingteorien relevant, da vi ønsker at undersøge, hvordan de unge mestrer det at have 

fået en hjerneskade. Coping skal ses, som en måde at overkomme en stressende situation, hvor der 

bevidst er sammenhæng mellem tanke og handling. Coping ligger dermed tæt op af 

forsvarsmekanismerne, som dog foregår på et ubevidst plan. Vi finder det svært at adskille de 

emotionelle copingstrategier fra forsvarsmekanismerne, da copingteorien ikke giver nogen særlig 

skarp afgrænsning mellem disse begreber.   

 
 

4.7 Model of Human Occupation - MoHO 
Kielhofners (2001) model bygger på dynamisk systemteori. Modellen ser mennesket som et system, 

bestående af subsystemer, der påvirker hinanden dialektisk. I samspil med omgivelserne, spiller 

disse subsystemer hver deres rolle for den daglige aktivitetsudførelse. 

Mennesket udvikler og organiserer sig selv gennem de aktiviteter, det er i.  

Subsystemerne består af viljesystemet, vanesystemet og udførelsessystemet.  
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4.8 Diskussion af MoHO 
Vi har valgt at inddrage Kielhofners MoHO, da modellen påpeger, at mennesket fungerer i 

interaktion med omgivelserne. Da vi i vores opgave interesserer os for det sociale netværk, finder vi 

det naturligt at bruge modellen som teoretisk grundlag. 

Vi stiller os undrende overfor Kielhofners anvendelse af dynamisk systemteori, da det her ikke kun 

er centralt at få beskrevet de enkelte elementer, men også relationen mellem disse og deres 

påvirkning af hinanden. For os er det interessant, hvilken indflydelse en dysfunktion i et subsystem 

har i eller på omgivelserne, men det fremgår ikke klart. 

 
 

4.9 Rehabilitering 
Fugl-Meyer definerer rehabilitering: 
 

”Rehabilitering är att människor med funktionsned-sätning(ar) som kan leda till 
oförmågor får sin lycka sakräd eller återställd” (Fugl-Meyer 1991, s.3). 

  

Rehabiliteringen skal sigte mod at mobilisere menneskets ressourcer for meningsfulde aktiviteter. 

Det gøres enten ved at støtte individet til genvinde de tabte funktioner eller ved at hjælpe individet 

til at identificere nye måder, hvorpå at det kan nå dets mål i livet. 

Ifølge Fugl-Meyer (1991) er rehabiliteringen en coping-proces, og for at denne proces skal lykkes, 

skal de mål, som individet sætter for sig selv, være realistiske. 

Individet med funktionsnedsættelse skal have hjælp, støtte og empati, bl.a. fra omgivelserne, til at 

kunne omidentificere sig fra den tidligere rolle som rask, til den nye rolle med en 

funktionsnedsættelse.  Den der formår at omidentificere sig, kan betegnes som en aktiv deltager i 

livet (Fugl-Meyer, 1995). 

Hvis det ikke lykkes at genvinde tidligere funktioner eller at orientere sig mod nye mål, er 

rehabiliteringen mislykket (Fugl-Meyer, 1991).  

Fugl-Meyer mener, at hvis man er tilfreds med livet i sin helhed, så er man et lykkeligt menneske 

og har dermed opnået en vellykket rehabilitering (Fugl-Meyer, 1991). 
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4.10 Diskussion af rehabilitering 
Vi har valgt at benytte Fugl-Meyers definition af rehabilitering, idet netop denne definition lægger 

vægt på, at det er patientens egen oplevelse af livskvalitet, og det derved er personens oplevelse, der 

afgør, hvilke mål indsatsen rettes imod. Definitionen stemmer derfor godt overens med den 

ergoterapeutiske tankegang. Fugl-Meyer fastslår, at en vellykket rehabilitering kræver empati fra 

omgivelserne, og vi ønsker netop at belyse de unges oplevelser af omgivelser og netværk. Vi finder 

dog Fugl-Meyers lykkebegreb noget abstrakt for - hvornår er man tilfreds og lykkelig?  

 

4.11 Stigmatisering 
Goffman (1990) betegner stigmatisering som en social proces, som kan ødelægge individets 

identitet. Stigma betyder stempel eller mærke. 

Stigmatisering er et begreb, der bliver brugt til at udpege personer hvis tilstand, karaktertræk og 

opførsel er afvigende fra ”det normale”. Personer med stigmaet påhæftet anses for at være kulturelt 

uacceptable og mindreværdige i forhold til de ”normale”. 

De, der stigmatiseres, er afvigere fra ”det normale” og behandles derfor anderledes.  

De, der afviger fra det ”normale” har en vis kontrol over, hvorvidt de ønsker, at deres afvigelser 

skal blive kendt, men i det øjeblik det er kendt for andre, er der i risiko for stigmatisering. 

 

Definitionen på stigmatisering er, ifølge Goffman, en skelnen mellem det, han kalder ”virtual social 

identity” - ”tillagt social identitet” og ”actual social identity” - ”reel social identitet”. 

 ”Tillagt social identitet” er de unuancerede karaktertræk, vi tror, den anden besidder, og på 

baggrund af det danner vi os en mening om, hvordan vi tror, de er. 

”Reel social identitet” er de karaktertræk, personen rent faktisk besidder. 

De stigmatiserede er dem, der har et misforhold imellem den ”tillagte social identitet” og den 

”reelle sociale identitet”. 

For den stigmatiserede bliver konsekvenserne, at de får forstærket deres identitet negativt og bliver 

yderligere social isoleret. 

De stigmatiserede kan, ifølge Goffman, håndtere deres stigma på to forskellige måder: 

Enten accepterer de stigmaet, eller også afviser de det, hvilket Goffman (1968) kalder ”militant” 

håndtering.  
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4.12 Diskussion af stigmatisering 
Vi har valgt at anvende teorien om stigmatisering, da vi ved litteraturgennemgang har erfaret, at 

unge mennesker med en erhvervet hjerneskade har oplevelser af, at deres omgivelser behandler dem 

anderledes end tidligere. Disse oplevelser kan netop teorien om stigmatisering være med til at 

beskrive. Vi mangler dog en nuancering af stigmatiseringsbegrebet, da vi finder Goffmans 

definition meget firkantet.  
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5. Design, materiale og metode 
 

5.1 Litteratur 
 

5.1.1 Søgestrategi 

Vi har lavet et struktureret litteraturstudie i flg. databaser: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vi har anvendt flg. søgeord i alle ovenstående databaser. 
 

5.1.2 Søgeord 

Vi har valgt at medtage de ord, vi fandt relevante hits på: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har anvendt kædesøgning. 

brain injury – hjerneskade 

social network – socialt netværk 

social skills – sociale færdigheder 

social treatment 

family  

coping – mestring 

psychosocial factors 

occupational therapy – ergoterapi 

unge 

Cochrane 

Cinahl 

Medline 

Bogbasen på Ergoterapeutskolen i Århus 

Bibliotek.dk - artikelbasen 
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Desuden har vi søgt på Internettet og indhentet viden på flere relevante hjemmesider: 

Hjerneskadeforeningen, Videnscenter for Hjerneskade, Hjernesagen, Hjerneskadecentret, Sunnaas 

Sykehus (KReSS), Sundhedsstyrelsen, Vejle Fjord. 

 

5.1.3 Søgekriterier 

Max 5-6 år gammel litteratur. 

Vi har dog valgt at inddrage et mindretal af litteratur af ældre dato, idet nyere litteratur med 

tilsvarende indhold ikke var tilgængeligt for os. 

Vi har så vidt muligt valgt at anvende originallitteratur, idet vi derved undgår andre forfatteres 

fortolkning af litteraturen, og vi benytter os dermed af ”den rene vare”. Vi har i nogle tilfælde valgt 

at benytte sekundærlitteratur, da den primære litteratur ikke var til at skaffe eller var udlånt. 

Vi vurderer ikke umiddelbart, at det har haft konsekvenser for vores projekt.  
 

Det var vigtigt for os at sikre, at de artikler vi fandt via søgningen havde en tilstrækkelig kvalitet.   

Vi har i vores litteratursøgning ikke fundet ret mange kvantitative undersøgelser, som belyser vores 

emne. Men de artikler vi fandt, har vi vurderet kvaliteten af ud fra gældende evidenskriterier 

(Rosenwax, 2001), som sikrer værdien og gyldigheden af undersøgelsen.  

Vi har vurderet kvaliteten af de kvalitative undersøgelser ud fra de konstruktivistiske 

gyldighedskriterier (Delholm-Lambertsen II, 1997). 

 

5.1.4 Bearbejdning af litteratur 

Vi fordelte litteraturen i gruppen, hvorefter vi fremlagde det fundne for hinanden og læste 

hinandens på tværs af gruppen. Vi diskuterede derefter, hvilken litteratur der var relevant, og 

dermed har vi alle i et vist omfang læst al anvendt litteratur. Hermed har vi i høj grad sikret os en 

fælles forståelse og undgået misforståelser i forhold til oversættelse og indhold. 

Vi har ved gennemlæsning af de videnskabelige artikler forholdt os kritiske til metoden, idet vi kun 

ønsker at inddrage artikler af en vis kvalitet, som tidligere beskrevet.  

Vi har ikke kunnet finde artikler og litteratur, som præcist omhandler målgruppen aldersmæssigt, 

hvilket har betydet, at de undersøgelser vi har trukket ind ikke er optimale, da udgangspunktet ikke 

er det samme.    
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5.2 Undersøgelsesmetode 
 

5.2.1 Valg af undersøgelsesmetode 

Det videnskabsteoretiske grundlag for kvalitativ metode er fænomenologien og hermeneutikken. 

Fænomenologien er en beskrivelse af verden gennem det oplevede og erfarede. Ifølge denne 

videnskabsteori udgør et menneskes livsverden den historie og de erfaringer, meninger, færdigheder 

og værdier, der kendetegner det enkelte individ. Vores problemstilling lægger op til en kvalitativ 

metode, idet vi søger erfaringer, selvforståelse, følelser, holdninger og motiver hos unge mennesker 

med erhvervet hjerneskade. Hermeneutikken er en teori om forståelse af betydninger i tekst, tale 

eller af adfærd. Ifølge hermeneutikken har man altid en forforståelse, når man undersøger et 

fænomen, denne forforståelse udgør summen af ens erfaringer, holdninger og viden. Dette er vigtigt 

at være bevidst om, både i interviewsituationen og ved den efterfølgende bearbejdning af data 

(Delholm-Lambertsen I, 1997). 

Vores forforståelse består af den viden, vi indhentede inden vi lavede vores interviews – viden vi 

har fra teorien og videnskabelige artikler, samt faglig viden i kraft af vores uddannelse.   
 

5.2.2 Dataindsamlingsmetode 

Vi har valgt at lave semistrukturerede individuelle dybdeinterviews, da vi i vores undersøgelse 

ønsker at få viden om informantens personlige livsverden. 

 

Vi har inden interviewet forberedt nogle overordnede temaer, som vi ønsker, informanten kommer 

omkring. Temaerne er den teori, som er beskrevet i teoriafsnittet (s.9).  

Ud af teorien har vi trukket nogle nøglebegreber, som er underpunkter i interviewguiden. Dermed er 

temaer og underpunkter i interviewguiden et udtryk for vores forforståelse. Interviewguiden er 

udgangspunktet for interviewet, men temaerne er samtidig så åbent formulerede, at informanten har 

mulighed for at svare bredt. Vi har med den beskrevne metode været deduktive, dvs. at vi har lavet 

en top-down-undersøgelse og med teorien i baghovedet undersøgt feltet.  

 

Som tidligere nævnt, er vi både interesseret i mønstre i netværket, samt indholdet og betydningen af 

de relationer, de unge har. 

Mitchell (jf. Plate, 2000) opererer med to sæt af kriterier i forhold til at analysere menneskers 

netværk - de morfologiske og de interaktionelle kriterier. Ved at spørge ind til disse kriterier får vi 
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et bredt billede af de unges sociale netværk. Nogle af kriterierne indgår derfor i vores 

interviewguide som nøglebegreber til netværksteori. 

 

Som en del af interviewet vil vi bede informanten udfylde et netværkskort. 

Netværkskortet giver et øjebliksbillede af de unges sociale verden. Det tegner et billede af mønstre 

og strukturer i netværket, men belyser ingenting om de interaktionelle kriterier. Hertil kræves iflg.  

Plate (2000) en samtale. Vi har derfor valgt at inddrage netværkskortet som et supplement i 

interviewet. Formålet med dette er at give samtalen et visuelt udgangspunkt, hvilket vi vurderer kan 

være behageligt for informanterne, så fokus i en del af interviewet er flyttet til et stykke papir på 

bordet (Plate, 2000). 

