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1.0 Indledning 
Formålet med denne undersøgelse er at afklare, om hjemmehjælp påvirker ældre 

kvinders aktivitetsudøvelse. Undersøgelsens resultater kan være med til at konkretisere 

hvilke sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag, der kan iværksættes på 

området.  

 

2.0 Problemfelt 
I Danmark er ældrebefolkningen steget fra 597.900 i 1970 til 804.578 i 2004,1 og der 

forventes yderligere vækst i fremtiden.2 Stigningen har resulteret i flere ansatte indenfor 

hjemmeplejen, da der er blevet en større gruppe, som skal serviceres.3 Hjælpen ydes ud 

fra Lov om Social Service, som sikrer den ældres indflydelse og medinddragelse i 

aktivitetsudøvelsen. Vi sætter tvivl ved, om der altid arbejdes ud fra loven, idet vi ud fra 

vores ergoterapeutiske erfaring på området har oplevet, at hjemmehjælpen kan nedsætte 

den ældres muligheder for at udøve de meningsfulde aktiviteter, til trods for at 

ressourcerne er til stede hos den ældre. Derfor formoder vi, at hjemmehjælperen kan 

påvirke til aktivitetstab hos den ældre. 

 

Behovet for hjemmehjælp stiger betydeligt fra 80 år og opefter.4 I 1994 var andelen af 

ældre på 80 år og derover med varig hjælp til personlig pleje og praktisk bistand 89.994 

og i 2002 var antallet steget til 108.770. Det giver økonomiske konsekvenser for 

samfundet, da den gennemsnitlige vækst i udgifter til hjemmehjælp stiger med 0,9 % 

per år.5 En dansk undersøgelse fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 

(AKF) viser, at udgiftsstigningen kan mindskes betydeligt ved en forebyggende indsats 

omkring de ældres funktionsevne.6  

 

                                                 
1 [Lokaliseret 011204] på http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1400 
   Nyt fra Danmarks Statistik, Emnegruppe: Befolkning og valg. Befolkningen pr. 1. januar 2004. Nr. 60, 
   10.februar 2004. 
2 Nyt fra Danmarks Statistik, Emnegruppe: Befolkning og valg. Befolkningsfremskrivninger 2004-2050 
   Nr. 254, 8. juni 2004. 
3 Danmarks Statistik. (2004) Statistisk Årbog 2004. 
4 [Lokaliseret 191004] på www.statistikbanken.dk/VHP  
5 [Lokaliseret 291004] på www.social.dk/tvaergaaende_indgange/talogsatser/Aeldreomsorg.html  
6 Aarendt, J.N. et al.(2002). Ældres funktionsevne og offentlige social- og sundhedsudgifter. AKF rapport.  
   Kbh.: AKF forlaget. 
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Regeringen er kommet med et udspil til et forebyggende tiltag på ældreområdet. I 

folkesundhedsprogrammet ”Sund hele livet” lægger regeringen op til en indsats i form 

af at opretholde høj helbredsmæssig livskvalitet og fysisk funktion.7 Indenfor ergoterapi 

foregår den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at fokusere på at øge den 

ældres aktivitetsmuligheder og deltagelse i dagligdagen.8 Indsatsen på området foregår 

blandt andet ud fra den canadiske teori, der tager udgangspunkt i vigtigheden af at 

engagere sig i meningsfuld aktivitet.9 Clark et al. konkluderer i en undersøgelse, at 

engagement i meningsfulde aktiviteter, er tæt knyttet til ældres velbefindende.10  

 

De meningsfulde aktiviteter og aktivitetsmønstrene udvikles igennem livet, og påvirkes 

individuelt af livsstil og levevilkår. De ældre har således tilegnet sig nogle værdier 

igennem livet, som er vigtige at bevare.11 Det er ofte forskelligt, hvad mænd og kvinder 

oplever som meningsfuldt. De fleste kvinder i den nuværende ældregeneration har 

mange af deres meningsfulde aktiviteter i forbindelse med de huslige gøremål.12  

 

I en undersøgelse af Hansen et al. fremkommer, at ældre med hjemmehjælp, opnår 

højere tilfredshed, når de får udnyttet deres ressourcer i aktiviteten.13 I en rapport fra 

AKF viser det sig, at den ældres deltagelse i aktiviteten påvirkes af hjemmehjælperens 

personlighed og humør. Desuden giver de ældre udtryk for, at hjemmehjælperen har 

indflydelse på, hvorvidt de kan klare flere ting selv, dyrke deres interesser og har 

mulighed for at blive boende hjemme.14 Det er som følge heraf vigtigt, at 

hjemmehjælperen er opmærksom på sin indvirkning og imødekommer de ældres behov. 

                                                 
7 Regeringen (2002). Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10. Kbh.: 
   Indenrigs- og sundhedsministeriet. 
8  [Lokaliseret 181104] på www.sundhedsguiden.dk/sundhedsfagbogen/desc.asp?did=2404 
9 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
10 Clark, F. et.al. (1997). Occupational Therapy for Independent-Living Adults. JAMA, oct 22/29, vol 278, 
    no.16,1321- 1326. 
11 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
12 Legarth, K. H. V. (2001).  Are changes in the key activities from age 75 to 80 associated with 
    functional ability and life-satisfaction at age 80? A longitudinal study of a Danish population. 
   Værløse. 
13 Hansen, E. B. et al. (2002). Mange bække små… – om hjælp til svækkede ældre. Kbh.: Fokus. 
14 Hansen, E. B. et al. (1999). Hjemmehjælp og ældres velbefindende – en analyse af hjemmehjælpernes 
   arbejdsprincipper i to kommuner. AKF rapport. Kbh.: AKF Forlaget. 
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Hjemmehjælperen efterkommer i de fleste kommuner de ældres behov ved at arbejde ud 

fra Fælles Sprog I.15 Det sikrer de ældres brugerinddragelse i forhold til udøvelsen af de 

meningsfulde aktiviteter i dagligdagen. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet 

viser, at 25 % ud af 710 ældre, som er visiteret ud fra Fælles Sprog I giver udtryk for, at 

det går dårligere med at beskæftige sig med det, de har lyst til, efter de er blevet 

afhængig af hjælp.16 Der kan således sættes spørgsmålstegn ved, om Fælles Sprog I er 

tilstrækkelig integreret i det tværfaglige samarbejde.  

 

De ældres mulighed for aktivitetsudøvelse er blevet yderligere forbedret i forbindelse 

med indførelsen af fleksibel hjemmehjælp i Lov om Social Service § 75f i januar 2001. 

Loven giver ældre ret til at bytte en tildelt ydelse til fordel for en anden, så de får 

mulighed for at udøve meningsfulde aktiviteter, som de ikke er visiteret til.17 Det viser 

sig dog i en nyere undersøgelse, at mange ældre ikke er bevidst om deres rettigheder i 

forbindelse med fleksibel hjælp, da hele 63,6 % ud af 800 ældre ikke kender til loven.18 

 

Hjemmehjælpere skal ifølge Lov om Social Service, arbejde ud fra princippet om 

”hjælp til selvhjælp”.19 Modtageren skal blive i stand til at klare sig selv eller klare flest 

mulig opgaver i samarbejde med hjemmehjælperen. Dette indebærer, at aktiviteterne er 

med til at vedligeholde og forbedre de ældres funktionsevne.20 Som tidligere nævnt, 

føler mange ældre med hjemmehjælp, at det går dårligere, med at lave det de har lyst til. 

Ifølge ergoterapeut Wilcock kan et sådan fænomen opstå, når ydre forhold eller 

påvirkninger hindrer de ældre, i at udføre det de vil. Hun kalder dette ”occupational 

deprivation”, hvilket er en fratagelse af aktiviteter, som medfører, at den ældre ikke får 

brugt sine kapaciteter.21 En svensk undersøgelse af Lilja et al. understøtter Wilcock’s 

teori. Det fremkommer, at til trods for at den ældre besidder kapaciteterne, så udfører  

de ikke de aktiviteter, som de gerne vil.22  

                                                 
15 Kommunernes Landsforening (2002). Værd at vide om Fælles sprog – Kom videre med Fælles sprog. 
    Kbh.: Kommuneinformation. 
16 Bunnage, D. et al. (2001). Kvalitet i ældreplejen. København: Socialforskningsinstituttet. 
17 § 75f [Lokaliseret 011104] på http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20020075529-REGL  
18 Aion ApS (2004). Ældrepakken – fra et brugerperspektiv. Hovedundersøgelse for Ældre Sagen. 
19 § 1,stk. 2[Lokaliseret 011104] http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20020075529-REGL  
20 [Lokaliseret 011004] på www.social.dk  
21 Wilcock, A. (1998). An Occupational Perspective of Health. Thorofare, NJ: SLACK. 
22 Lilja, M. et al. (1997). Elderly People’s Daily Activities and Need for Mobility Support. Scandinavian 
    Journal of Caring Science 11:73-80. 
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Vigtigheden af at den ældre engagerer sig i aktivitet fremkommer i en undersøgelse af 

Avlund som konkluderer, at ældres velbefindende er forbundet med et aktivt liv.23 

Rudman’s undersøgelse viser, at ældre opnår velbefindende ved at have kontrol over 

deres aktiviteter. Det sker ved, at den ældre selv vælger aktiviteten, hvornår, med hvem, 

og hvordan den skal udføres.24 Ud fra ovenstående ses vigtigheden af, at 

hjemmehjælperen tager udgangspunkt i den ældres meningsfulde aktiviteter, så der 

opnås valg og kontrol i dagligdagen. 

 

I en dansk undersøgelse af Johannesen et al. fremkommer det, at ældre der modtager 

hjemmehjælp ikke oplever tilfredshed i hverdagen.25 Ifølge den canadiske teori hænger 

tilfredshed i dagligdagen sammen med muligheden for udøvelse af meningsfulde 

aktiviteter.26 Vi finder det derfor relevant at undersøge, om hjemmehjælperen påvirker 

den ældres udøvelse af meningsfulde aktiviteter, og hvordan det har indflydelse på 

oplevelsen af valg og kontrol. Det leder os frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan oplever den ældre sammenhængen imellem sine meningsfulde aktiviteter og 

hjemmehjælperens påvirkning af aktivitetsudøvelsen - og hvordan har det indflydelse på 

den ældres valg og kontrol i dagligdagen? 