 

5.2.3 Udvælgelseskriterier 

Vi har opstillet følgende kriterier for udvælgelse af informanter: 

- har en erhvervet hjerneskade. 

- skal være ml. 18 – 25 år. 

- skal have en vis grad af erkendelse og hukommelse. 

- skal have været udskrevet fra Rehabiliteringscenter el. sygehus i mindst et år. 

- skal bo i eget hjem. 

- må ikke have afasi. 

- må ikke have haft psykiske lidelser inden skaden. 

- må ikke have misbrugsproblemer.  

 

Idet vores undersøgelse er kvalitativ, søger vi mangfoldighed af holdninger. Vi ønsker derfor at 

finde informanter af forskellige karakter, herunder bl.a. boform, skadetidspunkt, køn og alder. Vi 

ønsker med andre ord, at vores informanter er typologisk repræsentative (Enderud, 1979) – herved 

undgås selektionsbias. 

 
5.2.4 Overvejelser om udvalgskriterier 

Vi har fravalgt at inddrage de, som bor på institution, idet vi antager, at de problematikker der gør 

sig gældende der, er af en anden karakter hos dem, som bor i eget hjem. De unge, som bor i eget 

hjem er mere overladt til sig selv, hvilket kræver meget af deres eget initiativ i forhold til at komme 
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ud af hjemmet. Vi er bevidste om, at vi dermed vælger de fysisk og kognitivt mest ressourcestærke 

unge. 

Vi ønsker at tale med nogle unge, som har været udskrevet gennem en længere periode, således at 

de har fået nogle erfaringer og måske har oplevet ændringer af deres sociale netværk over tid. Vi er 

bekendt med, at erkendelse og hukommelse er hyppige følger af en hjerneskade og stiller derfor 

krav til, at de unge er i besiddelse af en vis grad af disse kognitive funktioner (Kristensen, 2003). 

Vi har ikke udspecificeret, hvilken type af erhvervet hjerneskade de unge skal have. Dog er vi 

bevidste om, at symptomerne og dermed de unges vanskeligheder kan være forskellige, afhængigt 

af årsagen til og placeringen af hjerneskaden. Disse forskelligheder er mest tydelige i de første faser 

af forløbet og omhandler mest de fysiske og kognitive færdigheder. Vi er i vores undersøgelse 

primært interesserede i at indhente viden om de sociale konsekvenser, og vi er bekendt med, at disse 

stort set er fælles for de forskellige typer af erhvervede hjerneskader. Vi stiller dermed ingen krav 

til den fysiske formåen. 

Vi har fravalgt unge med en evt. ”tillægsdiagnose” i form af psykisk lidelse eller misbrug, for at 

undgå confounding.  

 

5.2.5 Valg af informanter 

Ved kvalitativ metode skal informanterne udvælges strategisk (Delholm-Lambertsen I, 1997). Vi 

tog kontakt til hjerneskadecentret, fremlagde vores problemstilling og gennemgik vores 

udvalgskriterier med dem. Det viste sig, at der ikke var ret mange tilknyttet Hjerneskadecentret, 

som kunne opfylde kriterierne. Men de indvilgede i et samarbejde med os og formidlede derefter 

kontakten til informanterne, således de havde nogle dage til at overveje, om de ville være med. 

Herefter ringede vi til informanterne og fortalte dem kort om projektet, inden vi endeligt lavede en 

aftale om interview.  

Et par dage efter sendte vi et brev til informanterne med praktiske og etiske oplysninger. 
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5.2.6 Præsentation af informanter 

Følgende er en kort individuel præsentation af de fire informanter. 
 

Tabel 1 
Infor-

manter 

Alder Køn Familie Ved 

skadestids- 

punkt 

 

Indlæggelses- 

Forløb 

Boform Civil-

status 

Beskæf-

tigelse 

Kognitive 

symptomer og 

vanskelig-

heder 

A 24 år 

 

Mand Forældre, 

lillebror og 

storesøster 

 

2002 

Motorcykel- 

ulykke. 

Kæreste, 

automekaniker. 

Boede med to  

Kammerater 

4 uger på større 

sygehus 

½ år på et re-

habiliterings-center

Alene i 

lejlighed 

Single Arbejds-

prøvning 

som 

maskin-

arbejder 

Nedsat initiativ, 

koncentration 

og hukommelse

B 22 år Kvinde Forældre, 

tvillinge-

bror og 

storesøster 

2000 

Hjerneblød-

ning. 

Gymnasieelev 

4 uger på et større 

sygehus, ½ år på et 

rehabiliterings-

center 

Hos 

forældre 

Har 

kæreste 

Snart i 

arbejds-

prøvning i 

 en 

vuggestue 

Lidt ekspressiv 

afasi 

C 20 år Mand Forældre 2002 

Bilulykke. 

Tømrerlærling. 

Kæreste 

4 uger på et større 

sygehus, ½ år på et 

rehabiliterings-

center 

Hos 

forældre 

Har 

kæreste 

Arbejds-

prøvning 

som tømrer.

Nedsat 

hukommelse 

 

D 23 år  Kvinde Forældre, 

tvillinge-

søster og 

storebror 

2000 

Trafikulykke. 

Under 

uddannelse til 

tandtekniker 

2 uger på et større 

sygehus (udskrev 

sig selv) 

Med 

kæreste i 

lejlighed 

Har 

kæreste 

Ingen 

beskæfti-

gelse  

Svær nedsat 

hukommelse. 

 

 

 

5.2.7 Informanter sammenholdt med udvalgskriterier 

Alle informanterne lever umiddelbart op til udvalgskriterierne. Vi forholder os tvivlende til nogle af 

de unges grad af erkendelse og indsigt i egen situation, men finder os ikke kvalificerede til at 
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bedømme og vurdere det efter at have talt med dem i 1½-2 timer. En af informanterne har svære 

hukommelsesvanskeligheder, men vi vurderer ikke, det har haft en negativ indflydelse på data i 

form af hukommelsesbias, idet vi primært interesserer os for de unges nuværende oplevelse af det 

sociale netværk. En af informanterne har en smule ekspressiv afasi, hvilket ikke har betydning for 

data. 

 

5.2.8 Design og etik 

Interviewene afvikles i informanternes eget hjem, for at opnå en afslappet og uformel atmosfære.  

Alle interviews optages på bånd, transskriberes og godkendes efterfølgende af informanterne, for at 

undgå, at noget bliver glemt og for at sikre den højeste interne validitet (Delholm-Lambertsen II, 

1997). Heri ligger også en mulig fortrydelsesret for informanterne. Ved at transskribere 

interviwene, har vi endvidere mulighed for at anvende de unges egne ord og citater og undgår 

derved at fordreje de unges udsagn – vi betragter hermed de unges udtalelser som unikke og 

behandler deres oplevelser med respekt. Hvert interview forløber over 1-1½ time, men der afsættes 

god tid, så vi ikke er nødt til at afbryde, når interviewet har nået en vis dybde.  

Vi deltager, ifølge aftale med informanterne, alle tre i interviewsituationen.  

Vi har valgt at lade den samme person udføre alle fire interviews, da denne ene person herved får 

oparbejdet en bedre evne til at opfange både nye og relevante aspekter. Desuden opnår 

intervieweren en vis grad af rutine og får dermed mere overskud til at følge informantens 

tankegang. 

En anden person fra gruppen skriver notater under interviewet og fungerer som suppleant for 

intervieweren. Den sidste i gruppen sørger for båndoptageren og holder styr på tiden. 
 

Inden interviewet starter, informeres informanten om forskellige praktiske forhold om godkendelse 

af udskriften og rollefordelingen under interviewet, ligesom intervieweren igen gør det klart, at 

informanten til enhver tid kan sige fra eller undlade at svare. Informanten bliver bedt om at sige til, 

hvis de får brug for en pause undervejs. De informeres desuden om anonymitet, frivillig deltagelse, 

samt om undersøgelsens formål. 

 

Vi sigter mod at opbygge en tillidsfuld og tryg kontakt mellem interviewer og informant. 

Intervieweren skal under interviewet have en åben holdning med et aktivt lyttende kropssprog, og 

være respektfuld omkring informantens grænser, men alligevel være afsøgende. Ved at opmuntre 
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informanten til at give eksempler – narrativer – afdækkes værdier og holdninger (Delholm-

Lambertsen III, 1997). 

Da vi er bevidste om, at det er sårbare emner, vi berører, og at vi måske har åbnet op for noget 

svært, afsætter vi efter interviewet god tid til at få afsluttet kontakten, ligesom vi tilbyder at ringe et 

par dage efter for at følge op og afrunde kontakten endeligt. Denne sidste overvejelse er gjort for at 

sikre, at informanten ikke står tilbage med spørgsmål og for at sikre, at vi ikke har åbnet op for 

noget, som vi ikke fik afsluttet. Desuden ved vi, at interaktionen mellem os og de unge medfører, at 

de unge ikke er de samme før og efter interviewet (Kvale, 1997).  
 

5.2.9 Kritik af vores interviewteknik 

Interviewet med informant C foregik i forældrenes hjem, mens begge forældre var hjemme. Faderen 

var til stede under det meste af interviewet, hvilket vi fornemmede påvirkede C. Vi burde på 

forhånd have meddelt C, at vi ønskede at tale med ham i enerum, idet vi ikke i situationen 

vurderede, at vi kunne bede om at være alene med C, da vi kom som gæster i forældrenes hjem. 

 

Vi formåede måske ikke at stille tilpas uddybende spørgsmål, der kunne få informanterne til at åbne 

op. I hvert fald er der stor forskel på dybden i de fire interviews. 

 

Ved gennemlæsning af interviewudskrifterne kan vi se, at vi nogle gange er lidt for påvirkede af 

den forforståelse, vi har via teorien. Vi kommer indimellem til at stille ledende spørgsmål og lægger 

derved svarene i munden på informanterne. Vi oplever flere steder, at vi ikke griber de bolde, med 

nye temaer, informanterne kaster op i luften. Set i bakspejlet, vil vi gerne have spurgt ind og bedt 

dem uddybe udtalelserne. 

 

Vi vurderer at ovenstående, som omhandler bias vedrørende interviewereffekt, kan have påvirket 

undersøgelsens resultater. Havde vi haft en mere rutineret interviewer i gruppen, var der måske 

kommet flere temaer på banen, og de omtalte temaer var måske blevet yderligere uddybet. Selvom 

vi i nogen grad har været styret af vores forforståelse, mener vi, at informanternes egen oplevelse af 

deres netværk er kommet i fokus i undersøgelsen. 

Vi vender tilbage til om dette har påvirket undersøgelsens gyldighed i afsnittet om videnskabelige 

krav (s.27) 
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5.3 Databearbejdelse 
Vi har lavet en samlet bearbejdning af de fire interviews. 

Vi har systematiseret data ud fra teorier, som er gennemgået i teoriafsnittet (s.9) Ud fra den enkelte 

teori har vi trukket nogle subtemaer. Nogle af subtemaerne er udsprunget direkte fra teorien og er 

da også de nøglebegreber, vi har som underpunkter i interviewguiden. De øvrige subtemaer er 

opstået på baggrund af det informanterne fortæller, og er dermed temaer der går igen i de fire 

interviews.  

Vores teori og subtemaer er systematisk afbilledet i flowdiagrammet på næste side.  
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Coping 
 

 hvad gør jeg, når noget er 

svært? 

 håndtering af det at være 

hjerneskadet 

Stigmatisering 
 oplevelser af det at være 

stigmatiseret 

 tidligere syn på mennesker med 

hjerneskade 

 strategier til at undgå 

stigmatisering 

Netværksteori 
 

 kærester 
 ændring af relationer 
 sociale kompetencer 
 ændring af omfang 
 værdier i relationer 
 fokus i relationer 
 værdier i vedholdende 

venskaber 
 ønske om normalisering 

MoHO 
 

 roller 

 livssyn 

Oplevelse af sammenhæng
 

 begribelighed 

 håndterbarhed 

 meningsfuldhed 

Rehabilitering 
 

 omidentifikation 

 mål 

 tilfredshed 
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Resultatafsnittet (s.28) er bygget op om vores koder, som udgør syv spørgsmål. Resultaterne er 

præsenteret som et kort referat, efterfulgt af nogle få citater til at understøtte referatet, og hvert 

afsnit er afsluttet med en deldiskussion. I deldiskussionen belyser vi resultaterne med teorien. 
 

 

5.4 Videnskabelige krav 
Målet med en kvalitativ undersøgelse er at belyse mangfoldigheden af holdninger. 

Vi forholder os tvivlende til, hvorvidt vi har opnået mætning af emnet. Vi oplever, at mange temaer 

går igen i de fire interviews, og idet vi undersøger de unges individuelle oplevelser, tænker vi, at der 

findes lige så mange oplevelser, som der findes unge med erhvervet hjerneskade. Den ene af vores 

faglige vejledere arbejder med vores målgruppe. Hun har læst og bekræftet vores resultater og 

vurderer, at de er sammenfaldende med praksis – hermed er vores data i nogen grad validerede. 