                                                 
23 Avlund, K. et al. (1999). Active Life in old age. Danish Medical Bulletin 46, 345-9. 
24 Rudman et al. (1997). Understanding the potential of occupation, a qualitative exploration of seniors 
    perspectives on activity. The American Journal of Occupational Therapy, 51, 8, 640-650. 
25 Johannesen, A. et al. (2004). Satisfaction in Everyday Life for Frail 85-year-old Adults: a Danish 
    Population Study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11, 3-11. 
26 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
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3.0 Nøglebegreber 
I dette kapitel præsenteres problemformuleringens nominelle og operationelle 

nøglebegreber for at konkretisere undersøgelsens fokus.27 

 

Begreb 
 

Nominel definition Operationel definition 

Opleve At være ude for eller med til 
noget.28 

Den ældres subjektive 
beskrivelse på det 
følelsesmæssige område. 

Ældre En forholdsvis gammel 
person.29 

4 kvinder i alderen 80-85 år 
som er svækket af naturlig 
aldring, som bor i eget hjem i 
forskellige kommuner, og som 
modtager hjemmehjælp.  

Sammenhæng Det består af forbindelser 
mellem forskellige ting.30 

Det samspil den ældre ser 
imellem sine meningsfulde 
aktiviteter, sig selv og sine 
omgivelser i forbindelse med 
aktivitetsudøvelsen.  

Meningsfuld 
aktivitet 

Aktiviteter der opfylder et mål 
eller formål, der er personligt 
eller kulturelt vigtigt.31 

De aktiviteter den ældre finder 
betydningsfulde, og som giver 
tilfredshed og glæde i 
dagligdagen. 

Hjemmehjælper En person som hjælper ældre 
el. svagelige mennesker med 
rengøring, indkøb og 
personlig pleje.32 

En offentlig eller privat ansat 
der hjælper den ældre med 
personlig pleje og praktisk 
bistand. 

Påvirkning Det at påvirke nogen el. være 
påvirket af noget.33 

Den indflydelse den ældre 
giver udtryk for, at 
hjemmehjælperen har på 
aktivitetsudøvelsen. 

 

 

 

 

                                                 
27 Andersen, I. (2002). Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for 
   samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
28 Politiken (2000). Politikkens store nudanske ordbog. Politikens forlag. S. 524. 
29 Ibid. S. 828. 
30 Ibid. S. 620. 
31 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. S.186. 
32 Politiken (2000). Politikkens store nudanske ordbog. Politikens forlag. S. 582. 
33 Ibid. S. 582. 
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Begreb Nominel definition Operationel definition 

Aktivitetsudøvelse Resultatet af et dynamisk 
sammenspil mellem 
menneske, omgivelser og 
aktivitet gennem et 
livsforløb; evnen til at 
vælge, organisere og på 
tilfredsstillende vis at 
udøve meningsfulde 
aktiviteter, der er kulturelt 
defineret og 
alderssvarende i forhold til 
at klare sig selv, nyde 
tilværelsen og bidrage til 
samfundets sociale og 
økonomiske struktur.34 

Måden hvorpå den ældre 
får udført sine 
meningsfulde aktiviteter. 

Indflydelse Påvirke den måde hvorpå 
nogen tænker og handler 
el. noget udvikler sig.35 

Den måde den ældre føler 
og oplever at have valg og 
kontrol. 

Valg og kontrol Folk har valgfrihed og kan 
udøve kontrol, når de har 
muligheder for at beslutte, 
hvad de vil gøre.36 

Den ældres mulighed for at 
beslutte hvad, hvornår, 
hvor og hvordan hun vil 
udøve en aktivitet. 

Dagligdag En almindelig dag.37 Den hverdag den ældre ser 
som en almindelig dag. 

                                                 
34 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL s. 185. 
35 Politiken (2000). Politikkens store nudanske ordbog. Politikens forlag. S. 353. 
36 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL s. 39. 
37 Politiken (2000). Politikkens store nudanske ordbog. Politikens forlag. S. 132. 
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4.0 Metode 
I dette kapitel beskrives den metode, som ligger til grund for den empiriske 

undersøgelse. Vi vil begrunde vores videnskabsteoretiske tilgang, teoretiske 

referenceramme, litteratursøgning, dataindsamling, databearbejdning, etiske 

overvejelser validitet og reliabilitet. 

 

4.1 Videnskabsteoretiske tilgang 

Undersøgelsens problemformulering lægger op til et kvalitativt studie, da den tager 

udgangspunkt i den ældres subjektive oplevelse af hjemmehjælperens påvirkning på 

udøvelsen af meningsfulde aktiviteter. Desuden belyses betydningen i den ældres 

udsagn, og derved hvad der ligger til grund for denne oplevelse for at forstå, hvordan 

det har indflydelse på deres valg og kontrol i dagligdagen. 

 

Den videnskabsteoretiske metode bygger derfor på en fænomenologisk-hermeneutisk 

tilgang, da undersøgelsen både bliver beskrivende og fortolkende.38 De kvalitative data 

indsamles ved hjælp af et semi-struktureret interview. Der opnås en uddybning og en 

afklaring af den ældres perspektiv på sin livsverden med udgangspunkt i den valgte 

teoriramme.39  

 

Den fænomenologiske tilgang anvender vi primært i interviewsituationen for at forstå 

fænomenet. Vi sætter den ældres egne perspektiver og livsverden i fokus ved at stille os 

åbne i interviewsituationen, og lade vores egen forforståelse komme i baggrunden. Den 

ældres beskrivelser kommer i centrum, og vi går i dybden med det enkelte individs 

subjektive oplevelse.40 

 

Hermeneutikken vil overvejende være fremtrædende i analysedelen. Her vil vi ud fra 

den valgte teoriramme tolke os frem til forståelsen af den ældres livsverden i samspil 

med hjemmehjælperen.41  

                                                 
38 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
   Forlag. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Da vores projekt tager udgangspunkt i en teoretisk referenceramme er vores 

indfaldsvinkel deduktiv. Vi er induktive, når datamaterialet leverer nye begreber og 

temaer, som ikke har været tilstrækkeligt belyst ud fra teorien.42  

 

4.2 Teoretiske referenceramme 

Vores undersøgelse er teoristyret, da vi søger en forståelse af den ældres livsverden ud 

fra den opstillede tolkningsramme.43 Teorien er styrende for hele projektet, men 

benyttes specielt til at systematisere interviewguide og til at tolke data.  

 

Vi vælger at inddrage den canadiske teori, da vores problemformulering lægger op til at 

undersøge, hvordan hjemmehjælperen påvirker den ældres aktivitetsudøvelse, og 

hvilken indflydelse det har på hendes valg og kontrol. Teorien beskriver, et samspil der 

har indflydelse på udøvelsen af den ældres meningsfulde aktiviteter. Den beskriver 

endvidere, hvordan samspillet påvirker den ældres oplevelse af valg og kontrol.  

 

Vi har valgt at benytte den danske udgave ”Fremme af menneskelig aktivitet – 

ergoterapi i et canadisk perspektiv”44, som er oversat af Hanson fra Townsend’s 

”Enabling Occupation – An Occupational Therapy Perspective.”45 Den er en meget 

nøjagtig gengivelse af den oprindelige canadiske udgave og vurderer derved, at den er 

reliabel til brug af denne undersøgelse. 

 

4.3. Litteratursøgning 

For at lave en ramme omkring vores projekt søger vi videnskabelig litteratur indenfor 

området. Vi tager udgangspunkt i ”SCVUA guide til informationssøgning”, som giver 

en struktureret søgning.46 Ud fra vores problemformulering laves en facetanalyse, hvor 

                                                 
42 Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning – En innføring. 2. udgave. Oslo: 
    Universitetsforlaget. 
43 Ibid. 
44 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
45 Townsend E. et al (1999). Enabling Occupation – An Occupational Therapy Perspective. Ottawa: 
    CAOT Publications. 
46 [Lokaliseret 271004] på SCVUA guide til informationssøgning. 

http://www.scvua.dk/scvua/files.nsf/sysOakFil/Bibliotek¤SCVUA%20guide%20til%20informationssø   
gning/$File/SCVUA%20guide%20-%20webudgave.doc  
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vi anvender søgeordene: ældre kvinder, hjemmehjælp, meningsfuld aktivitet, valg og 

kontrol. Ordene og deres synonymer er oversættes til engelsk.  

 

Vi begrænser vores litteratursøgning til at omfatte engelsk, tysk, svensk, norsk og dansk 

litteratur, da det er de sprog, vi behersker. På det geografiske område vælger vi at 

koncentrere os om litteratur der omhandler undersøgelser foretaget i Europa, USA, 

Canada og Australien. Disse områder har nogle fælles vestlige værdier. Vi vægtlægger 

specielt undersøgelser foretaget i Skandinavien, idet sundhedssystemet imellem de 

nordiske lande er mere sammenligneligt. Vi foretrækker nyere litteratur, da der er 

foretaget nogle lovmæssige ændringer i sundhedssektoren indenfor de sidste år, som har 

indflydelse på projektets problemstilling. 

  

Litteraturen hentes primært hjem fra PubMed, Cochrane og Cinahl. Af andre databaser 

og elektroniske tidsskrifter anvender vi: Norart, AMED, Medline, SveMed+ og 

Blackwell Synergy. I disse databaser er artiklerne videnskabelige, indenfor 

naturvidenskab og humaniora. Vi vurderer kvaliteten af artiklerne ud fra Lindahl og 

Bohgs artikel ”Vurdering af kvalitative artikler” og Magnusons artikel ”At læse en 

videnskabelig artikel”.47 

 

Igennem søgningen erfarer vi, at det er svært at oversætte nogle af ordene, da 

betydningen af ordet er en anden på engelsk. Det er specielt begreberne ”hjemmehjælp” 

samt ”at bo i eget hjem”, da de engelske begreber er mere omfattende end de danske. 