Vores anden faglige vejleder har i kraft af sit arbejde på Videnscenter for Hjerneskade haft 

kompetence til at vurdere, om vores problemstilling har praksisrelevans. Hermed har vi sikret 

undersøgelsens pragmatiske gyldighed (Kvale, 1997).  

Vi forholder os kritiske til vores interviewteknik og mener, at det kan påvirke undersøgelsens 

kommunikative gyldighed (Kvale, 1997). Ved triangulering af empiri, teori og andre videnskabelige 

undersøgelser finder vi overvejende overensstemmelse, ligesom vores resultater er validerede af 

relevante fagpersoner. Vi vurderer derfor, at vi har fået et sandt billede af virkeligheden, dog ikke 

hele sandheden, men en del af den. På baggrund heraf vurderer vi, at resultaterne af vores 

undersøgelse er valide, både internt og eksternt. Vi finder den eksterne validitet vigtig, idet vi 

dermed kan overføre vores forslag om ergoterapeutisk intervention til praksis.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Sociale netværk 

 28

6. Resultater 
 

I det flg. afsnit præsenterer vi vores resultater med udgangspunkt i de syv spørgsmål, som udgør 

vores koder. 

Under hvert spørgsmål har vi først kort refereret, hvad de unge har udtalt, herefter kommer et eller 

flere citater, hvorefter vi deldiskuterer med den teori, vi tidligere har gennemgået (s.9). 

Vi har afsluttet afsnittet med en kort delkonklusion, hvor vi har trukket de dele ud af 

deldiskussionerne, som vi mener har relevans for den ergoterapeutiske intervention.  

 

6.1 Hvilke ændringer oplever de unge i deres netværk, og hvad tænker 

de om det? 
De unge oplever, at der sker en reducering og en ændring af relationerne i netværket efter 

erhvervelsen af hjerneskaden. De antyder, at det primært er vennerne, som forsvinder helt eller 

skifter status fra at være en nær ven til at blive en bekendt. De unge reflekterer over, om disse 

ændringer af netværket ville være sket naturligt senere i livet. De fortæller, at de har svært ved at 

forstå og acceptere, at ændringerne er sket så pludseligt. 

  

”…hvis det var sket på en naturlig måde, så ville jeg ikke have haft så svært ved det, 
men når det er sket fra det ene øjeblik til det andet, så har jeg svært ved at forstå det. 
Jeg så jo så mange førhen og synes egentlig ikke, at jeg ser nogen nu…” (A s. 23) 
 

”…jeg er godt nok i sådan en alder, hvor der vil ske udskiftninger, fordi at der er 
mange…man finder ud af hvilke veje, man vil gå, og der er mange, der begynder at 
bygge familier og sådan noget, stifte familier, men det kom bare meget pludseligere. 
Det var i løbet af det ¾ år, at så var der lige pludselig rigtig mange, der var i 
udkanten.” (A s. 5) 

 

De unge oplever, at forholdet til deres familie har ændret sig, idet de er kommet tættere på og det er 

dem de går til, hvis noget er svært. Omvendt taler de om, at nogle af vennerne har trukket sig i 

relationen til dem. Nogle føler sig i nogen grad glemt og oplever ikke, at vennerne ”bruger” dem i 

samme grad som tidligere. Flere af de unge peger på, at denne ændring i forholdet til vennerne kan 

skyldes manglende forståelse og indsigt i, hvad det vil sige at have fået en hjerneskade. De unge 

udtaler desuden, at fokus i relationerne til de gamle venner er ændret – herunder lysten og 

overskuddet til at gå i byen, snak om hår og negle, eller interessen for biler og fart. 
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”…familien, og de er kommet meget, meget mere tæt på. Og jeg bruger dem også ti 
gange mere, end jeg har brugt dem førhen” (A s. 7) 
 

”…jeg kan nok godt bruge dem, men de bruger ikke mig. Og de kan nok også bruge 
mig, men de bruger mig ikke så meget, synes jeg, som de har gjort. Men der er 
sandelig også forskel på at være venner og bekendte.” (A s. 14) 
 

”…altså jeg ville da gerne jeg havde en større vennekreds, men det er jo også bare, 
hvad man har overskud til. Folk skal jo heller ikke blive af tvang, man skal jo have 
noget til fælles og man har fået nogle andre interesser. Og nogle andre stopklodser, 
man kan jo ikke så meget som før. Dem her de passer lige til min verden.” (D s. 19) 

 

De unge oplever ændringerne i deres netværk forskelligt. Nogle synes, det er hårdt og har svært ved 

at anerkende det, mens andre har accepteret ændringerne.  

 

”…ham jeg har kørt motorcykel sammen med, han var virkelig næsten mit ét og alt. Vi 
var bare så meget sammen dengang og vi var alligevel så total forskellige. Ham er jeg 
gået helt skævt ind på nu, fordi at han simpelthen ikke kan forstå alt det her, og det 
skal tage så langt tid og hvorfor jeg ikke kan alt det og det. Han mener, jeg bare skal 
gå i gang med at arbejde igen som mekaniker og alting… Og det var så hårdt, fordi at 
lige pludseligt for den man virkelig bare havde det godt sammen med, så blev det lige 
pludselig den man var mest træt af at være sammen med. Og han, nogle gange siger 
han: Du laver ikke en skid. Men så er det også lige, at jeg tænker på, at om det kun er 
fysisk han mener, for jeg synes nok, at jeg har haft de hårdeste par år nogensinde i mit 
liv, de sidste par år i forhold til alle de år under hårdt pres som mekaniker.” (A s. 24) 
 

”Jeg har det fint nok med det, for så har jeg også overskud til det. I starten havde jeg 
det ikke fint med det, fordi man kommer fra, at der har været så mange og så lige 
pludselig, så er der faktisk ikke en skid. Så er man ”Palle alene i Verden”, føler man. 
Men man har jo heller ikke overskud til mere, der er jo ikke nogen grund til at have en 
kæmpe vennekreds, hvis man ikke kan pleje den. Jeg ved da også godt, den skal nok 
blive bygget op igen, men lige nu er det passende for mig.” (D s. 20) 

 

 

6.1.1 Deldiskussion 

Vi vurderer, at ændringerne i de unges netværk omhandler Mitchells (jf. Plate, 2000) definitioner af 

både morfologiske (mønstre i netværket) og interaktionelle kriterier (karakteristika for selve 

kontakten). Vi vurderer, at de unge befinder sig forskellige steder i forhold til accepten af, at deres 

netværk er ændret, både i forhold til omfang og indhold. Vi tænker, at denne forskellighed kan have 

mulig sammenhæng med, hvor langt de unge er med deres omidentifikation, jf. Fugl-Meyer (1995). 
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Følgende er eksempler på ændringer i de interaktionelle kriterier. Der tegner sig et billede af, at i de 

tilfælde hvor relationerne til vennerne ændrer sig i negativ retning, skyldes det ofte mangel på 

ligeværdighed og balance i relationerne. Omvendt vurderer vi, at relationerne til de venner, der er 

kommet tættere på, netop bærer præg af ligeværdighed og øget intensitet. 

Vi bemærker, at de unge beskriver forholdet til familien, som værende bedret, både hvad angår 

intensitet og hyppighed i kontakten. Det finder vi bemærkelsesværdigt, idet vores opfattelse er, at 

der normalt sker det modsatte i denne periode af livet. Nemlig, at unge mennesker langsomt løsrives 

fra forældrene for at bruge mere tid på vennerne. Vi forholder os undrende overfor, hvorvidt denne 

ændrede udvikling er hensigtsmæssig eller ej, hvilket vil blive diskuteret senere (s.44). 

  

6.2 Hvilken betydning har det for de unge at have en kæreste? 
De unge udtaler, at det er rart at have én at dele alting med – én man kan være fortrolig med. Nogle 

af de unge opfatter mødet med deres kæreste som et vendepunkt, da det har stor betydning for deres 

selvopfattelse, at de føler sig værdsat. Mødet med kæresten har desuden åbnet døre til nye 

venskaber, hvor de bliver betragtet som ligeværdige unge mennesker. Fraværet af en kæreste giver 

en følelse af ensomhed og savn, samt det at mangle noget at komme hjem til, og den tryghed det 

giver at vide, der er én helt tæt på. 

 

”…det er når jeg er sammen med dem her, som er gift, de har et eller andet fast at 
komme hjem til hver dag. Og shit hvor jeg savner det. Bare at have et eller andet, man 
kan tænke, åh, nu skal jeg bare hjem og nusses om et eller andet… Jeg ved ikke 
hvordan, man skal sige det…at man bare virkelig har en man holder af og kan vende 
alt med. Det er nok det, jeg savner allermest nu.” (A s. 12) 
 

”…altså nu her nu er det ligesom kommet op, at jeg ikke har de helt store problemer 
længere med at skulle gå ud at finde nye venner…Hvorimod i starten, der var det jo et 
kæmpe spørgsmål for mig… Fordi hvem? Hvad? Og Hvor? Hvorfor altså… Jeg havde 
det sådan meget med… Altså hvis…jeg troede ikke at jeg kunne det… Jeg troede ikke, 
at jeg kunne magte det, men efter at jeg mødte min kæreste… og han har ført mig ind i 
sin vennekreds… Der er jeg bare blevet betragtet som B…Altså ikke B med en 
hjerneblødning, men bare B. Det har gjort meget. Det har især gjort meget, at jeg har 
fundet en kæreste pga. det… Jeg troede aldrig at jeg skulle finde en kæreste… Aldrig 
nogensinde, så altså…” (B s. 13)  
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6.2.1 Deldiskussion 

På baggrund af de unges udtalelser ser vi en tendens til, at det at have en kæreste har stor betydning 

for de unges oplevelse af deres netværk.  

Vi oplever, at de unge gennem deres kæreste opnår følelsen af at blive holdt af, som den de er og 

ikke som hjerneskadet. Vi vurderer, at det er med til at give dem en følelse af at være normaliseret. 

Vi vurderer at det, at de unge finder en kæreste, øger deres sociale selvtillid og opfattelse af værdi 

som social partner, hvilket Schiefloe (1993) ser som individuelle forudsætninger for at gå ud og 

etablere nye venskaber og opretholde gamle.  

Vi vurderer, at de unge er meget sårbare i kraft af, at de har erhvervet sig en hjerneskade. De af de 

unge som har en kæreste virker ikke umiddelbart sårbare udadtil, men vi mener, det er vigtigt at 

være opmærksom på, at hvis forholdet til kæresten pludselig ophører, kan det medføre, at de unge 

ender i en meget svær situation. Da de unges nye netværk er blevet etableret via mødet med deres 

kæreste, og at de i disse relationer bliver betragtet og accepteret som den de er nu. Et brud med 

kæresten kan medføre et tab – ikke blot af kæresten men også af en ny og vigtig del af netværket.   

 

6.3 Hvordan karakteriserer de unge et godt venskab, og hvad er det, 

der gør, at det svært for dem at indgå i en social relation? 
De unge lægger stor vægt på ærlighed og gensidig respekt i et venskab. Desuden peger de på, at det 

at kunne følges i medgang og modgang er vigtige elementer i et venskab. De mener, at man skal 

kunne le, græde og tale alvorligt med en god ven. 

De fortæller, at de venner som har holdt ved gennem den svære tid efter skaden, er karakteriseret 

ved at have et stort overskud. Vennerne har i en lang periode skulle tage initiativ til kontakten med 

de unge. De unge udtaler desuden, at vennerne har udvist tålmodighed og vedholdenhed i 

kontakten. 

 

”De holdt ved på den måde, at i starten efter den hjerneblødning… At nå, nu skal vi 
også og nu skal vi også… Jeg tror bare at…jeg ikke havde overskud, og der var det 
ligesom, at de tog initiativet og sagde: Hey! Vi skal holde videoaften og hey, vi skal 
holde tøseaften og alt mulig mærkeligt. Og de ringede til mig og alt sådan noget. Det 
gjorde de andre måske ikke helt.” (B s. 16) 

 

De unge har haft eller har svært ved at opretholde kontakten til deres gamle venner. De udtaler, at 

de har svært ved at tage initiativ. Det betyder, at de ikke får ringet eller besøgt deres venner, og de 
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har svært ved at komme ud af hjemmet. De oplever af og til, at de mangler overskuddet til at 

kontakte og være sammen med flere mennesker på en gang.  

Nedsat hukommelse og koncentration er et fælles problem for de unge, hvilket påvirker deres evne 

til at overholde aftaler – de glemmer at møde op og kommer for sent.   