Ligeledes er det svært at indkredse søgningen til kun at indeholde ældre, som er 

svækket af naturlig aldring. 

                                                 
47 Lindahl, M. & Bogh, C. (2002). Vurdering af kvalitative artikler. Nyt om forskning nr. 1, s. 17-21. 
    Magnuson, P.(1997). At læse en videnskabelig artikel. Nyt om forskning nr. 2, s. 16-17. 
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4.4 Dataindsamling 

Under følgende afsnit beskrives vores overvejelser vedrørende indsamling af data. Der 

argumenteres for kriterier til informant, interviewdesign, indledende kontakt til 

informanterne og interview.  

 

4.4.1 Kriterier til informanterne  

Informanterne udvælges ud fra en række kriterier, som opstilles for at gøre 

undersøgelsen reproducerbar.48 Vi vælger, at interviewe fire ældre, der er svækket af 

naturlig aldring. De skal bo i eget hjem, modtage hjemmehjælp, være mellem 80-85 år 

og være kvinder. De ældre skal være bosat i fire forskellige kommuner. 

 

Undersøgelsen bygger på fire informanter, hvilket gør, at vi kan foretage en mere 

dybdegående tolkning af interviewene end ved et større antal. Et mindre antal 

informanter kan bevirke, at vi ikke får belyst hypoteserne, der præsenteres i dette afsnit, 

og som giver de nuancerede aspekter i dataindsamlingen.49  

 

Vi vælger at tage udgangspunkt i ældre, der er svækket som følge af naturlig aldring. 

Det indebærer, at være afhængig af andres hjælp til personlig pleje, omsorg og daglig 

gøremål. I en undersøgelse af Backman og Hentinen fremkommer det, at gruppen af 

ældre der ikke klarer sig selv, har større tendens til at opgive og dermed få en 

funktionsnedsættelse, end ældre der klarer sig selv.50 Det kan være en relevant gruppe at 

undersøge, idet et sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag kan forbedre 

den ældres velvære. 

 

Vi koncentrerer os om gruppen af ældre, der bor i eget hjem. De vil ofte gerne 

opretholde den naturlige drivkraft til at holde sig selv i gang, og dermed bevare sin 

uafhængighed.51 Ved at imødekomme denne ældregruppes behov, kan der gennem 

forebyggende arbejde opnås en vellykket aldring.52 

                                                 
48 Kvale, S. (2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.:  Hans 
    Reitzels Forlag. 
49 Ibid. 
50 Backman K. & Hentinen R.N.M. (2001): Factors associated with the self-care of homedwelling elderly. 
    Scandinavian Journal of Caring Science, Vol 15,3:195. 
51 Hansen, E. B. & Platz, M. (1995). 80-100-åriges levevilkår – en interviewundersøgelse blandt ældre i 
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De ældre skal modtage hjemmehjælp, da Johannesens undersøgelse viser, at ældre med 

hjemmehjælp er mindre tilfredse med hverdagen.53 Hjælpen skal være varig, da den 

ældre ikke skal være i et rehabiliteringsforløb, hvor man retter fokus mod syge der er på 

vej til at blive raske.54 Informanterne skal have modtaget daglig hjemmehjælp i 1–5 år, 

for at en eventuel omstillingsproces er overstået.55 Den ældre skal have hjælp til både 

personlig pleje og praktisk bistand. Det betyder, at de ældre via Lov om Social Service 

vedrørende fleksibel hjemmehjælp, har mulighed for at bytte en tilkendt ydelse til fordel 

for en anden indenfor begge områder. Det giver den ældre mulighed for at få udført 

nogle af sine meningsfulde aktiviteter, selvom de ikke indgår i visiteringen.56 

 

Visiteringen af hjemmehjælp skal være fortaget ud fra Fælles Sprog I, da dennes formål 

er at understøtte borgerens retssikkerhed og give direkte brugerinddragelse.57 Det sikrer 

den ældres deltagelse i meningsfulde aktiviteter via samarbejde med hjemmehjælperen. 

 

De ældre skal være mellem 80 og 85 år, da der ifølge Danmarks statistikbank indtræder 

et markant stigende behov for hjemmehjælp fra 80 år og opefter.58  

 

Vi retter fokus mod ældre kvinder, da der er flest kvinder i denne aldersgruppe, der 

modtager hjemmehjælp.59 Det er relevant at undersøge dette køn, da det specielt er 

kvinder, der påvirkes ved tab af meningsfulde aktiviteter.60 

 

Vi undersøger ældre, der bor i forskellige kommuner. Derved skabes et nuanceret 

billede af problematikken, da blandt andet ressourcerne og fokus på hjemmehjælp kan 

                                                                                                                                               
   75 kommuner. Kbh.: AKF Forlaget.  
52 Phelan, E. A. et al. (2004). Activities of Living Function and Disability in Older Adults in a 
   Randomized Trail of the Health Enhancement Program. Journal of Gerontology: Medical Science, 
   Vol.59A, No. 8, 838-843. 
53 Johannesen, A. et al. (2004). Satisfaction in Everyday Life for Frail 85-year-old Adults: A Danish 
    Population Study. Scandianavian Journal of Occupational Therapy, 11, 3-11. 
54 MarselisborgCenteret (2004). Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 
   [Lokaliseret 221004] på www.marseliborgcenteret.dk/files/hvidbog.pdf 
55 Hillgaard, L. et al. (2000). Sorg og krise. Kbh.: Nordisk Forlag A/S. 
56 [Lokaliseret 221004] på http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20020075529-REGL 
57 Kommunernes Landsforening (2002). Værd at vide om Fælles sprog – Kom videre med Fælles sprog. 
    Kbh.: Kommuneinformation. 
58 [Lokaliseret 191004] på www.statistikbanken.dk/VHP  
59 Bunnage, D. et al. (2001). Kvalitet i ældreplejen. Kbh.: Socialforskningsinstituttet. 
60 Ibid. 
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være forskelligt. Eksempelvis kan serviceniveauet være forskelligt i form af økonomi 

afsat til området, prioriteringer til indsatsområder, hvilket kan have indflydelse 

hjemmehjælperens arbejdsform, og som derved kan påvirke den ældres 

aktivitetsudøvelse.61 

 

4.4.2 Interviewdesign  

Med udgangspunkt i problemformuleringen og den dertil hørende teori, udarbejder vi en 

semistruktureret interviewguide. Det giver os en vis struktur under interviewet, så fokus 

fastholdes. Der skabes rum for at stille mere uddybende og dybdegående spørgsmål, så 

vi erhverver os en bedre indsigt i den ældres livsverden.62 

 

Interviewguiden struktureres efter en række emner: selvstændig aktivitetsudøvelse, 

aktivitetsudøvelse sammen med hjemmehjælper, ikke deltagende aktivitetsudøvelse og 

ønsket aktivitetsudøvelse. Emnerne danner grobund for den ønskede dataindsamling og 

er således de omhandlende emner i interviewsituationen.63 

 

Der udformes spørgsmål, som passer til de enkelte emner. Der udarbejdes først en 

række forskningsspørgsmål, som fører til interviewspørgsmålene. Spørgsmålene 

formuleres åbne, korte, enkle og der bruges dagligdags sprog. Det er med til at fremme 

dynamikken i interviewsamtalen, og derved opnås spontane, righoldige svar.64 

 

4.4.3 Indledende kontakt til informanterne 

Kontakten til den ældre foregik igennem visitatorer, da de havde et stort kendskab til 

mange ældre samt deres dagligdag. Det gav dem kompetence til at finde ældre, som 

stemte overens med kriterierne. Derudover var de udenforstående, og vores 

problemstilling berørte ikke direkte deres arbejdsfelt, hvilket bevirkede at de ikke 

påvirkede resultatet igennem udvælgelsen af informanterne. 

                                                 
61 Hansen, E. B. et al. (1999). Hjemmehjælp og ældres velbefindende – en analyse af hjemmehjælperens 
    arbejdsprincipper i to kommuner” AKF rapport, Kbh.: AKF Forlaget. 
62 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
63 Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning – En innføring. 2. udgave. Oslo: 
    Universitetsforlaget 
64 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
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Vi tog telefonisk kontakt til fire tilfældige visitatorer, som arbejder i kommuner, som 

opfyldte de tidligere nævnte kriterier. De skulle hjælpe os med at finde fire informanter 

til undersøgelsen og en til et pilotinterview. Igennem den telefoniske kontakt fik vi 

hurtigt afklaret om visitatorerne ønskede at være bindeled imellem os og den ældre. 

Efter at visitatorerne havde indvilget i at hjælpe os, sendte vi vores formål med 

undersøgelsen samt kriterier til informanterne til dem. Vi sikrede os herved, at der ikke 

var nogen informationer, som gik tabt over telefonsamtalen. 

 

Efter at visitatorerne havde fundet fem informanter, som passede til vores undersøgelse, 

tog vi selv telefonisk kontakt til den ældre. Vi informerede omkring formålet med 

besøget, og at det var frivilligt at deltage. Derudover indhentede vi mundtligt samtykke 

til at optage interviewet på bånd og offentliggørelse af undersøgelsen. Vi forsikrede os 

om, at den ældre havde forstået, hvad hun involverede sig i, og at hun var bevidst om 

muligheden for at springe fra. Vi fik derved kontakt med fem ældre, som ønskede at 

medvirke i undersøgelsen. Vi lavede en aftale, som passede ind i den ældres tidsplan, så 

de var veloplagte til vores besøg. 

 

4.4.4 Interview 

Vi valgte, at det kun var to gruppemedlemmer, som var til stede i interviewsituationen. 