 

”…jeg har enormt svært ved bare at komme ud og…altså initiativet er blevet 
forringet. Jeg er ikke selv så god til at opsøge folk længere. Førhen der var jeg meget 
ude…og var typisk sammen med mange mennesker af gangen og sådan noget. Og ja, 
ja… jeg var altså sådan meget rundt. Men det kan man ikke sådan lige sige, man er 
nu.” (A s. 1) 
 

”Det er bare svært for et venskab, skal jo også være tovejs, og jeg synes ikke, ikke 
fordi jeg skal ophøje mig, men altså jeg synes bare mange gange så… Så kunne man 
godt tænke på, at jeg altså har været noget svært igennem og det er svært at komme 
ud for mig, i stedet for bare at tro, at det er fordi, jeg ikke gider at være sammen med 
dem… At det er derfor jeg ikke ringer til dem… fordi…jeg vil jo godt ringe. Det er 
overhovedet ikke det, men jeg kan simpelthen ikke.” (A s. 23) 
 

”Jeg kan være på vej ned til byen for at møde en veninde og så lige pludselig, så 
finder jeg ud af, jeg kigger et eller andet sted hen eller sådan noget, så glemmer jeg 
sgu egentlig hvad det var jeg skulle, så kan jeg gå hjem igen. Så bliver jeg ringet op 
en halv time efter: Hvor fanden bliver du af? Men sådan – det er jo ikke så fedt vel…” 
(D s. 5) 

 

6.3.1 Deldiskussion 

Vi vurderer, at det de unge karakteriserer som værdier i et venskab er meget naturlige. Vi tænker, at 

det er vigtigt for alle mennesker at blive betragtet som ligeværdige og være respekteret af de 

mennesker, de omgås.  

Det, at de unge indgår i relationer, som indeholder disse værdier, giver dem øget selvtillid, så de tør 

åbne sig, og være den de er, hvilket netop er nogle af de forudsætninger, Schiefloe (1993) betegner 

som vigtige at besidde. Vi tænker, at dette kan udløse det modsatte af Schiefloes onde 

netværkscirkel, nemlig en positiv cirkel, som kan være med til at styrke de unges identitet. 

 

Vi vurderer, på baggrund af bytteteorien (Plate 2000), at det der karakteriserer de venner, som har 

holdt ved er, at de har haft overskuddet til, at de unge har kunnet ”køre med overtræk” i en periode. 

De har været fleksible i en periode, hvor de unge ikke har været i stand til at give noget igen, hvilket 

iflg. bytteteorien, vidner om en høj kvalitet i relationen. De venner, som holder ved, har påtaget sig 
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det, som Schiefloe (1993) kalder det sociale ansvar og har dermed sammen med familien været de 

unges sociale sikkerhedsnet.  

På baggrund af Plates (2000) beskrivelser af sociale kompetencer, vurderer vi, at de vanskeligheder 

de unge omtaler, er centrale sociale kompetencer i forhold til at opretholde kontakten til deres 

venner. Vi anser det, at kunne huske og overholde en aftale, som en vigtig ”spilleregel” og vurderer 

derfor, at mangel på disse kompetencer kan have sociale konsekvenser for de unge.  

Plate (2000) betragter evnen til at tage initiativ, som en vigtig social kompetence. Vi vurderer, at det 

at de unge har svært ved at tage initiativ til at komme ud af hjemmet, kan forhindre dem i at deltage 

i sociale relationer, hvilket kan føre til en ond cirkel, som i værste tilfælde kan ende med en tendens 

til at isolere sig. 

Vi betragter de unges utilstrækkelige sociale kompetencer og forudsætninger som centrale 

elementer i forhold til at besvare spørgsmålet om, hvorfor det er svært for dem at indgå i sociale 

relationer – herunder vedligeholde de gamle relationer og indgå i nye. Men vi vurderer samtidig, at 

de sociale kompetencer kun udgør en del af svaret. 

Schiefloe (1993) hævder, at social lighed er vigtig i en social relation. Vi vurderer, at de unges 

ændrede livssyn og interesser gør, at de oplever sig selv som værende forandrede, og det har i nogle 

tilfælde medført, at den sociale lighed har ændret sig. Vi kan med Felds fokusteori (jf. Plate, 2000) 

for øje, vurdere at de unges ændrede holdninger, værdier og interesser, er et udtryk for, at fokus i de 

unges relationer med nogle af de gamle venner er ændret. Det, at de unge føler sig forandrede, 

tænker vi, hænger sammen med de rolleændringer de oplever, og den usikkerhed ændringen 

udløser. Disse faktorer kan også have indflydelse på de unges evne til at indgå i sociale relationer 

og udgør dermed den anden del af svaret. 

Vi vurderer hermed, at det er et komplekst problem, som vi vil komme nærmere ind på i 

delkonklusionen (s.39). 
 

6.4 Hvordan oplever informanterne deres liv som hjerneskadet? 
Nogle af informanterne giver udtryk for at være bange for at vise og stå ved deres nye rolle, når de 

er sammen med de gamle venner. De er bange for, hvad vennerne tænker og for at være anderledes. 

De har et ønske om at leve op til den gamle rolle, en rolle de har svært ved at give slip på. De har 

svært ved at acceptere, at de ikke kan være den samme, som de var, før de erhvervede sig 

hjerneskaden. Nogle af informanterne føler sig ambivalente i forhold til, om de vil kæmpe for at 
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blive i den gamle rolle, eller om de vil give slip og indtage den nye rolle. De taler om følelsen af at 

være en helt ny person. 
 

”…jeg har altså svært ved at finde min gamle rolle igen, fordi når jeg er sammen med 
dem, så føler jeg lidt, at jeg gerne vil leve op til min gamle rolle. Hvad skal man sige? 
Jeg ved ikke om jeg vil, det er bare… det er den rolle, jeg kender, når jeg er sammen 
med dem. Kan man sige det sådan? Og den kan jeg ikke være længere…”  
(A s. 2) 

 

”…jeg føler mig anderledes og ikke kunne leve mig ind i den rolle, som jeg har været i 
før, så man nok egentlig gerne vil på en eller anden måde, men alligevel ikke…” 
(A s. 20) 

 

Informanterne beskriver ændringen fra at være et ungt menneske, til at være et ungt menneske med 

en hjerneskade, som en svær proces. De udtaler, at det har været svært at finde sig til rette med, at 

de ressourcer de havde før skaden, ikke længere er til stede, ligesom de finder det vanskeligt at få 

øje på, hvilke ressourcer de besidder nu.  

 

”…det har krævet meget af mig at sige: Hey! Det kan du altså ikke det her, men du 
kan det der og det der i stedet for.” (B s. 12) 

 

”Det er det der er hårdest, at man skal til at i gang med at finde ud af, hvad det er 
man vil nu. Og det er ikke bare sådan at springe ud i et eller andet, fordi man skal 
også tænke på hvad man kan holde til.” (D s. 10) 

 

De unge udtrykker et generelt ønske om at blive opfattet som ”normale”, i stedet for én som har en 

hjerneskade. Netop derfor har de alle fravalgt et tilbud fra Hjerneskadeforeningen om socialt 

samvær med andre unge med erhvervet hjerneskade.  

 

”…jeg valgte Hovedtropperne fra, idet jeg ikke ville sygeliggøres – jeg ser 
Hovedtropperne som et tilbud til de hjerneskadede, der har et lille netværk” (B s. 21) 

 

   

6.4.1 Deldiskussion 

Set ud fra Kielhofners (1997) ”Model of Human Occupation” (MoHO) vurderer vi, at der er sket en 

ændring i de unges vanesubsystem. Denne ændring opstår som følge af hjerneskaden, der i 



Sociale netværk 

 35

Kielhofners øjne er en dysfunktion i udførelsessystemet. Nogle af de unge oplever at have 

gennemgået en rolleændring, mens andre stadig oplever sig som værende midt i processen.   

Vi vurderer, at det at skulle give afkald på den gamle rolle og acceptere den nye rolle, som ung med 

en hjerneskade, ændrer de unges selvopfattelse og følelse af at være noget værd. Kielhofner ser 

mennesket som et dynamisk system, hvorfor ændringen i de unges vanesubsystem automatisk 

påvirker de andre subsystemer, hvilket resulterer i ændret aktivitetsadfærd. Denne ændrede adfærd 

er tydelig i de unges beskrivelser af relationerne til deres netværk. Jf. vores kritik af Kielhofner i 

teoriafsnittet (s.14) ser vi her, at subsystemerne nok har indflydelse på hinanden og på 

aktivitetsadfærden – men lige her mangler vi Kielhofners beskrivelse af HVAD ændringerne præcis 

har af konsekvenser for aktivitetsadfærden. 

 

Vi vurderer, på baggrund af Fugl-Meyers (1995) definition af rehabilitering, at de unge er 

forskellige steder i deres omidentifikation. Nogle har fundet og accepteret deres nye rolle, som ung 

med en hjerneskade, hvor andre har svært ved at erkende, at de ikke kan blive den, de var tidligere. 

Vi finder det bemærkelsesværdigt, at de unge alle har et ønske, bevidst eller ubevidst, om at blive 

normaliseret. På den ene side finder vi dette ønske naturligt, men omvendt ser vi en mulig konflikt i, 

at de negligerer deres vanskeligheder og tænker, at ønsket måske vidner om manglende erkendelse. 

Med Fugl-Meyer i baghovedet vurderer vi, at den manglende erkendelse kan hindre de unge i at få 

et realistisk billede af sig selv og dermed påvirke omidentifikationen negativt. 

Fugl-Meyer peger på vigtigheden af, at individet har støtte og hjælp til at kunne omidentificere sig. 

Vi forholder os tvivlende til, hvorvidt de unge modtager professionel støtte og hjælp til 

omidentifikation efter udskrivelse til eget hjem. Dette kommer vi ind på i delkonklusionen (s.39). 

 

6.5 Hvordan er de unges oplevelse af omgivelsernes syn på sig, og 

hvordan håndterer de det? 
De unge har alle i mere eller mindre grad, haft oplevelsen af at være undervurderet af omgivelserne 

i forhold til deres ressourcer. Nogle har oplevet, at personer i deres netværk har haft et andet billede 

af dem, end det de har af sig selv. De har følt sig behandlet som hjælpeløse og er blevet 

overbeskyttet.  
 

”Jeg har oplevet det blandt andet…altså jeg har to veninder tilbage fra 
gymnasietiden…og jeg oplevede det blandt andet ved, at jeg var til fest hos dem, så 
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var de andre der. Man kunne bare mærke dem og man kunne se dem, de behandlede 
mig alle sammen, som en eller anden…nu ville jeg sige handicappet person…men de 
behandlede mig meget som hjælpeløs… så det var overhovedet ikke behageligt…”   (B 
s. 3) 

 

De unge håndterer det at være hjerneskadet på forskellige måder overfor deres omgivelser. Én 

vælger at skjule det og fravælger f.eks. at tage på weekendtur med veninderne for at undgå at 

afsløre sine vanskeligheder. Flertallet har på forskellige måder prøvet at være åbne omkring deres 

vanskeligheder, én har bl.a. inviteret nogle venner til et foredrag om konsekvenserne af det at have 

fået en hjerneskade. 
 

”…jeg har meget tendens til, at jeg ligesom kan kamuflere det… (…)…jeg synes det 
tager et stykke af ens personlighed, at jeg som person skal sidde og fortælle folk, at 
jeg faktisk har nogle store vanskeligheder ved sådan noget” ( D s. 8, 23) 
 

”Man kan jo være en lille indelukket mus, der sidder hjemme i sin lejlighed. Det får 
man ikke noget ud af. Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg får noget ud af at komme ud og 
være sammen med nogen. Og så siger jeg: Hey – jeg har en hjerneblødning – tag mig 
for hvad jeg er, eller… skrid… Så det er jo egentlig meget det… Altså, tag mig for 
hvad jeg er… Det er at acceptere mig. Jeg er jo ikke anderledes bare på grund af at 
jeg ikke lige kan det eller det.” (B s. 19) 

 

6.5.1 Deldiskussion 

Vi vurderer, at informanterne har haft oplevelsen af at være stigmatiseret af dele af deres netværk.  

Goffman (1990) taler om, at når der er forskel på de unges ”tillagte sociale identitet” og deres 

”reelle sociale identitet”, er det et udtryk for stigmatisering. De har på forskellig vis formået at 

håndtere det at blive stigmatiseret, uden at identificere sig med det billede omgivelserne har af dem. 

Denne måde at håndtere stigmaet på, kalder Goffman militant.  