Det gav en mere afslappet atmosfære, da den ældre kun havde få personer at forholde 

sig til. Vi formodede herved, at de ældre ville åbne sig mere, så personlige områder 

kunne afdækkes og der opstod et dybdegående interviewet.65 Det var de samme to 

personer som foretog samtlige interviews, så en ensartet ekspertise opstod og derved en 

god kvalitet.66 

 

Interviewene foregik i de ældres hjem, for at skabe en tryg atmosfære, så righoldig 

empiri kunne indsamles. Vi fordelte interviewrollerne i forvejen. Én person stod for 

selve interviewet, imens den anden supplerede med uddybende spørgsmål. Alle 

temaerne i interviewguiden og undersøgelsens formål blev derved kortlagt. 

                                                 
65 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
66 Ibid. 
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Inden interviewet blev påbegyndt, informerede vi den ældre om formålet og anonymitet 

vedrørende undersøgelsen. Der blev oplyst om, at personlige data ville blive behandlet 

konfidentielt fra modtagelsen og til destrueringen. Efter eksamen vil interviewet på 

kassettebåndene blive slettet. Vi sikrede en ekstra gang, at den ældre vidste, hvad det 

var hun indvilgede i.67 Spørgsmål inden interviewet blev afklaret, så den ældre blev 

afslappet ved interviewets start. 

 

Interviewet varede i 45-60 minutter. Vi fik her mulighed for at få afklaret vores 

problemstilling, samtidig med at den ældre og vi selv kunne bevare koncentrationen. 

Interviewet optog vi på bånd så koncentrationen var på emnet og dynamikken i 

samtalen. Det skabte således mulighed for, at alle elementer ville komme med i den 

senere analyse.68 Derudover ville resten af gruppen, ved en senere gennemspilning og 

transskribering, få et godt billede af interviewsituationen.  

 

Vi planlage et pilotinterview for at afprøve forståelsen af vores spørgsmål. Vi havde 

således mulighed for at justere i interviewguiden inden de endelige interviews, så der 

kunne opnås specifikke svar. Vores informant meldte afbud i sidste øjeblik på grund af 

manglende overskud. Vi vurderede, at vi ikke kunne nå at finde en ny informant til 

pilotinterviewet, inden vi skulle påbegynde interviewene til undersøgelsen. Vi 

afprøvede derfor guiden på informanter, som ikke passer helt til kriterierne, men som 

kunne give os feedback på forståelsen af spørgsmålene.  

 

Vi valgte at afslutte det ene interview før tid, da hun viste tegn på skepsis i forhold til at 

medvirke i undersøgelsen. Ved den efterfølgende refleksion i forbindelse med 

bearbejdning af data, blev vi opmærksomme på, at den ældre ikke opfyldte vores 

kriterium vedrørende åndsfriskhed. Vi vurderede derfor, at empiriens validitet ikke var 

tilstrækkelig til at indgå i analysen. 

 

 

 

                                                 
67 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
68 Ibid. 
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4.5 Databearbejdning 

I følgende afsnit præsenteres den analysemetode, som vi anvender til bearbejdning af 

data. Databearbejdningen bestod transskription og dataanalyse.  

 

4.5.1 Transskription 

Vi valgte at transskribere interviewet for at få et overblik over det sagte, samt for at 

kunne gengive citater i forbindelse med analysen.  

 

Ud fra båndet, der blev optaget i forbindelse med gennemførelsen af interviewet, blev 

talen transskriberet ordret til tekst. Der var to gruppemedlemmer til stede under 

transskriptionen, den ene styrede båndoptageren, og den anden skrev ind på pc. For at 

opnå en ensartethed i transskriptionerne og dermed højne reliabiliteten, var det de 

samme personer der transskriberede. 

 

Følsomme oplysninger blev anonymiseret i forbindelse med transskriptionen af hensyn 

til de ældre. Ved navne på personer, byer, institutioner, firmaer med videre brugte vi 

koderne x, y, z og så videre. Der hvor det var muligt, blev det specifikke sløret til noget 

generelt for eksempel i stedet for ”Rødbygaard-centeret” (fiktivt) skrev vi ”centeret”, 

for der ikke kom noget meningsforstyrrende ud af vores anonymisering.69 

 

Ved dialekt oversatte vi talen til rigsdansk, for at lette forståelsen. Pauser samt latter er 

tilføjet talen i et forsøg på at skabe en stemnings-sammenhæng. For at øge 

anonymiseringen yderligere bliver transskriptionerne ikke offentliggjort i form af bilag 

til projektet. Dette vil vi gøre af hensyn til informanterne.  

 

I forbindelse med analysen blev de direkte citater transformeret om til 

sammenhængende tale for at øge læsevenligheden. Større tekstmængder samt 

interviewerens kommentarer som for eksempel ”okay”, ”ja”, ”hm” blev udeladt, hvor 

det ikke var meningsforstyrrende. Informanterne bliver benævnt A, B og C for at 

anonymisere. 

 
                                                 
69 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
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4.5.2 Dataanalyse 

Vi valgte at meningskondensere ud fra Giorgios fænomenologiske analyse.70 Metoden 

var relevant, da den beskrev meget konkret, hvordan vi systematisk og reflekterende 

kunne gå til værks, uden at påvirke empirien med vores egne tolkninger.71 Vi bevægede 

os alligevel ikke helt udenfor tolkningskonteksten, da meningskondensering var en 

omskrivning af informantens selvforståelse.72  

 

Systematisering af empirien foregik igennem 5 trin, hvor vi dekontekstualisrede det 

transskriberede materiale. Herved klargjorde vi teksten for tolkning senere i processen. 

Vi læste først transskriptionen fordomsfrit igennem for at danne os et helhedsindtryk. 

 

Vi identificerede derefter betydningsenheder i hele interviewet. Vi gik systematisk 

igennem hver linie, og fandt mening i det der blev sagt. Ved at gå hele interviewet 

igennem sikrede vi, at informationer ikke gik tabt. 

 

Vi vurderede hver betydningsenhed og lavede et tema, som klart og enkelt udtrykte 

betydningsenhedens indhold. I den videre proces sikrede vi os, at de temaer vi havde 

fundet kunne relateres til projektets problemformulering. Vi kom frem til følgende 13 

temaer: Afhængighed, daglige gøremål, ønsket aktivitetsudøvelse, konsekvens af 

sygdom, hjemmehjælpers personlighed, selvbestemmelse, manglende valgmuligheder, 

medinddragelse, hjemmehjælperens arbejdsrytme, selvhjulpenhed, hjemmehjælperens 

person, tryghed og følelser. 

 

Vi rekontekstualiserede temaerne i deskriptive udsagn. Vi reflekterede over temaernes 

indhold, og det førte til tre overordnede temaer, som vi kaldte: Hjemmehjælperens 

arbejdsrytme, medinddragelse og hjemmehjælperens person. Til sidst sikrede vi 

validiteten, ved at kontrollere at de deskriptive udsagn stemte overens med den 

sammenhæng, de blev hentet ud fra.73 

 

                                                 
70 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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I analysen tolkede vi empirien igennem meningstolkning og teoretisk tolkning. Vi tog 

udgangspunkt i det deskriptive udsagn fra de tre temaer. Vi diskuterede indholdet samt 

fandt mønstre og kontraster igennem selvforståelse.74 Vi bevægede os herved dybere 

ind i teksten og tolkede os frem til meninger og relationer, som ikke umiddelbart var 

synlige.75 Efterfølgende tolkede vi empiren ud fra den teoretiske referenceramme.76 

Teksten blev således rekontekstualiseret i en begrebsmæssig kontekst, og vi opnåede 

forståelse af den mening, der kom til udtryk i empirien, og som derved svarer på 

problemformuleringen.77 

 

4.6 Etiske overvejelser 

Det vigtigt for os, at undersøgelsens resultater ikke kun tjente et videnskabeligt formål, 

men også medvirkede til forbedring af den menneskelige situation, vi undersøger.78 Vi 

bestræbte os igennem hele projektforløbet på at have det etiske aspekt med i alle vores 

beslutninger, for derved at tage hensyn til den ældre. I nedenstående vil vi præsentere de 

væsentligste overvejelser. 

 

I forbindelse med udvælgelse af informanter satte vi som kriterium, at den ældre skulle 

være åndsfrisk. Det gjorde vi af hensyn til den ældre, for at hun derved kunne tage 

stilling til, om hun ville deltage i undersøgelsen. Desuden oplyste vi den ældre om, at 

hun havde ret til at sige fra overfor spørgsmål, som hun ikke ønskede at svare på. Hun 

blev gjort opmærksom på, at hun på ethvert tidspunkt, kunne trække sig ud af 

undersøgelsen. Dette oplyste vi den ældre om for at modvirke et muligt pres fra vores 

side.79  

 

Den ældre blev oplyst overordnet om formålet med undersøgelsen, da en specifik og 

dybdegående information kunne påvirke den ældres udsagn gennem interviewet.80 

                                                 
74 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning – En innføring. 2. udgave. Oslo 
    Universitetsforlaget 
78 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Skriftligt samtykke til optagelse af interviewet på bånd samt offentliggørelse af 

interview på tryk blev indhentet, derved sikrede vi os juridisk. 

 

Formålet med undersøgelsen og frivillighed i forbindelse med interviewene var vigtige 

faktorer, som vi har været åbne omkring i vores kontakt til de ældre. Vi vægtlagde, at 

informere de ældre om vores tavshedspligt, og at alt data i forbindelse med interviewet 

blev behandlet fortroligt og kun indenfor gruppen. Desuden blev data anonymiseret i 

forbindelse med transskriberingen for at beskytte den ældre.81 

 

Vi valgte at lade forskellige visitatorer finde informanter til interviewene ud fra vores 

kriterier. Det gjorde vi med baggrund i, at ingen af gruppens medlemmer i forvejen 

skulle have kendskab til informanterne, samt at der ikke efterfølgende skulle være et 

afhængighedsforhold mellem personer i gruppen og informanterne. Vi informerede den 

ældre om vores uafhængighed i forhold til visitator og hjemmehjælpere, så de vidste, at 

vi ikke havde nogen indflydelse på den hjælp de modtog. 

 
4.7 Validitet og reliabilitet 

Igennem processen var vi løbende kritiske i vores overvejelser til metodevalg, med sigte 

på at højne undersøgelsens validitet og reliabilitet.82 I følgende uddybes begreberne 

validitet og reliabilitet i forhold til de væsentligste metodevalg, vi har gjort for at belyse 

projektets problemstilling.   

 

I interviewsituationen sikrede vi, at informationen var korrekt ved at præcisere 

informantens meninger undervejs i interviewet. På denne måde formåede vi at få 

reliable svar. Vi var bevidste om ikke at stille ledende spørgsmål som ville påvirke 

svarene og opnåede således at frembringe den ældres subjektive og upåvirkede 

mening.83 

 

                                                 
81 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
82 Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning – En innføring. 2. udgave. Oslo 
    Universitetsforlaget 
83 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
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Vi var fire personer til at analysere data, hvilket gjorde at vores tolkninger blev mere 

valide. Risici for misforståelse mindskes, når flere personer understøtter og tillægger 

indholdet i empirien den samme mening. Analysen blev beriget igennem diskussion af 

forskellige tolkninger og perspektiver, hvor vi blandt andet fik afklaret temaernes 

mangfoldigheder. Den teoretiske tolkning var valid, idet vi alle havde et fagligt godt 

kendskab til den teoretiske referenceramme.84  

 

Analysens validitet blev yderligere kontrolleret ved at vi stillede spørgsmål til det 

empiriske materiale, om hvilken relation det havde til problemformuleringen. Herved 

sikrede vi os, at den teoretiske tolkning stemte overens med undersøgelsens formål. 

 

                                                 
84 Kvale, S.(2004). InterView – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Hans Reitzels 
    Forlag. 
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5.0 Teori 
I dette kapitel vil vi beskrive teorien bag ”Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi 

i et canadisk perspektiv.” Vi vil uddybe begreberne aktivitetsudøvelse, mennesket, 

omgivelserne, aktivitet, valg og kontrol samt holde dem op imod vores 

problemformulering for at forholde dem til vores undersøgelse.  

 

5.1 Aktivitetsudøvelse 

Aktivitetsudøvelse er resultatet af det dynamiske samspil, som opstår mellem 

menneske, omgivelser og aktivitet. Aktivitetsudøvelse defineres som evnen til at vælge 

og på tilfredsstillende vis at udøve meningsfulde aktiviteter, der er kulturelt defineret og 

passende i relation til at klare sig selv, nyde tilværelsen og bidrage til samfundets 

sociale og økonomiske struktur.85 Teorien lægger op til at omhandle alle mennesker. Vi 

vælger derfor at præsenterer mennesket som den ældre, omgivelserne refererer til 

hjemmehjælperen og aktivitet udgøres af de aktiviteter, den ældre oplever som 

meningsfulde. 

 

Ifølge teorien vil enhver forandring i mennesket, aktiviteten eller omgivelserne influere 

på hinanden.86 Det vil sige, at når hjemmehjælperen kommer ind i billedet vil dette 

påvirke den ældre og hendes meningsfulde aktiviteter og derigennem selve udøvelsen af 

den pågældende aktivitet. Igennem hele livet udvikles, tilpasses og omformes 

menneskets aktiviteter til nye mønstre.87 

 

5.2 Menneske 

Den canadiske teori beskriver mennesket som en helhed, der indeholder fysiske, 

affektive og kognitive komponenter samt det åndelige element. Det fysiske element 

indeholder alle sensoriske, motoriske og sensomotoriske funktioner. Det affektive 

element omfatter alle sociale og følelsesmæssige funktioner og indeholder både inter- 

og intrapersonelle faktorer. Det kognitive element indbefatter alle mentale funktioner 

                                                 
85 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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både kognitive og intellektuelle.88 Disse elementer er alle indeholdt i den ældre og er 

med til at sætte hende i stand til at udøve meningsfuld aktivitet. Den ældres stærke sider 

kommer til udtryk igennem de fysiske, affektive og kognitive komponenter. Måden at 

håndtere modgang på er en del af den ældres stærke sider. 

 

I alle interaktioner mellem den ældre, de meningsfulde aktiviteter og hjemmehjælperen 

ligger åndelighed som en kerne. Mennesket anerkendes ved at respektere dets værd og 

overbevisninger. Det er herigennem mennesket får kræfter til at handle og træffe valg. 

Åndelighed ligger implicit i den ældre, men den formes af hjemmehjælperen og giver 

aktiviteten mening. Det åndelige element er et udtryk for den ældres vilje, energi og 

motivation. Det er herigennem den ældre har kontrol og selvbestemmelse, og det er 

endvidere en rettesnor for valg. Åndelighed er den ældres personlige oplevelse af 

mening i dagligdagen, hvilket er vigtigt for at opnå en god livskvalitet.89 

 

5.3 Omgivelser 

Den kontekst hvori aktivitetsudøvelsen finder sted defineres som omgivelserne. 

Begrebet består af de fysiske, sociale, kulturelle, og institutionelle omgivelser. 

Omgivelserne kan både have en fremmende og en hæmmende indvirkning på 

aktivitetsudøvelse.90 I denne undersøgelse udgør hjemmehjælperen den del af 

omgivelserne, som vi retter fokus mod. Dette har baggrund i vores interessere for at 

undersøge hvilken indflydelse hjemmehjælperen har på den ældres aktivitetsudøvelse. I 

den ældres omgivelser findes ressourcer, der kan støtte og hjælpe til at løse 

aktivitetsproblematikker. I omgivelserne har organiseringen af tid indflydelse på den 

ældres oplevelse af tilfredshed. 

 

5.4 Aktivitet 

Aktivitet er de dagligdags handlinger og opgaver den ældre tillægger værdi og mening. 

Alt det den ældre gør i sin dagligdag inklusiv at klare sig selv (egenomsorg), nyde livet 

(fritid) og at bidrage til samfundets sociale og økonomiske struktur (arbejde), defineres 

                                                 
88 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 



5.0 Teori 

22 

som aktivitet. Egenomsorg indbefatter alle de aktiviteter den ældre udfører i forbindelse 

med at klare sig selv eksempelvis personlig hygiejne og personlige forpligtelser. Fritid 

er aktiviteter den ældre udfører for fornøjelsens skyld eksempelvis socialt samvær eller 

kreative udfoldelser. Arbejde er aktiviteter der udgør et socialt eller økonomisk bidrag 

som eksempelvis lønnet og ulønnet arbejde. Det er individuelt, hvordan de ældre 

definerer sine aktiviteter indenfor egenomsorg, arbejde og fritid. 

 

Aktiviteter er vigtige, da den ældre her får mulighed for selvudfoldelse. Det er igennem 

aktivitet den ældre får opfyldt sine behov, og derved oplever mening i livet. Aktiviteter 

er meningsfulde, når de opfylder et mål eller formål, der er personlig eller kulturelt 

vigtigt, og det er kulturen og det enkelte menneske, der definerer hvor meningsfuld 

aktiviteten er. Meningsfulde aktiviteter er vigtige aspekter af tilværelsen, da de 

medvirker til at give den ældre livskvalitet.91 

 

Med tiden og med ændringer i interaktionen mellem den ældre, hjemmehjælperen og de 

meningsfulde aktiviteter vil den ældres aktivitetsmæssige livsforløb udvikle sig, tilpasse 

sig eller omformes til nye mønstre. Gennem hele livet udvider den ældre sine 

aktivitetserfaringer ved at udvikle nogle aktiviteter og opgive andre.92 

 

5.5 Valg og kontrol 

Når den ældre har mulighed for at beslutte, om hun vil fortsætte med, ændre eller stoppe 

det hun foretager sig, udtrykker hun valg. Kontrol kan opnås når den ældre har 

valgfrihed. Mennesket kan træffe valg, selvom der er ringe mulighed for at føre valgene 

ud i livet. Hvis den ældre viser udholdenhed eller kreative måder at realisere sine valg 

på er dette et element af personlig kontrol. Sandsynligheden for at en aktivitet er 

effektiv er større, hvis den giver den ældre en oplevelse af kontrol og hvis den passer til 

hendes personlige og miljømæssige ressourcer. Tilstedeværelsen af kontrol er afhængig 

af de muligheder omgivelserne tilbyder. At vælge og deltage i aktivitet, samt at have 

mål der er meningsfulde, hænger sammen med oplevelsen af livskvalitet.93 

                                                 
91 Townsend, E. (2002). Fremme af menneskelig aktivitet – ergoterapi i et canadisk perspektiv. Kbh.: 
    FADL. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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5.6 Sammenfatning 

I dagligdagen indgår den ældre i et samspil med sine meningsfulde aktiviteter og 

hjemmehjælperen. Disse tre faktorer påvirker hinanden og derigennem udøvelsen af 

aktivitet. Valg og kontrol spiller ligeledes en rolle i forbindelse med helhedsbilledet, da 

de påvirker graden af deltagelse i aktivitet. For at få så effektiv en aktivitetsudøvelse 

som muligt er det derfor vigtigt, at der er harmoni imellem den ældres stærke sider, og 

de ressourcer der er i omgivelserne. Desuden er meningsfuld aktivitet, valg og kontrol 

medvirkende til at skabe livskvalitet for den ældre.
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6.0 Dataanalyse 
Vi vil i dette kapitel præsentere informanterne, empirien og den teoretiske analyse. 

Empirien tolkes på baggrund af den canadiske teori. 

 

6.1 Præsentation af informanter 

Vi vil her kort introducere de væsentligste faktorer omkring hver enkelt af 

informanterne. 

 

 Informant A 
 

Informant B Informant C 

Alder 85 år. 
 

85 år. 82 år. 

Civilstand Enke. 
 

Enke. Enke. 

Bolig Ældrevenlig 
lejlighed. 

Lejligheds-
kompleks. 

Nedlagt 
landbrugsejendom. 

Bopælskommune Provinsbykommune.
 

Storbykommune. Landkommune. 

Tidligere erhverv Hjemme-
sygeplejerske. 