I følge Lazarus (1984) vurderer vi, at de strategier de unge benytter for at undgå stigmatisering, 

overvejende er problemorienterede. F.eks. er det at skjule sine vanskeligheder for omgivelserne 

problemorienteret coping. Vi vurderer i dette tilfælde, at strategien er mindre hensigtsmæssig, idet 

det påvirker de unges sociale relationer i en negativ retning. (Diskuteres s. 40) 
 

6.6 Hvilke ændringer oplever de unge i deres syn på livet? 
Samtlige informanter udtaler, at de har ændret syn på livet. De er blevet gladere for livet og lever 

mere i nuet end de gjorde tidligere. De unge går op i ting, der betyder noget i stedet for små 
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”dumme” ting. De unge føler sig mere modne end deres jævnaldrende, og oplever sig i nogle 

sammenhænge på et mere voksent stadie i livet i forhold til deres venner. 

 

”…jeg er da blevet mere glad for livet… i forhold til før – for det tog man sgu bare for 
givet – at man så græsset gro og jeg skal komme efter dig… Det tager man måske ikke 
helt for givet længere… Jeg gør i hvert fald ikke!” (C s. 16) 
 

”…der er kommet lidt mere seriøsitet ind, altså omkring livet (…) Jeg lever nok lidt 
mere dag for dag, end jeg gider at bekymre mig om hvad…Altså, jeg går mere op i 
det, der betyder noget, i stedet for de der små dumme ting” (A s. 3) 
 

”…livet handler om andre ting, hvilket ældre ved noget om modsat jævnaldrende (…) 
…hjerneskaden har gjort, at jeg føler mig 5 år foran veninderne i forhold til de store 
spørgsmål i livet – Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Og hvorfor?” (B s. 20) 

 

6.6.1 Deldiskussion 

Som tidligere nævnt påvirker en dysfunktion i udførselssystemet, ifølge Kielhofner (2001), hele det 

menneskelige system. Vi vurderer, at der sker en ændring i de unges livssyn, herunder deres værdier 

og holdninger. Kielhofner ville betragte dette ændrede livssyn som ændringer i de unges 

viljesubsystem. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om dette ændrede livssyn kan være en af årsagerne til 

de netværksændringer, de unge har oplevet, idet Kielhofner påpeger at en ændring i 

viljesubsystemet, påvirker samspillet med omgivelserne. 

Vi tænker, at deres ændrede livssyn og det at de er modnet hurtigere end deres jævnaldrende er 

naturligt, idet de har ”set døden i øjnene”. 
 

6.7 Hvordan mestrer de unge deres nye livssituation? 
De unge oplever stor usikkerhed i forhold til deres fremtid. De har ikke overblik over, hvad der skal 

ske – de ved ikke, hvordan deres jobsituation ser ud om to uger, om de får tilbudt en lejlighed, så de 

kan flytte hjemmefra, og hvordan deres økonomi hænger sammen. De udtaler, at det er svært at 

håndtere denne usikkerhed. De oplever store omvæltninger i deres liv og føler sig bagud med 

mange ting i forhold til deres jævnaldrende venner. De unge kæmper med omvæltningerne, idet de 

vælger at tage deres ”nye liv” som en udfordring og forsøger at komme videre. Nogle af de unge 

forsøger at fokusere på det positive i livet, mens andre stadig har svært ved at se meningen med 

livet som hjerneskadet. De mener generelt, at de i deres netværk har den støtte, der skal til, når de 
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oplever noget er svært og som de ikke selv kan håndtere. Støtten henter de både fra familie, venner 

og kæreste. 

De unge er bange for at opleve nederlag og fravælger derfor bevidst udfordringer, de måske 

tidligere ville have taget op. For netop at undgå nederlag og skuffelser opstiller de unge i høj grad 

kortsigtede og realistiske mål – de unge udtaler, at denne evne til at være realistisk er bedret, efter at 

have gennemgået flere nederlag og bitre erfaringer. 

 

”Jeg vil jo gerne ud og finde mig et arbejde, men hvornår? Bliver det om 1 år? Bliver 
det om 3 måneder? Bliver det om 10 år først…? Så jeg har faktisk gået og døjet med 
det her siden jeg holdt op inde på Hjerneskadecentret, fordi… hvornår? Og det er et 
svar, som jeg ikke kan få, altså… De fleste folk de kan jo godt lide at få af vide, 
hvornår… Det er om 2 år… Okay, så går de i to år, men sådan… det er ulideligt at gå 
i den der uvidenskab hele tiden.” (B s. 14)  
 

”…men altså hver udfordring er som sagt en ny, og den skal tages op som en 
udfordring. Og man skal komme ind til det med en positiv vinkel på det, så…” (B s. 1) 

 

”…man tager ikke de der store udfordringer, som man normalt ville gøre, hvis det var 
man fungerede 100%. Så ville man jo bare gøre en masse, men jeg er usikker bare 
hvis jeg skal til Y-by. Så bliver jeg sådan lidt angst… og nej – det har jeg ikke 
overskud til…” (D s. 13-14) 
 

”…jeg har bare ikke brug for flere nederlag lige nu. Jeg skal have sejre… Victory! 
Yeah! Fordi at jeg tror ikke lige, at det ville være noget for mig at opleve et kæmpe 
nederlag igen. Det kan man ikke igen, så hellere tage sorgerne på forskud… Eller 
hvad man skal sige…og så bare springe til noget, man ved man kan.” (A s. 19) 

 

6.7.1 Deldiskussion 

Set i lyset af Antonovskys teori (2000) om ”Oplevelse af sammenhæng” (OAS) vurderer vi, at de 

unge scorer lavt på begribelighed. Baggrunden for denne vurdering er, at de unge beskriver deres 

fremtid som usikker. I forhold til håndterbarhed vurderer vi, at de unge oplever, at de besidder de 

ressourcer, der skal til for at håndtere deres nye livssituation. Hvis de unge ikke selv føler, de kan 

håndtere de krav, de møder i livet, finder de den nødvendige støtte i deres netværk. På baggrund af 

Antonovskys teori vurderer vi derfor, at de unge scorer middel på håndterbarhed. Nogle af de unges 

udtalelser vidner om høj grad af meningsfuldhed. De tager deres nye livssituation som en 

udfordring, og forsøger at få det bedste ud af det, selvom det er, og har været, svært. Ud fra 

interviewene vurderer vi, at de unges opfattelse af meningsfuldhed er mere nuanceret end som så. 
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Til tider er de overvejende optimistiske og afklarede, mens de på andre tidspunkter virker bitre og 

opgivende. Derfor er det svært at give de unge en samlet score på meningsfuldhed.  

Antonovsky peger på det enkelte individs sociale netværk som værende en vigtig faktor for 

menneskets grad af OAS. Vi vurderer netop, at de af de unge, som er tilfredse med deres netværk, 

har en god oplevelse af sammenhæng i deres liv. Omvendt beskriver en af de unge sit sociale liv 

som utilfredsstillende, og denne person vurderer vi som havende en mindre grad af OAS.  

 

Fugl-Meyer (1991) peger på vigtigheden af at kunne opstille realistiske mål i rehabiliteringen, for at 

denne kan lykkes. Vi vurderer, at de unge i vid udstrækning formår at opstille kortsigtede, 

håndgribelige og opnåelige mål, hvilket er et udtryk for at de er bevidste om de ressourcer og 

begrænsninger, de besidder. Set med Fugl-Meyers rehabiliteringsbriller har de unge, med deres 

evne til at opstille realistiske mål, gode forudsætninger for at deres rehabilitering vil lykkes.   
 

6.8 Delkonklusion => 2. Problemstilling 
De unges oplevelse af deres sociale netværk er kendetegnet ved ændringer, som skyldes flere 

faktorer - derfor har vi betegnet netværksændringerne som et komplekst problem. Et problem som 

vi mener, at vi som ergoterapeuter har forudsætninger for at gøre noget ved.  

Heraf udspringer vores 2. problemstilling: 

 

Hvad kan vi som ergoterapeuter gøre for, at bedre de unges muligheder for at 

opretholde og etablere deres sociale netværk? 

 

Denne vil vi besvare under ”Ergoterapeutisk intervention” (s.49). 
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7. Diskussion 
 

I det følgende afsnit vil vi trække de deldiskussioner frem, som vi finder relevante og interessante i 

fht. problemstilling 1 og sammenholde dem med ny teori, litteratur og undersøgelser.  

Vi har samlet diskussionen under temaerne: ”Normalitet”, Rolleændringer, samt Netværk og 

Identitet. 
 

7.1 ”Normalitet” 
Vi har tidligere diskuteret de unges copingstrategier og vurderet, at de overvejende benytter 

problemorienteret coping. Karlovits (1999) har fundet, at voksne (19-39 år) med en erhvervet 

hjerneskade overvejende bruger problemorienteret coping gennem deres ”reintegration” i 

samfundet. En ofte benyttet strategi er iflg. undersøgelsen ”undgåelse” – enten forlader de, eller 

også undgår de helt stressfyldte situationer (Karlovits, 1999) 

Vi har undret os over, hvorvidt det at skjule sine vanskeligheder er hensigtsmæssig coping. Vi 

oplever, at nogle af de unge skjuler deres vanskeligheder bevidst, f.eks. med det formål at undgå 

venindernes evt. stigmatisering, og fordi hun ”ikke er klar til at vise dem hele sin hverdag” – og 

dermed hele sin nye person. Konsekvensen heraf bliver, at de udebliver fra sociale sammenhænge 

og undgår en stressfyldt situation (jf. Karlovits). 

Når de unge skjuler deres vanskeligheder, undertrykker de samtidig, hvad Goffman (1990) kalder, 

deres reelle sociale identitet. Formålet er at give omgivelserne et godt indtryk af sig, men herved 

kommer de unges ”actual performance” i 2. række og deres identitet påvirkes negativt 

(Christiansen, 1999). Christiansen siger endvidere, at den letteste måde at undgå udstødelse på, er 

ved at undgå den sociale interaktion. Fyns Amt (2003) har i en undersøgelse fundet, at 

hjerneskadede bruger mange kræfter på at kompensere for deres vanskeligheder. De hjerneskadede 

giver udtryk for, at de ikke kan leve op til de forventninger og krav der er til dem, og at de derfor 

afholder sig fra forskellige former for socialt samvær.  

 

På baggrund af de unges udtalelser vurderer vi, at de unges ønske om at efterlade et godt indtryk af 

sig selv i sociale sammenhænge, kan være et udtryk for, at de ønsker at være ”normaliserede” – de 

ønsker at være, som de var før. Heri vurderer vi, at der kan ligge en konflikt. Konflikten opstår ved 

at de unge, ved at skjule deres vanskeligheder og dermed optræde som ”normale”, stiller sig selv i 

en situation, som de kan få svært ved at leve op til. Omgivelsernes krav til dem vil da svare til 
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normalverdenens kriterier, som de pga. hjerneskaden af gode grunde ikke kan efterleve (Nielsen, 

2003). De unge havner med andre ord i en situation, hvor de er overvurderede i forhold til deres 

formåen – de kan ikke leve op til det, de udgiver sig for at være. Vi vurderer, at denne situation kan 

være ligeså problematisk som de tilfælde af oplevet stigmatisering de unge beretter om, idet de unge 

herved kan få oplevelsen af at være utilstrækkelige, hvilket kan føre til frustrationer og nederlag.  

Vi anser det som værende naturligt, at de unge, trods deres handicap, har et ønske om at blive 

betragtet som normale og lige i forhold til deres venner, men omvendt ser vi, som beskrevet 

ovenfor, også nogle farer herved.  

 

Oliver (jf. Pallesen, 2004), som er paraplegiker og engelsk sociolog mener, at lighedstanken og 

normalitetsbegrebet er risikobetonet, idet man herved negligerer de forskelle og vanskeligheder, der 

faktisk eksisterer. Han påpeger, at sundhedssystemet gennem behandling forsøger at udligne 

”forskelligheder” – og at målene med behandlingen dermed bliver at opnå større eller mindre grad 

af normalisering. Oliver foreslår et andet syn på behandlingen af handicappede, hvor man 

accepterer forskelle på mennesker i stedet for at tænke normalitet. Han taler om begrebet 

”handicapisme”, som vi ser som en form for ”omvendt racisme”, hvor der netop er plads til 

forskelligheder. 

Vi er skeptiske overfor Olivers afstandtagen fra normaliseringsbegrebet og anvendelsen af begrebet 

i sundhedssystemet.  

På den ene side er vi enige med Oliver, idet vi oplever normalitetsbegrebet som et abstrakt og 

nærmest uopnåeligt mål i rehabiliteringen. Vi oplever ligesom Oliver, at en handicappets ønske om 

fuldstændig normalisering kan medføre negligering af vanskeligheder og medføre en konflikt. På 

den anden side er vi uenige med Oliver i hans afstandstagen fra normaliseringsbegrebet, idet vi 

anser det som naturligt, at man som handicappet har et ønske om at blive ”normal” igen og ser det 

som et naturligt mål. Vi er tilbøjelige til ligesom Bømler (1995) at mene, at jo større graden af 

normalisering er, desto bedre bliver livskvaliteten for den enkelte.  