Hjemmegående 
husmor. 

Kogekone, 
medhjælpende hustru, 
Landbrugsmedhjælper.

Sociale relationer Lille familie. Meget 
sammen med 
naboer. 

Tidligere stor 
familie. Taler 
dagligt i telefon 
med søsteren.   

Stor familie, og tæt 
forhold til naboer. 

Sociale aktiviteter Kulturhus flere 
gange ugentligt: 
kortklub to gange 
ugentligt, kulturelt 
arrangement om 
søndagen, 
biblioteksbesøg.  

Center to gange 
om ugen, 
kirkegang om 
søndagen. 

Dagligt besøg af 
familie og venner. 

Hjemmehjælp Ugentligt bad, 
rengøring hver 
anden uge, daglig 
hjælp til nedre 
påklædning og 
anretning af mad. 

Ugentligt bad, 
rengøring hver 
anden uge, daglig 
personlig pleje og 
anretning af mad. 

Ugentligt bad, 
rengøring og 
medcindosering hver 
anden uge, daglig 
hjælp til lettere 
personlig pleje.  
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Nedenunder vil vi kort beskrive hvordan A, B, og C fremtræder i interviewsituationen, 

for at danne et indryk af informanterne, og derved fremme forståelsen af citaterne. 

 

Under besøget fremtræder A som en imødekommende og udadvendt kvinde. Hun er 

åben og engageret i at fortælle om sine oplevelser, og er interesseret i at vi får grundige 

informationer. Interviewet bærer præg af, at hun igennem sin tidligere beskæftigelse har 

været vant til at formidle til andre personer.  

 

B fremstår som en gæstfri person. Hun kan lide at får besøg og synes, at det er hyggeligt 

og spændende, at vi kommer. Under interviewet er B glad for at fortælle, men hun har 

svært ved at beskrive, hvordan hun oplever situationerne følelsesmæssigt.  

 

C er lidt skeptisk i starten af besøget. Hun giver udtryk for, at være nervøs overfor, hvad 

det er, hun har gået med til. Trods dette fremtræder C som en gæstfri person. Efter kort 

tid dæmpes nervøsiteten og hun er derefter villig og glad for at fortælle om sine 

personlige oplevelser. 

  
6.2 Præsentation af empiri og teoretisk tolkning 

Vi vil i følgende afsnit præsentere de tre temaer: Hjemmehjælperens arbejdsrytme, 

medinddragelse, hjemmehjælperens person. Under hvert tema, præsenteres empirien i 

form af prosa og citater. Efterfølgende vil vi meningstolke og tolke empirien ud fra den 

valgte teoriramme. Efter hvert tema opsummeres hovedtrækkene fra tolkningen i en kort 

sammenfatning.  

 

6.2.1 Hjemmehjælpers arbejdsrytme - empiri 

Temaet vedrører de rammer hjemmehjælperne arbejder ud fra. Empirien viser et 

mønster af, at de ældre påvirkes af hjemmehjælpernes tilstedeværelse i dagligdagen. 

 

A fortæller om sine morgenritualer, hvor hjemmehjælperen hjælper hende med nedre 

påklædning: Jeg vasker mig selv. Jeg har hele tiden taget min rollator og gået ud og 

vasket mig. Så går jeg tilbage til min seng og venter, til de kommer. For de kan jo ikke 

altid stå her på et bestemt tidspunkt. De kommer ligesom de har travlt til på ruten. De 
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har måske fået flere ind, der trænger mere end mig. Det ved man aldrig. Det føler jeg 

egentlig er dumt. 

 

Hjemmehjælperens travlhed påvirker A: Det er meget svært, men det der irriterer mig 

mest er, at de kommer rendende ud og ind, og alle har så travlt. Det generer mig, fordi 

jeg føler, jeg er i vejen. Ja, og det er ligesom, de kaster det over på mig. Så føler jeg en 

skyldfølelse, men jeg følte også engang en vrede. Fordi de to dage i træk havde glemt at 

komme og give mig middagsmad. Jeg ventede, klokken blev to og halv tre og så gik jeg 

ud, og så tænkte jeg, du kan tage den mellemmad, der står i køleskabet, og så kan du 

vente og se til aften. Så må de varme den mad til mig.  

 

A fortæller, at hun ikke taler med sin hjemmehjælper omkring sine problematikker i 

dagligdagen: De indbyder sikkert ikke selv til det. Deres tid er ikke til det.  

 

C udtrykker sig omkring personalet: Bade mig, det er det værste. Det er jeg ked af. Jeg 

kan ikke rigtig lide, at det er forskellige, hver gang jeg skal i bad. Jeg synes, at når der 

så kommer nogle unge mennesker, det kan jeg ikke lide, sådan nogle gamle kroppe som 

mig. Men jeg gør det, jeg siger ikke sådan noget. 

 

B fortæller også omkring nyt og fast personale: Det er så utrygt. Man ved ikke, hvem 

der kommer. Der er noget uroligt over det hele. Så går man og tænker, hvem kommer 

nu i morgen? Man er ikke rigtig rolig, når det skifter sådan hele tiden. Nu er jeg heldig, 

at jeg har fået X og Y, der er faste hjemmehjælpere, men før jeg fik dem, var der hele 

tiden skift. Det kunne jeg altså ikke klare. 

 

C fortæller, at hvis afløseren ikke kan hjælpe hende, så tager familien over: Der er 

nogle af de unge, de kan ikke sætte curler i. Jeg kan heller ikke selv, men så gør min 

svigerdatter det.  

 

De ældre synes, der er for lidt tid afsat til rengøring hver anden uge. A udtrykker: Det er 

begrænset, hvad de kan nå indenfor en time. Gerigter og sådan noget det bliver aldrig 

tørret af. De kommer aldrig i hjørnerne. 
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Alle de ældre giver udtryk for, at de er bevidste om tilbudet vedrørende fleksibel 

hjemmehjælp. B og C benytter sig af ordningen. B udtrykker: Nogle gange kan jeg godt 

finde på at sige: ”Husk nu at vi skal have pudset vinduer indvendig i dag.” Så klarer vi 

det, og så lader vi være med at for eksempel støvsuge, så tager vi det næste gang. Jeg 

synes, det er dejligt at have denne mulighed, for vinduerne trænger også engang 

imellem. Så har man også selv noget at skulle have sagt. Det betyder meget, at man ikke 

bliver gjort til ingenting. Det at man ikke selv har noget at skulle have sagt, det tror jeg 

ikke, jeg kunne holde til. Så faldt jeg sammen, simpelthen. Jeg ville gå helt i stå. 

 

Selvom at A er bevidst om tilbudet vedrørende fleksibel hjemmehjælp, gør hun ikke 

brug af den: Jeg har nok følt behov for hjælp til andre ting. Det ville have været rart, 

hvis jeg kunne få mine vinduer pudset og i særdeleshed det i køkkenet, hvor jeg ikke kan 

komme til. Men jeg siger ikke noget. Sikkert fordi jeg ikke vil have, at de siger nej. Eller 

være til ulejlighed. 

 

6.2.2 Hjemmehjælperens arbejdsrytme - tolkning 

De ældres værdier påvirkes af hjemmehjælpernes arbejdsstruktur. Dette influerer 

yderligere på de ældres oplevelse af valg og kontrol i dagligdagen. 

 

For A er det vigtigt, at komme i tøjet inden hun spiser morgenmad. A fastholder sin 

vanlige rytme, da hun venter med at spise morgenmad, til hun har fået den nødvendige 

hjælp til påklædning. Teorien belyser vigtigheden af, at den ældre tager udgangspunkt i 

sine værdier i dagligdagen for at kunne udføre sine meningsfulde aktiviteter. A vælger 

at blive påklædt inden morgenmaden. Det medfører ventetid, idet hun ønsker at få 

aktiviteten udført i den vante rækkefølge. Personlig tilfredsstillelse er livet i gennem 

stærkt knyttet til organiseringen af tid. Da hjemmehjælperen ikke kommer ikke til en 

fast tid, påvirkes A’s oplevelse af tilfredshed i negativ retning. Da A fastholder sine 

rutiner omkring påklædning, adapterer hun ikke til situationen. Ventetiden bevirker, at 

hun bliver utilfreds. A har truffet et valg, men hun har ikke kontrol over, hvornår 

aktiviteten foregår. For at have mulighed for at vælge samt opnå kontrol, skal 

aktiviteten stemme overens med de ressourcer, der er i omgivelserne. 
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Når hjemmehjælperne har travlt, oplever A, at hun er til besvær, hvilket giver hende 

skyldfølelse. Dette medførte engang vrede hos A, da hjemmehjælperen glemte at 

komme til frokost og varme hendes mad. Herved får hun ikke indfriet sine værdier, da 

hun ikke kan varme maden selv. Hjemmehjælperens forglemmelse bevirker, at A bytter 

rundt på måltiderne. Den dårlige organisering af tid fører frem til, at A ikke opnår 

tilfredshed, da det påvirker hendes værdier. Den canadiske teori beskriver, at have valg 

og kontrol kræver, at mennesket kan tage beslutning om, hvad det vil. A har ikke 

valgfrihed over sin meningsfulde aktivitet, da hun mangler hjælpen til at forberede 

maden. Det medfører, at A ikke opnår kontrol i situationen. Alligevel formår hun at 

tilpasse aktivitetsudøvelsen ved at omorganisere sine rutiner omkring måltiderne. 

 

A har ikke lyst til at tale med sine hjemmehjælpere omkring sine 

aktivitetsproblematikker, da hun ikke oplever, at de har overskud til at lytte. Ifølge 

teorien fremmes aktivitetsudøvelse ved at tage udgangspunkt i den ældres værdier, som 

bestemmes individuelt. Aktivitetsudøvelsen hæmmes på grund af manglende 

kommunikation imellem hjemmehjælperen og A. Det bliver svært for hjemmehjælperen 

at løse aktivitetsproblematikken, når A ikke giver udtryk for sine værdier. A’s 

manglende kommunikation opstår på grund af hjemmehjælperens stressede hverdag. 