Vi forholder os kritisk til Olivers generelle betragtning af sundhedssystemet, idet han fremstiller det 

som meget mekanistisk – som en fejlfindingsmodel. Vi kan måske godt genkende hans udsagn i 

dele af sundhedssystemet, men mener omvendt, at vi som ergoterapeuter har fokus på individets 

ressourcer, og at vi gennem samarbejde med patienten er med til at skabe et meningsfuldt liv med 

de vanskeligheder, skaden har medført.  
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Vi finder Olivers udtalelser bemærkelsesværdige, idet han har et ”insiderperspektiv” som 

handicappet og ser derfor hans udtalelser som enestående i forhold til den øvrige litteratur. Vi finder 

det påfaldende, at han forholder sig kritisk til samfundets syn på handicappede, som netop er 

karakteriseret ved lighedstanken, idet han selv er handicappet. Han påpeger, at lighedstanken 

eksisterer som en ”pseudo-lighed” – set fra et handicap-perspektiv. Han beder på sin helt egen facon 

om at blive ”racediskrimineret”.  

Vi har hidtil været af den overbevisning, at når vi som professionelle har betragtet vores patienter 

som ligestillede, har vi gjort vores bedste – men Olivers pointe er, at på trods af vores gode 

intentioner og tro på det idealistiske menneskesyn, så opleves det ikke sådan af de handicappede. 

Ovenstående har ført til store diskussioner i vores gruppe, idet vi er uenige om, hvor vi som 

ergoterapeuter hører hjemme i Olivers betragtning af sundhedssystemet. Ideelt set mener vi, at vi 

med vores holistiske menneskesyn respekterer, at vores patienter er forskellige, og at vi betragter 

deres ressourcer i lige så høj grad som deres vanskeligheder. Men omvendt hænger vores oplevelser 

af praksis ikke helt sammen med det idealbillede. Ved genoptræning af mennesker med erhvervet 

hjerneskade søger vi bl.a. gennem div. tests at finde frem til kognitive dysfunktioner – er vi så ikke 

”fejlfindere”? Når vi arbejder klientcentreret, forventer vi i høj grad, at patienterne tager ansvar og 

indgår i et lige samarbejde med os som professionelle – er det krav om ligestilling muligt? Sådan 

synes vi at finde flere eksempler. Vi opfatter Olivers udsagn forskelligt – vi er uenige i, hvor meget 

vi kan og vil lære af ham og om, hvor meget nyt han kan tilføre vores tilgang til patienterne.   
 

En anden faktor som påvirker de unges følelse af at være normaliserede, er tilstedeværelsen af en 

kæreste. Vi oplever, at man i vores samfund er ”opdraget til parforhold”, hermed mener vi, at det 

betragtes som ”normalt” at indgå i et parforhold. 

Vi ser i det empiriske materiale en tendens til, at en kæreste har stor betydning, både for de unges 

oplevelse af deres netværk, og at en kæreste er med til at give dem oplevelsen af at være 

normaliseret. Kreuter (1998) påpeger, at ”social support” er en vigtig faktor for livskvalitet. Kreuter 

har i den samme undersøgelse fundet statistisk signifikant sammenhæng mellem det at have en 

kæreste og graden af livskvalitet. Kreuter bekræfter hermed den tendens, som vi ser i vores 

undersøgelse. 

 

Bech-Jørgensen (1999) forholder sig til normalitetsbegrebet. Hun knytter normalitet til norm, som 

henviser til ”rettesnor”. Folk retter sig efter bestemte normer, så de ved, hvor de har hinanden. Hun 
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betragter normer, som stabiliserende forudsætninger for de fællesskaber mennesker indgår i – 

herunder det sociale netværk. Normer skaber tryghed og gensidig anerkendelse.  

Normalitet omfatter nogle uskrevne regler, som sætter grænser for, hvad vi kan og må i det daglige 

og muliggør et liv sammen med andre. Bech-Jørgensen påpeger, at det kan være hårdt arbejde at 

opretholde, og leve op til normalitet, hvis man afviger fra normalen. Vores unge informanter har i 

nogen grad oplevet sig som ”afvigere”, idet de har haft oplevelsen af at blive stigmatiseret af 

omgivelserne. Ved at sammenholde Bech-Jørgensen med vores informanter er vores indtryk, at det 

”nemmeste” er at sigte mod en ”normal tilværelse”. De unge har svært ved at være en del af deres 

sociale netværk, idet de ikke kan leve op til de gældende normer og uskrevne regler. 

 

7.2 Rolleændringer 
Vi har tidligere på baggrund af Fugl-Meyer (1991) vurderet, at de unge er forskellige steder i deres 

omidentifikation og dermed opfatter deres rolleændringer forskelligt.  

Inspireret af rapporten ”Hjerneskade og rehabilitering” (Pallesen, 2001), vil vi forsøge at belyse de 

unges oplevelser af rolleændringer med Van Genneps (jf. Pallesen, 2001) overgangsriter. Han 

inddeler overgangsriter i 3 faser: 

 

Adskillelsesfasen: Individet løsrives fra sin tidligere tilstand og fratages sin status. 

Liminalfasen: Individet besidder ikke sin gamle rolle og har ikke fået en ny. 

Postliminalfasen: Individet har fundet sin nye plads / rolle i samfundet. 

 

Turner (jf. Pallesen, 2001) har bl.a. beskrevet indholdet, samt hvilke konsekvenser det har for 

individet at være i den liminale fase.  

Han beskriver liminalfasen som en overgang, hvor individet står uden for samfundet og uden for sig 

selv. Individet er i en neutral tilstand, hvor de hverken er den ene eller den anden. De er efterladt 

med følelsen af at have mistet deres gamle status uden at have fået en ny – de hører ikke til nogen 

steder. 

Hvis vi betragter de unge ud fra ovenstående, kan vi betegne dem som liminale aktører, mens de er 

indlagt. De befinder sig i et ingenmandsland - de er blevet frataget deres tidligere status og rolle og 

har endnu ikke fundet en ny. Ved udskrivelse skal de ideelt set være i den postliminale fase og 

dermed være i stand til at træde ind i deres nye plads i samfundet. Vores vurdering, på baggrund af 

de unges oplevelser er, at de hverken overordnet eller socialt set er klar til det. De befinder sig med 
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andre ord stadig i den liminale fase med uklare definitioner på, hvilken rolle de besidder – de har 

”svært ved at give slip på den gamle rolle”, ”svært at leve op til den gamle rolle” og de ”kender ikke 

den nye rolle endnu”. Konsekvensen heraf bliver, at de unge, når de bliver udskrevet, slet ikke er 

klar til at indgå i samfundet, herunder det sociale netværk, hvilket resulterer i stor frustration. Dette 

forklarer i nogen grad de unges oplevelser og overvejelser omkring deres sociale netværk, som de 

omtaler som ”hårdt” og ”svært at forstå”. Vi vurderer, at de unge har brug for professionel støtte til 

at gennemgå den proces, det er at finde sig tilrette i en ny rolle, hvilket Fugl-Meyer (1991) vil kalde 

omidentifikation. Heri ser vi en central opgave for os som ergoterapeuter i tiden efter udskrivelse. I 

perioden efter udskrivelse påpeger Nielsen (2003) netop, at der ikke er ret meget professionel støtte, 

hvilket en af vores informanter understreger ved at betegne hjemkomsten som ”et kæmpe hul der 

mangler at blive fyldt op” og efterlyser endvidere noget opmærksomhed på problemet. 

Vi ser en yderligere dimension, som de unge skal gennemgå i den liminale fase. Vores 

forundersøgelse viser, at de unge befinder sig i en fase af deres liv, som er karakteriseret ved en 

masse drømme og visioner for fremtiden. Dette faktum gør, at det uden tvivl er sværere for de unge 

at give slip på den gamle rolle / det gamle jeg, for i stedet at finde sig tilpas og acceptere en ny rolle, 

der er karakteriseret ved begrænsninger og bristede drømme.  

 

7.3 Netværk og Identitet 
Vi har i vores undersøgelse set en tendens til, at de unges forhold til familien bliver bedre og mere 

intenst, mens relationerne til vennerne mindskes. Denne tendens understøttes af KReSS 

(www.kress.sunnaas.no) som er en rehabiliteringsenhed, hvis formål er at formidle viden om 

kognitive og sociale følger af en erhvervet hjerneskade. Undersøgelser af Conneeley (2002) og 

Finset (1995) understøtter ligeledes disse fund. 

Vi finder den ændring i de unges sociale netværk bemærkelsesværdig og vil forsøge at belyse, 

hvorvidt den er hensigtsmæssig, idet den normale udvikling lige omvendt er karakteriseret ved 

løsrivelse fra forældre og etablering af et selvstændigt liv, hvor vennerne udgør størstedelen af 

netværket (Høgsbro, 1999).  

Vi har ikke kunne finde litteratur, som koncentrerer sig om denne problemstilling, ligesom der 

generelt ikke findes ret meget litteratur om denne specifikke aldersgruppe (18-25 år). Denne 

opdagelse er blevet understøttet af arbejdsgruppen på Videnscenter for Hjerneskade, som netop 

efterlyser viden om gruppen af unge med erhvervet hjerneskade.  
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Men Høgsbro (1999) nærmer sig, ved at sige at unge med erhvervet hjerneskade har et 

afhængighedsforhold til deres forældre og siger samtidig, at en af ungdomsopgaverne er at opnå et 

emotionelt uafhængighedsforhold og løsrive sig fra forældrene. Heri ligger en konflikt, idet han 

siger, at det ”er svært at arbejde på et uafhængighedsprojekt, når man er hensat i en 

afhængighedsposition”.  

Løsrivelsen medfører et ligeværdigt og jævnbyrdigt forhold mellem forældrene og den unge 

(Stokkebæk, 1999). 

Stokkebæk betragter denne løsrivelse fra forældrene, som en vigtig proces i fht. udvikling af moden 

autonomi. Processen indeholder i flg. Stokkebæk en højere grad af selvbestemmelse og styring af 

eget liv. 

 

Vi ser de unges tætte forhold til deres forældre som en ressource, idet de modtager megen støtte 

herfra. Omvendt ser vi på baggrund af ovenstående også nogle problematikker heri. Får de unge 

mulighed for at løsrive sig fra forældrene på trods af deres hjerneskade? Og får det betydning for de 

unge på længere sigt? Bliver forældrene en erstatning for de venner, der forsvinder – og hvad 

betyder det for de unge? Vi er ikke i stand til at besvare de spørgsmål, men forholder os i stedet 

forsat undrende over for det. 

 

Som tidligere beskrevet oplever vi, at de unges sociale netværk ser anderledes ud i fht. 

jævnaldrende uden erhvervet hjerneskade. Vennerne fylder ikke så meget længere, som de har gjort, 

hvilket ellers karakteriserer denne livsfase, hvor unge menneskers sociale netværk primært består af 

relationer med venner.  

Hvilke konsekvenser har det for vores unge informanter, at vennerne netop ikke fylder ret meget? 

Stokkebæk (1999) siger, at det er i gruppen af jævnaldrene (venner), at de unge oplever 

fællesskabsfølelse og anerkendelse. Dette er med til at give den unge identitet. 

Identitet er i flg. Stokkebæk kendetegnet ved de store spørgsmål, som ”hvem er jeg, hvad står jeg 

for, hvad kan jeg, og hvad vil jeg?” – Spørgsmål, som vores unge informanter stiller sig selv i 

interviewet og har haft svært ved at besvare efter hjerneskaden. Flere fortæller, at de inden 

hjerneskaden havde styr på de spørgsmål – de havde styr på sig selv og vidste hvad de kunne og 

hvad de ville med deres liv, men nu er de ”startet forfra”. 

Christiansen (1999) siger ligeledes, at det er gennem sociale relationer, at identiteten formes og 

styrkes. Han antager endda, at identitet ikke har nogen eksistens uden for interpersonelle relationer.  
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Christiansen mener endvidere, at identiteten er i fare, når man ikke har kompetencer til at udføre de 

opgaver og roller omgivelserne forventer. Vores empiriske data viser, at de unge ikke oplever, at de 

har de sociale kompetencer der skal til for at leve op til deres venners krav og forventninger. 

Påvirker det deres identitet? Og er de unges identitet da i fare?  

Vi kan ikke entydigt besvare spørgsmålene, men vi mener, at vi som professionelle i vores arbejde 

med unge med erhvervet hjerneskade bør have fokus på denne problemstilling. På baggrund af 

ovenstående vurderer vi, at netværk og identitet er tæt forbundne, og at et spinkelt socialt netværk 

kan påvirke unge med erhvervet hjerneskade og deres identitetsudvikling i negativ retning.   

Christiansen (1999) siger, at identitet skabes gennem daglige ”occupations” og i samvær med andre, 

hvilket giver individets liv mening. 