Hjemmehjælperens travlhed bliver en hæmmende faktor i omgivelserne. Det bevirker, 

at A oplever, at hun er nødsaget til at træffe valget om ikke at kommunikere med 

hjemmehjælperen. Derved opnår A ikke kontrol over sine aktivitetsproblematikker. 

 

Bade-situationen er intim for C, og hun er forlegen over at vise sin krop for forskellige 

hjælpere. Det er værdifuldt for hende, at hun bevarer sin integritet. Samtidig finder C 

det ubehageligt, at det er yngre hjælpere der kommer, da hun er forfængelig i forhold til 

sin krop. Hun opretholder ikke sin integritet, da organiseringen af hjælpen påvirker 

hendes værdier. C’s autoritetstro bevirker, at hun ikke selv oplever at have et valg 

omkring, hvem der kommer og bader hende. Det medfører, at hun ikke opnår kontrol, 

da hendes grænser overskrides. 

 

Det er utrygt for B, når der kommer en ny hjemmehjælper. Det påvirker hele hendes 

dagligdag, ved at hun oplever en indre uro. B er blevet mere tryg, efter hun har fået to 
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faste hjælpere, der kommer hos hende. B tillægger det værdi, at der er kontinuitet i 

hjemmehjælperens arbejdsplan. Det er ikke tilfredsstillende, at hjælpen ikke er 

organiseret ud fra hendes værdier. Idet hun ikke har indflydelse på, hvem der kommer, 

opnår hun ikke kontrol over situationen. 

 

C inddrager familien, når hjælperen ikke formår at sætte curler i hendes hår. 

Svigerdatteren får fulgt op på hendes værdier, det medvirker til, at hun får udført sin 

meningsfulde aktivitet på tilfredsstillende vis. Ved at C vælger at inddrage familien, 

opnår hun kontrol over aktiviteten. Da C formår at adaptere til situationen, opnår hun 

tilfredshed. 

 

Et rent hjem er en vigtig del af de ældres dagligdag, derfor har de svært ved at acceptere 

den begrænsede tid, der er afsat til rengøring. A synes ikke, at der bliver gjort rent i 

hjørnerne. Ifølge teorien bestemmes meningsfulde aktiviteter ud fra individuelle og 

kulturelle værdier. For A er det en værdi, at rengøringen udføres, som hun er vant til. 

Organiseringen af tiden harmonerer ikke med A’s værdier. Det gør, at hun ikke har 

valgmulighed, og mister derved kontrol over rengøringen. 

 

De ældre giver udtryk for at kende til fleksibel hjemmehjælp, og er tilfredse med 

valgmulighederne. B og C benytter sig af ordningen. B bestemmer selv, hvornår hun for 

eksempel vil have pudset vinduer. Det betyder meget for hende, at hun bliver 

respekteret. Teorien beskriver, at mennesket er en åndelig skabning, der anerkendes ved 

at respektere dets værd og overbevisninger. Herigennem får mennesket kræfter til at 

handle og træffe valg. Hjemmehjælperen har anerkendt B’s værd, ved at hun giver sig 

tid til at lytte til hende. Hun oplever således ikke at blive gjort til ingenting. Det giver 

hende vilje til at udtrykke sit ønske om at få pudset vinduer. Ifølge teorien kan der 

træffes valg vedrørende ens aktiviteter, selvom der kun er ringe mulighed for at føre 

valgene ud i livet. Selvom B ikke fysisk kan udføre aktiviteten, føler hun, at hun udfører 

den i samarbejde med hjemmehjælperen. Ordningen gør, at B oplever valgfrihed over 

aktiviteten, og opnår derved kontrol. 
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I kontrast hertil påvirkes A af hjemmehjælperens stressede situation. Hun mister således 

lysten til at benytte sig af tilbudet om fleksibel hjælp, selvom hun føler et behov for det. 

Det forårsager, at hun ikke får udført aktiviteter, som er værdifulde for hende. Den 

stressede situation er tegn på, at tiden ikke er organiseret efter A’s behov. Da hun 

fravælger fleksibel hjemmehjælp, mister hun kontrollen over udførelsen af sine 

meningsfulde aktiviteter i dagligdagen som for eksempel vinduespudsning. 

 

6.2.2.1 Sammenfatning af tolkning 

Den teoretiske tolkning viser, at de ældres aktivitetsudøvelse påvirkes af omgivelsernes 

tilpasning. Omgivelserne består af de betingelser hjemmehjælperne arbejder under, i 

form af den tid der er afsat til de enkelte, om hjælperne er tilknyttede faste borgere og 

om hjemmehjælperne kommer til aftalt tid. Hvis omgivelserne ikke er tilpasset, får det 

negativ indflydelse på de ældres valg og kontrol. Det ses i nogle tilfælde, at de ældre 

adapterer til den manglende tilpasning i omgivelserne. 

 
6.2.3 Medinddragelse - empiri  

Temaet omhandler de ældres oplevelse af at deltage i aktiviteterne. Igennem empirien 

ses det, at aktivitetsudøvelsen påvirkes af den måde de ældre formår at gøre brug sig 

selv, og de midler der er i omgivelserne.  

 

Alle de ældre føler, at de deltager i flere af de aktiviteter, som hjemmehjælperen hjælper 

dem med. B beskriver, at hun blandt andet deltager i tøjvask: Når det er vaskedag, så 

har jeg sorteret tøjet i poser. Det er mit job. Indtil nu har jeg selv taget sengebetrækket 

af, altså dyne og pude. Så ved min hjemmehjælper, at det står ude i gangen, og at det er 

klar til at komme i maskinerne. Hun ved hvor nøglerne og vaskekortene ligger. Så tager 

hun selv, det hun skal bruge og går ned i vaskekælderen. Når hun er færdig med det, 

kommer hun op og lægger det ud på sengen, fordi det skal dampe af. Så er det mit job, 

at putte det i skufferne. Alt det gør, at jeg er tryg og rolig ved det. 

 

A giver udtryk for, at hun ikke er altid, er tilfreds med den måde, hvorpå hjælpen bliver 

udført: Og så min seng, jeg vil ikke sige hun reder den, men hun dækker den lige til. 

A føler, at hun mister noget i dagligdagen, da hun ikke har været med i beslutningen om 

sin sengetid: Nej, det jeg har ikke haft indflydelse på. Det har de bestemt inde på 
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hjemmeplejen. Det kunne godt være, at jeg havde lyst til at se fjernsyn en aften, og der 

er faktisk mange udsendelser klokken ti. Dem kan jeg ikke følge med i. Jeg går pænt i 

seng. Når klokken er halv ti, går jeg pænt ind på badeværelset, børser mine tænder og 

går på toilettet. Jeg går ind til min seng og slår dynen til side, og gør klar til 

hjemmehjælperen kommer. Jeg føler, at det går ud over min selvstændighed. 

 

B fortæller om den faste kørselsordning: Jeg har anskaffet mig en mobiltelefon, da jeg 

har oplevet at stå og vente en hel time på busselskabet. Men det duer ikke at ringe til 

dem, når der kan være to timers ventetid. Og hjemmehjælperen kan jo heller ikke gøre 

noget. For vi har fået brev om det, og sådan er ordningen. Det må vi finde os i, for 

hjemmehjælperne kan jo ikke gøre noget. Hvad skal vi gøre mere? 

 

6.2.4 Medinddragelse - tolkning 

Der er en gensidig påvirkning mellem de ældres stærke sider og de ressourcer, der er til 

rådighed i omgivelserne. Tilsammen har de indflydelse på aktivitetsudøvelsen og de 

ældres valg og kontrol. 

 
Hjemmehjælperen tager udgangspunkt i B’s ønsker og behov igennem samarbejde. De 

har oparbejdet nogle faste rutiner, når de vasker tøj, der bevirker, at B får brugt sine 

stærke sider. Menneskets stærke sider kommer til udtryk i de affektive, kognitive og 

fysiske komponenter. B gør brug af sine stærke sider, da de faste rutiner sikrer hendes 

deltagelse, ved at hun sorterer vasketøjet og lægger det sammen efter vask. 

Hjemmehjælperens samarbejde beskrives gennem teorien som værende en ressource i 

omgivelserne, som kan støtte og hjælpe med at løse aktivitetsproblematikker. 

Hjemmehjælperen fremmer B’s aktivitetsudøvelse ved at tage udgangspunkt i hendes 

stærke sider. B har valgfrihed over aktiviteten, da hun igennem deltagelse har 

medindflydelse. Hun opnår således kontrol over aktivitetsudøvelsen, hvilket gør hende 

tryg og rolig. 

 
A vil gerne have udført sine aktiviteter, som hun er vant til. Hun er ikke tilfreds med 

den måde, hvorpå hjemmehjælperen reder sengen. A har ressourcer i omgivelserne, i 

form af hjemmehjælperen, til at få udført aktiviteten på den måde hun ønsker. Men hun 
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mangler styrken til at give udtryk for, hvordan hun foretrækker, at aktiviteten skal 

udføres. Hjemmehjælperen får ikke muligheden for at udføre aktiviteten efter A’s ønske 

med mindre, de selv spørger ind til det. Den manglende kommunikation bevirker, at A 

ikke opnår valgfrihed og derved ikke får kontrol over aktiviteten. 

 

A er ikke inddraget i beslutningen om sin sengetid. Hun har manglende styrke til at 

fortælle hjemmehjælperen om sin sædvanlige aftenrytme. Det fører til aktivitetstab som 

for eksempel at se fjernsyn. Hjemmehjælperne får ikke mulighed for at afhjælpe A’s 

aktivitetsproblematikker, da de ikke er bevidste om hendes ønske. Den manglende 

indflydelse i forhold til tidspunktet for aftenhjælp bevirker, at hun ikke har 

valgmulighed. Hun opnår ikke kontrol over, hvornår hun vil se fjernsyn. Det resulterer i, 

at A mister sin selvstændighed.  