Christiansen påpeger netop, at ergoterapeuter er unikke fagpersoner i fht. at opstille miljøer, hvor 

individet kan udføre occupations, som gør det muligt at opnå succeser, der er medvirkende til at 

udvikle identiteten.  

 

7.4 Diskussion af undersøgelsens validitet  
Vi har i metodeafsnittet under videnskabelige krav (s.27) diskuteret undersøgelsens validitet, mens 

vi løbende i metodeafsnittet har diskuteret mulige bias.  
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8. Konklusion 
 

Vi vil i det følgende besvare vores 1. problemstilling: 

 

Hvordan oplever unge mennesker med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem 

deres sociale netværk? 

 

Vi vil desuden kort opsummere, hvad undersøgelsen derudover har givet os af ny viden. 

 

De unge informanter er tilbøjelige til at se deres nuværende sociale netværk, i lyset af det de havde 

inden de erhvervede sig hjerneskaden. På baggrund heraf ser vi en tendens til, at unge med 

erhvervet hjerneskade overordnet oplever deres sociale netværk som ændret. Ændringerne 

omhandler især en reducering i omfanget af vennekredsen, ligesom interaktionen og forholdet til 

både venner og familie er ændret. De unge har dog mest fokus på ændringerne i forholdet til 

vennerne. 

De unge oplever netværksændringerne meget forskelligt – der er med andre ord forskellige følelser 

forbundet med oplevelserne. Nogle har svært ved at acceptere og forstå det, hvor andre har lært at 

leve med det. Nogle er skuffede og føler sig glemt, mens andre er kede af det, vrede eller ligeglade. 

Men der tegner sig, trods deres forskellige følelser, et billede af, at de alle er og har været igennem 

en tilsyneladende ens proces – det er bare forskelligt, hvor de er henne i processen lige nu. Vi ser i 

nogen grad paralleller mellem denne proces og de unges omidentifikation. 

Selvom nogle af de unge har svært ved at acceptere at nogle af vennerne er forsvundet, har de 

alligevel reflekteret over mulige forklaringer på det. De erkender, at de har nogle kognitive 

vanskeligheder, f.eks. nedsat initiativ, koncentration og hukommelse, som gør at de bl.a. ikke får 

taget kontakt til vennerne i samme omfang som tidligere. Denne problematik betegner vi som 

manglende sociale kompetencer og forudsætninger, hvilke ofte ses som følge af en erhvervet 

hjerneskade.   

Meget tyder på, at de unge har og har haft nogle fornuftige refleksioner over ændringerne – specielt 

i forhold til hvorfor mange af deres venner er forsvundet. De reflekterer både over individuelle - og 

interpersonelle faktorer, samt faktorer i omgivelserne, som kan have haft indflydelse på 
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netværksændringerne. De påtager selv en del af skylden, giver vennerne en del af skylden – men 

påpeger samtidig, at det er svært at placere ”skylden” hos nogen. 

Vi skønner, at vi som professionelle bør påtage os en del af ansvaret, idet vi vurderer, at vi bør have 

fokus på problemstillingen både før og efter udskrivelsen. Vi mener, at vi kan være med til at bedre 

de unges muligheder, både for at vedligeholde det gamle netværk, etablere et nyt, men også for at 

håndtere og acceptere de ændringer, der ikke kan undgås (se ”Ergoterapeutisk intervention” s.49).  

 

Vi har belyst de unges netværksændringer med forskellige teorier om normal udvikling og identitet, 

og stiller på baggrund heraf spørgsmålstegn ved, om disse ændringer kan påvirke de unges 

identitetsudvikling i en negativ retning.  

 

8.1 Nye vinkler 
Vi ser tendenser, der peger i retning af, at de unge generelt har et ønske om normalisering.   

Meget tyder på, at dette ønske om normalisering kan få konsekvenser for deres omidentifikation og 

identitetsudvikling i det hele taget.  

Der tegner sig et billede af, at de unges omidentifikation er ekstra hård og kompliceret, idet de står i 

en sårbar fase af deres liv. Den rolle de skal tage afsked med, er karakteriseret ved en masse 

drømme og visioner for fremtiden, hvorimod deres nye rolle indebærer begrænsninger og bristede 

drømme.  

De unge udskrives uden at have gennemgået omidentifikationen. 

På baggrund heraf skønner vi, at unge med erhvervet hjerneskade har brug for professionel støtte til 

omidentifikationen, som i høj grad er svær efter udskrivelsen. Denne fase omtaler de unge som ”et 

kæmpe hul, vi som ergoterapeuter må kunne gøre noget ved!”. 

 

Vi kan ikke drage generelle konklusioner, men ser i vores undersøgelse tendenser, der peger i 

retning af, at ovenstående har væsentlig sammenhæng med de oplevelser, de unge har af deres 

sociale netværk.  
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9. Perspektivering 
 

9.1 Ergoterapeutisk intervention 
 

9.1.1 Problemstilling 2 

I det følgende vil vi forsøge at besvare den 2. problemstilling: 

 

Hvad kan vi som ergoterapeuter gøre for, at bedre de unges muligheder for at 

opretholde og etablere deres sociale netværk? 

 

Vi har identificeret følgende faktorer, som mulige årsager til de netværksændringer de unge 

oplever. 

 

Individuelle faktorer: 

o Manglende sociale kompetencer og forudsætninger. 

o Rolleændringer => svær omidentifikation => usikker identitet (”Hvem er jeg?”) 

o Forsøg på at skjule vanskeligheder => svært ved at leve op til krav fra omgivelser => 

besværliggør sociale relationer. 

 

Organisatoriske faktorer: 

o Manglende fokus på netværksproblematikker efter udskrivelse 

o Nedprioritering af målgruppen ”ung hjerneskadet i eget hjem?” – opleves som et ”kæmpe 

hul, der mangler at blive fyldt op” efter udskrivelse. 

o  For korte interventionsforløb efter udskrivelse? 
 

9.1.2 Overordnede retningslinjer for interventionen 

Vi er bevidste om, at det er en kompleks og sårbar problemstilling, der kan være svær at få hul på 

og få snakket om, både for os som professionelle og for de unge med erhvervet hjerneskade. Det er 

vigtigt at forberede de unge på problematikkerne inden de bliver udskrevet – men vi ved omvendt, 

at vi aldrig kan forberede dem nok. Problemstillingen strækker sig over en længere periode og 

kræver derfor også en professionel indsats lang tid efter udskrivelse.  
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Det er vigtigt at vi som professionelle har øje for hele det sociale netværk jf. vores egen definition 

(s.7). Det er vores oplevelse, at man i behandlingen har tendens til at fokusere på de nære pårørende 

(forældre, partner) og ikke så meget på vennerne. Vi har fundet (Stokkebæk, 1999), at man som ung 

primært har et socialt netværk bestående af venner, og mener derfor, at det er vigtigt at vi som 

professionelle også har øje for den del.  

Idet vi tidligere har omtalt, at vi vil give et sundhedsfremmende bud på interventionen, ser vi 

muligheder i at anvende ”Enabeling Occupation” (Townsend, 1997) som et overordnet perspektiv i 

den ergoterapeutiske intervention. Townsend beskriver det, som det ”at gøre mennesket i stand til 

at: vælge, organisere og udføre de occupations, de finder meningsfulde og betydningsfulde i deres 

liv og omgivelser. Heri ligger klientcentrering.   

Dahler-Larsen (2001) taler om ”Human-processing løsninger”, som er kendetegnet ved hensigten 

om ”at påvirke mennesker processuelt, så de opnår social kompetence til at begå sig i samfundet”. 

Krogstrup (1999) påpeger i øvrigt, at man ikke kan fastsætte bestemte behandlingsprogrammer, idet 

mennesker med en hjerneskade har forskellige vanskeligheder og dermed forskellige behov. 

Vores intervention skal altså tage udgangspunkt i det enkelte individ og dennes ressourcer og 

behov. 

 

9.1.3 Forslag til intervention 

(Se bilag for uddybning af forslag til intervention) 

 

Før / op til udskrivelse: 

1. Undersøgelse af sociale og kommunikative færdigheder 

2. Træne sociale færdigheder og bedre sociale forudsætninger (selvværd og selvtillid) 

2.1. Individuelt og i gruppe 

2.2. Aktiviteter udenfor Rehabiliteringscentret – ”i den virkelige verden” 

3.  Støtte til omidentifikation og accept af nye roller 

4. Give de unge strategier til at vedligeholde det sociale netværk 

5. Opfordre de unge til jævnligt at tage hjem og på den måde være med til at vedligeholde det 

sociale netværk under indlæggelse. 

6. Etablere et godt samarbejde med den unges sociale netværk 

7. ”Socialt netværk” som et punkt i handleplanen 
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Efter udskrivelse: 

1. Prioritering af sociale aktivitetsproblemer og mål ved hjælp af COPM 

2. Udvide samarbejdet ml. Rehabiliteringscenter og hjemkommunen. 

3. Fokus på ”usynlige” og sårbare problemstillinger, som omhandler det sociale netværk 

 

Vi er bevidste om, at de unge med erhvervet hjerneskade ikke, i større eller mindre grad, kan undgå 

at opleve ændringer i deres sociale netværk. Derfor handler det også om at bedre de unges 

muligheder for at håndtere og acceptere netværksændringer. Endnu en opgave, vi som 

ergoterapeuter bør have fokus på. 
 

9.2 Afsluttende kommentar 
Vi finder vores undersøgelse relevant i forhold til klassifikationssystemet ICF, hvor menneskets 

funktionsbegrænsninger belyses ud fra 3 dimensioner: Krop, aktivitet og deltagelse.  

Det at deltage i sociale relationer, medtages netop under klassifikationen deltagelsesdimensionen 

(WHO, 2002).  

 

Undersøgelsen er relevant for alle fagpersoner i det tværfaglige rehabiliteringsteam, både under og 

efter indlæggelse, idet vores forslag til intervention i en vis grad kan anvendes tværfagligt.  

 

Den nystartede arbejdsgruppe under Videnscenter for Hjerneskade, som bl.a. har til opgave at 

indhente viden om unge med erhvervet hjerneskade, har efterlyst et eksemplar af vores projekt. 

Desuden sender vi et eksemplar til Hjerneskadecentret i Århus Amt og lægger projektet på 

www.etf.dk. 

 

Vi har gennem processen fundet nye vinkler som kunne være relevante og interessante at undersøge 

nærmere. 

 

o Hvordan oplever venner til en ung med erhvervet hjerneskade det at være en del af den 

unges sociale netværk? 

o I hvilket omfang har organisatoriske tiltag fokus på de problemstillinger, unge med 

erhvervet hjerneskade oplever i fht. deres sociale netværk? 
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      Bilag  

Uddybning af ergoterapeutisk intervention 
 

 
Før / op til udskrivelse: 
 

1. Undersøgelse af sociale og kommunikative færdigheder. 

Ad. 1) Vi finder den klientcentrerede intervention vigtig og tager derfor udgangspunkt i, at patienten 

prioriterer hvilke aktivitetsproblemer, der skal arbejdes med og dermed hvilke mål, der skal være for 

interventionen. Hertil benyttes det ergoterapeutiske undersøgelsesredskab COPM (Canadian 

Occupational Performance Measure).  

 Hvis den unge f.eks. prioriterer de sociale og kommunikative vanskeligheder går vores intervention 

videre herfra og bliver hermed målrettet og meningsfuld.  

Vi mener, at det er vigtigt at få fundet frem til præcis hvilke vanskeligheder den unge med erhvervet 

hjerneskade har.  

 ACIS (The Assesment of Communication and Interaction Skills) vurderer en persons færdigheder i 

forhold til kommunikation og interaktion og er derfor et velegnet undersøgelsesredskab. Det er vigtigt 

at have øje for, at al kommunikation og social interaktion er styret af hvilke sammenhænge personen 

indgår i og hvilken rolle denne har i situationen. Derfor finder vi det vigtigt at undersøgelsen ikke 

udelukkende foretages i et kendt miljø og med de samme mennesker. 

 

2. Træne sociale færdigheder og bedre sociale forudsætninger (selvværd og selvtillid). 

 
2.1 Individuelt og i gruppe 

Ad. 2.1) Med sociale færdigheder tænker vi bl.a. de vanskeligheder de unge informanter giver udtryk for i 

undersøgelsen, samt de sociale kompetencer og forudsætninger, som hhv. Plate (2000) og Schiefloe 

(1993) omtaler.  

Individuel træning: De vanskeligheder, de unge oplever, har indflydelse på deres sociale færdigheder, 

er primært nedsat initiativ, koncentration og hukommelse. Disse vanskeligheder er kognitive følger af 

hjerneskaden, hvilket derfor har betydning i alle daglige aktiviteter. De kan derfor trænes i alle 

sammenhænge og i nogen grad overføres til sociale sammenhænge. Et eksempel på træning af initiativ 

kan være, at den unge støttes i selv at følge et dagsprogram, hvor han på eget initiativ skal møde op til 

de anførte aktiviteter og træning i løbet af dagen (Kristensen, 1998). 

Vi mener, at et netværkskort, som er udarbejdet af den unge i samarbejde med ergoterapeuten, kan være 

et godt udgangspunkt for en samtale om de sociale vanskeligheder personen oplever. Det er vigtigt, at 

ergoterapeuten gennem samtale og aktivitet styrker den unges tro på sig selv og motiverer den unge til 

at indgå i en gruppe, idet vi mener, at det er her den mest effektive sociale færdighedstræning finder 

sted.  
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Gruppetræning: Vi mener, at der er gode muligheder i at træne sociale færdigheder i en gruppe hvor 

fokus, udover det at have en hjerneskade, er et interessefællesskab og et fælles mål. Vores unge 

informanter har givet udtryk for, at det under indlæggelsen var givtigt at indgå i en gruppe med andre 

unge med erhvervet hjerneskade. Der ligger en intern forståelse mellem gruppedeltagerne, som giver 

dem en tryghed og en følelse af ikke at være alene om at være ”anderledes”. 

Det, at de oplever en personlig accept fra de andre gruppedeltagere, giver dem øget selvværd og 

selvtillid, hvilket er vigtige forudsætninger for at indgå i sociale relationer. 

Dynamikken og den sociale aktivitet gruppedeltagerne imellem intensiverer den sociale indlæring 

(Oestrich, 1986).   

Ved at benytte gruppen som et terapeutisk forum, hvor vi i samarbejde med de unge tilrettelægger 

occupations (Christiansen, 1999), der ligger inden for nærmeste udviklingszone, muliggør vi 

succesoplevelser, som styrker de unges selvværd og følelse af at være kompetente i sociale 

sammenhænge.  

   

2.2 Aktiviteter udenfor Rehabiliteringscentret – ”i den virkelige verden” 

Ad. 2.2) Vi ser muligheder i, at de unge i den førnævnte gruppe deltager i planlagte aktiviteter udenfor 

rehabiliteringscentret. Vi tænker, at vi som ergoterapeuter sammen med de unge, kunne tilrettelægge 

aktiviteter svarende til de unges ”normale” sociale aktiviteter med vennerne – f.eks. caféture, biograf, 

bowling, koncerter osv. Her vil de unge få mulighed for at udvikle nogle hensigtsmæssige 

copingstrategier til at mestre de nye, anderledes krav og vanskeligheder hjerneskaden medfører – her 

tænker vi især i forhold til de sociale og kommunikative kompetencer. Gruppen og ergoterapeuten kan 

både i situationen og efterfølgende fungere som den unges ”sikkerhedsnet” i forhold til at snakke og 

samle op, på det der var svært. Det, at de unge herved tilegner sig nogle strategier, er et udtryk for et 

sundhedsfremmende tiltag i interventionen. Følelsen af at kunne mestre sådanne situationer, kan give 

de unge en følelse af at have de ressourcer der skal til for at klare ”det virkelige liv” og på sigt vil disse 

oplevelser øge de unges tro på sig selv. Dette er en vigtig forudsætning for at indgå i sociale 

sammenhænge. 

 

3. Støtte til omidentifikation og accept af nye roller. 

Ad.3.) Vi har tidligere omtalt de unges omidentifikation som en meget hård 
proces. En proces, som i flg. Fugl-Meyer (1995) kræver støtte og empati fra 
omgivelserne. Under indlæggelsen er vi som professionelle en vigtig del af de unges 
omgivelser og desuden tænker vi, at de nærmeste pårørende kan være så 
følelsesmæssigt involveret, at de har svært ved at give den tilstrækkelige støtte. Vi skal 
som professionelle være empatiske og vise de unge, at vi kan rumme deres 
frustrationer og sorger over at have fået en hjerneskade, og dermed være nødt til at 
tage afsked med deres gamle rolle – en rolle karakteriseret ved drømme og 
muligheder for fremtiden. Herved støtter vi de unge i at acceptere, at de skal tage 
afsked med den gamle rolle, men samtidig støtter vi dem også i at fokusere på de 
ressourcer, de stadig har og dermed finde sig til rette med deres nye rolle. Det er 
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vigtigt, at de unge med udgangspunkt i deres nye roller og de ressourcer de besidder, 
kan opstille realistiske mål, således rehabiliteringen kan blive vellykket (jf. Fugl-
Meyer).   
Vi mener, at man i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om den unge har brug for 
samtaler med en psykolog eller neuropsykolog. 

 

4. Give de unge strategier til at vedligeholde det sociale netværk. 

Ad. 4) Vi har gennem vores undersøgelse fundet, at der er forskellige problematikker forbundet med, at de 

unge forsøger at skjule deres vanskeligheder for omgivelserne. Vi finder det derfor centralt, at vi som 

professionelle får talt med de unge om vigtigheden af at være åbne og ærlige omkring deres 

vanskeligheder, da det kan være svært for omgivelserne at forstå konsekvenserne af hjerneskaden - især 

de kognitive vanskeligheder. Det er f.eks. vigtigt, at de unge fortæller deres venner om, hvad de har 

svært ved og hvilke behov de derfor har. Her tænker vi bl.a., at de i en periode har brug for, at vennerne 

har ekstra overskud og tager initiativ til kontakt og samvær.  

Ved at være åbne omkring deres problemer, kan de unge undgå, at der bliver uoverensstemmelse 

mellem deres reelle sociale identitet og den tillagte sociale identitet – og dermed er risikoen for 

stigmatisering fra omgivelserne mindre (Goffman, 1990). 

Det er vigtigt, at vi som professionelle er bevidste om, hvor utrolig svært det kan være 

for de unge at være åbne – det kan, som en af vores informanter udtrykker det, være 

”at blotte sig” og være med til at forstyrre de unges selvbillede. 
 

5. Opfordre de unge til jævnligt at tage hjem og på den måde være med til at vedligeholde det 

sociale netværk under indlæggelse. 

Ad. 5) Som tidligere beskrevet er de unge i en fase af deres liv, hvor der sker store ændringer og udskiftninger 

i vennekredsen. Vi tænker derfor, at der kan være en stor risiko forbundet med, at de unge bliver revet ud af den 

”normale”, sociale sammenhæng og bliver isoleret på et Rehabiliteringscenter i en lang periode. Det er derfor vigtigt, at 

vi som professionelle opfordrer de unge til forsat at deltage i sociale begivenheder og i det hele taget komme hjem f.eks. 

i weekenderne, så de kan være sammen med vennerne ”på hjemmebane”. 

 
6. Etablere et godt samarbejde med den unges sociale netværk. 

Ad. 6) Vi finder det vigtigt at inddrage den del af det sociale netværk, som den unge betegner som værende det 

nærmeste, i samarbejdet. Vi påpeger, at samarbejdet med det sociale netværk altid skal tage 

udgangspunkt i den unge. Vi mener, at det sociale netværk kan være en vigtig samarbejds- og 

sparringspartner i hele rehabiliteringsforløbet og at det kan være en stor ressource for den unge. For at 

f.eks. vennerne kan blive en ressource, er det vigtigt, at de bliver informeret om den unges 

vanskeligheder og behov. Her tænker vi både, at vi skal være med til at støtte de unge i selv at 

informere vennerne, men også, at vi som ergoterapeuter med tilladelse fra den unge kan tilbyde 

information.  
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 Som tidligere nævnt er de unge i en livsfase, hvor de normalt løsrives fra deres forældre (Høgsbro, 

1999). Det er derfor vigtigt, at vi som professionelle har respekt for, at forældrene står i en svær 

situation, hvor de på den ene side er i gang med en proces, hvor de skal give slip på de unge og give 

dem lov til at leve et selvstændigt liv og på den anden side ønsker at hjælpe og yde omsorg for deres 

barn.  

Vi mener, det er vigtigt at have den dimension for øje i samarbejdet med forældrene. 

 

7. ”Socialt netværk” som et punkt på handleplanen 

Ad.7) Vi finder det vigtigt, at vi sammen med den unge får etableret nogle individuelt tilpassede 

aktivitetstilbud, som indeholder socialt samvær med jævnaldrende inden de bliver udskrevet, så de ikke 

oplever, at de selv skal tage initiativ til det efter udskrivelse. Det er vigtigt, at de unge kommer til at 

indgå i nogle grupper, hvor de får mulighed for at etablere nye venskaber.  

Vi mener, det kunne være optimalt, hvis de unge får mulighed for at benytte aktivitetstilbudene i en 

kort periode inden udskrivelse. Det kunne være med til at gøre udskrivelsen mindre hård, idet der er en 

vis tryghed i, at de unge har etableret nogle relationer i forbindelse med aktivitetstilbudene.  

Sammensætningen af gruppen skal ikke nødvendigvis udelukkende omhandle unge med erhvervet 

hjerneskade. Det er vigtigt at huske på, at selvom man har en erhvervet hjerneskade kan interesser, 

livsstil, værdier og holdninger være vidt forskellige. Derfor skal fokus i gruppen i højere grad skal være 

et interessefællesskab og et fælles mål end det at have diagnosen ”hjerneskadet”.  

 

 

Efter udskrivelse 
 

1. Prioritering af sociale aktivitetsproblemer og mål ved hjælp af COPM. 
Ad. 1) På baggrund af vores forundersøgelse og Nielsen (2003) er vores fornemmelse, at de unges sociale 

aktivitetsproblemer ændres efter udskrivelse. Deres kognitive vanskeligheder (nedsat initiativ, 

hukommelse osv.) ændres ikke, men idet de unge nu skal agere i nogle omgivelser, som stiller andre 

krav til dem, kan dette resultere i en ændring af deres sociale aktivitetsproblemer. 

Vi mener derfor, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis de unge udfører en COPM sammen med den 

kommunale ergoterapeut, ca. 1 måned efter udskrivelse. Interventionen og støtten fra den kommunale 

ergoterapeut skal herefter sigte efter de prioriterede mål. 

 

2. Udvide samarbejdet mellem Rehabiliteringscentret og hjemkommunen.  
Ad.2.) De unge informanter har alle haft oplevelsen af, at udskrivelsen til eget hjem, var en stor omvæltning. 

Det har været meget konfronterende, selvom de fra Rehabiliteringscentrets side har gjort meget for at 

forberede dem på, hvor svært det ville blive. De har oplevet den professionelle støtte i perioden efter 

udskrivelsen som mangelfuld og i nogle tilfælde ubrugelig. 
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Vi vurderer derfor, at de unge har brug for en vedvarende og kontinuerlig intervention, hvorfor vi 

foreslår, at samarbejdet mellem Rehabiliteringscentret og hjemkommunen udvides. Vi ser to 

muligheder: (A) At der indføres en længerevarende overlapningsperiode med opfølgning fra 

Rehabiliteringscentret eller (B) At der indføres en klar aftale om, hvornår hjemkommunen overtager 

ansvaret for interventionen og at støtten i den første periode efter udskrivelse er intensiv.  

Vi mener i øvrigt, at ergoterapeuter som faggruppe har nogle gode forudsætninger for at spille en vigtig 

rolle i dette samarbejde efter udskrivelsen. 

 

3. Fokus på ”usynlige” og sårbare problemstillinger, som omhandler det sociale netværk. 

Ad. 3) Informanterne udtaler, at støtten og interventionen efter udskrivelsen i nogle tilfælde har haft et andet 

fokus, end det de havde brug for. De professionelle (ergoterapeut, SOSA, sygeplejerske o.a.) har 

primært haft fokus på hvilke praktiske problemstillinger der har været – eksempelvis det at kunne tage 

den rigtige bus, lave mad og handle ind.  

De unge har efterlyst en professionel, som ”tør” åbne op for de sårbare problemstillinger, som bl.a. 

omhandler det sociale netværk, rolleændringer, usikkerhed omkring fremtiden osv. Ved at få taget hul 

på de sårbare og ”usynlige” emner gennem en samtale, bliver det tydeligt for den professionelle, hvad 

den unge har behov for af støtte. Overordnet kan man sige, at støtten skal modsvare den unges 

vanskeligheder. Har den unge f.eks. problemer med at tage initiativ til at kontakte og planlægge samvær 

med vennerne, skal den professionelle støtte den unge i at få lavet en aftale med vennerne, møde op til 

det aftalte tidspunkt og efterfølgende følge op på hvordan det gik.  

Vi ser samtidig et behov for, at de unge forsat modtager støtte til omidentifikationen, herunder afklaring 

og accept af hvilke ressourcer og begrænsninger, der ligger i den nye rolle som ”ung med en 

hjerneskade” – nu i eget hjem. 

   
 

 
 
 
 