 

B er utilfreds med den offentlige kørselsordning. Hun har selv taget initiativ til at løse 

problemet ved at anskaffe sig en mobiltelefon, samt ved at drøfte problematikken med 

sin hjemmehjælper. B’s stærke sider kommer frem ved, at hun påtager sig en aktiv rolle 

i løsningen af problemet. Hjemmehjælperen har ikke mulighed for at hjælpe hende på 

grund af kørselsordningens regler. De institutionelle omgivelser, i form af busselskabet, 

hindrer derved hjemmehjælperen i at fremme B’s aktivitetsudøvelse. B er nødt til at 

tage et bestemt valg ved at fortsætte med kørselen, da hun er afhængig af 

kørselsordningen i forbindelse med andre aktiviteter, hvori hun ønsker at deltage. Hun 

oplever ikke kontrol over situationen, da bussen ikke kommer til den ønskede tid. 

 

6.2.4.1 Sammenfatning af tolkning 

Tolkningen viser, at aktivitetsudøvelsen påvirkes af samspillet mellem de ældre og 

hjemmehjælperne. En tilfredsstillende udøvelse af de meningsfulde aktiviteter afhænger 

af, om hjemmehjælperne i samarbejde med de ældre har oparbejdet nogle faste rutiner 

igennem en gensidig kommunikation. Hvis der er manglende kommunikation imellem 

omgivelserne og mennesket, medfører det, at de ældre ikke oplever valg og kontrol i 

aktivitetsudøvelsen. Det ses i et enkelt tilfælde, at der er god kommunikation mellem 

parterne, men at hjemmehjælperen ikke har mulighed for at hjælpe på grund af regler i 
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de institutionelle omgivelser. Selvom ressourcerne er der, hindrer omgivelserne den 

ældre i at opnå valg og kontrol. 

6.2.5 Hjemmehjælperens person - empiri 

Temaet omhandler de ældres oplevelse af, hvordan hjemmehjælperne viser medfølelse. 

Det er forskelligt, hvilket behov de har for personlig kontakt og tilpasning af aktiviteter. 

 

B værdsætter at hjemmehjælperen tager hensyn til hendes kapacitet: Dynebetrækket har 

jeg gerne selv taget af, men nu begynder hjemmehjælperen at stritte imod, det må jeg 

ikke, hun kan se, at jeg ikke kan klare det. Forrige gang skældte hun mig ud. ”Du ved 

godt, du har at lade være”(griner). Jeg har det godt med, at hun siger det til mig, for 

jeg ved, at hun ikke gør det, før hun kan se, at det er nødvendigt. Så derfor respekterer 

jeg, hvad hun siger. 

 

Hjemmehjælperen har tilpasset en vigtig aktivitet for B. Da stroppen på morgenkåben 

gik i stykker, fik hun problemer med at tråde en nål: Jeg stod et stykke tid. Jeg kunne 

ikke få den her tråd ind, ikke engang med de her små dimser, man har til at sætte ind i 

nålen, så man kan sætte tråden deri. Så blev jeg så hysterisk, at jeg satte det ind på 

reolen inde i soveværelset. Næste morgen sagde hjemmehjælperen: ”Nå, der er nok en, 

der lige skal tråde en nål.” Ja, hun kender mig, så hun ved godt, at jeg har prøvet på 

det selv. Hun trådede nålen, og satte den så jeg selv kunne sy den i. Det betyder utrolig 

meget, at hjemmehjælperen kan hjælpe med sådan nogle ting. Det er jo de små ting i 

hverdagen, som er så nødvendige, men som man ikke kan undvære.  

 

A er visiteret til rengøring, da hun ikke kan klare alle opgaverne selv, blandt andet fordi 

hun er bange for at falde, når hun går med sin rollator. Hun udtrykker: Sidste gang jeg 

fik gjort rent, blev jeg lige frem bedt om at tørre støv af. Da blev jeg godt nok lidt vred. 

Det synes jeg ikke, at jeg følte mig i stand til. Hjemmehjælperen har nok ment, at jeg 

var blevet så rask, at det kunne jeg selv gøre, som jeg plejede før i tiden. Det var meget 

svært. Det er ikke let at tørre støv af med rollatoren ved siden af sig, når man skal bøje 

sig ned. Det kunne jeg faktisk ikke. Jeg synes, det var grimt sagt af hende. Jeg var vred 

bagefter, fordi jeg ikke sagde det til hende, og fordi jeg var sådan et pjok. Jeg er 

bevilget, at der skal tørres støv af. 
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B fortæller, at hun ikke har været helt tilfreds, med en af de hjemmehjælpere hun har 

haft: For det første var han så snusket, og for det andet så var han så frembrusende. Jeg 

kan godt tage at mænd kommer, men det skal bare være ordentlige mennesker. Hun 

fortæller om en hjemmehjælper, som hun var meget glad for: At se ham rede en seng 

”Men den skal da redes ordentligt” sagde han. At se ham hjælpe mig af at få tøjet af og 

på ”Jamen, jeg er vant til at hjælpe min mor.” Jeg var heller ikke bange for, at han 

skulle hjælpe mig i bad. Han var så naturlig og frisk, så det var dejligt. 

 

6.2.6 Hjemmehjælperens person – tolkning 

Det er vigtigt for de ældre, at hjemmehjælperne udviser en evne til at imødekomme de 

ældres behov. Hjemmehjælperne påvirker de ældres aktivitetsudøvelse igennem sin 

personlige fremtræden og evne til at tilpasse aktiviteten. 

 

Den faste hjemmehjælper kender B’s kapacitet og kan derved sætte grænser for hendes 

aktivitetsudøvelse. Menneskets aktiviteter udvikler sig, tilpasses eller omformes til nye 

mønstre igennem livet. B’s kapacitet har ændret sig, og hun har svært ved at tage 

hensyn til sine egne grænser. Hun har derfor behov for, at hjemmehjælperen støtter op 

omkring hende. Hjemmehjælperen tilpasser aktiviteten til B’s nuværende 

funktionsniveau ved at gøre hende opmærksom på, at det er for hårdt for B at skifte 

dynebetræk. Hjemmehjælperen anbefaler B at stoppe aktivitetsudøvelsen, når det er 

nødvendigt. Det er B tilfreds med, da hun har tillid til hjemmehjælperens dømmekraft. 

B har således en valgmulighed ved at stoppe aktiviteten på hjemmehjælperens 

anbefaling, og hun opnår således kontrol over aktiviteten. 

 

B kan ikke udføre sy-aktiviteten alene. Hun har derfor behov for hjælp til at få 

aktiviteten tilpasset for at fortsætte aktiviteten. Aktivitetsudøvelse forekommer, når 

omgivelserne er tilpasset menneskets behov. Hjemmehjælperen imødekommer B’s 

behov ved at lave en del-aktivitet. B fuldfører aktiviteten ved at sy stroppen på 

morgenkåben, efter at hjemmehjælperen har trådet nålen. B oplever tilfredshed ved at 

hjemmehjælperen tilpasser aktiviteten for hende. Da hjemmehjælperen tråder nålen for 

B, vælger hun at færdiggøre sy-aktiviteten. Derved opnår hun kontrol.  
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A har behov for at få hjælp til rengøringsaktiviteten grundet sin funktionsnedsættelse.  

For at opnå en succesfuld aktivitetsudøvelse er det nødvendigt, at menneske, aktivitet 

og omgivelser er tilpasset til hinanden. Aktiviteten er ikke tilpasset til A. Hun oplever, 

at hjemmehjælperen stiller for store krav, ved at hun beder hende om at tørre støv af. 

Det gør hende vred, da hun er visiteret til rengøring. A fortryder, at hun ikke har gjort 

hjemmehjælperen opmærksom på sin utilfredshed. Det er, grundet den manglende 

kommunikation, svært for hjemmehjælperen at tage udgangspunkt i A’s behov. A 

oplever ikke at have valgfrihed i situationen, da hjemmehjælperen sætter hende til at 

tørre støv af. Den manglende oplevelse af valgfrihed resulterer i, at hun ikke opnår 

kontrol. 

 

B giver udtryk for, at nogle hjemmehjælpere viser mere medfølelse end andre. Hun har 

et behov for at blive imødekommet med respekt, og at hjemmehjælperne udstråler ro og 

nærvær. Omgivelserne skal være tilpasset til mennesket for at opnå tilfredshed i 

aktivitetsudøvelsen. I badesituationen oplever B den ene hjemmehjælper som værende 

naturlig, hvilket giver hende tryghed og tilfredshed. I modsætning hertil, har hun 

oplevet en anden hjælper som meget frembrusende. Når hjemmehjælperen ikke er 

nærværende, får B ikke mulighed for at selv kunne træffe valg og opnå kontrol over 

aktiviteten.   

 

6.2.6.1 Sammenfatning af tolkning 

Tolkningen viser, at de ældres tilfredshed i aktivitetsudøvelsen afhænger af 

hjemmehjælpernes opmærksomhed på, at tilpasse aktiviteten til deres behov. Hvis 

hjemmehjælperne ikke er opmærksom på de ældres behov, oplever de ikke valg og 

kontrol over aktivitetsudøvelsen og dermed manglende tilfredshed. Det fremgår, at 

nogle hjemmehjælpere er bedre til at adaptere til den ældres behov end andre. 
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7.0 Konklusion 
Vi vil i følgende afsnit svare på problemformuleringen: ”Hvordan oplever den ældre 

sammenhængen imellem sine meningsfulde aktiviteter og hjemmehjælperens 

påvirkning af aktivitetsudøvelsen - og hvordan har det indflydelse på den ældres valg og 

kontrol i dagligdagen?” 

 

Når vi sammenholder resultatet med problemformuleringen, kan vi konkludere, at de 

ældre oplever, at hjemmehjælperen kan påvirke aktivitetsudøvelsen både i positiv og 

negativ retning. Det afhænger af, hvorvidt der er balance mellem mennesket, 

omgivelserne og aktiviteten. 

 

Det fremkommer af undersøgelsen, at de ældre oplever en påvirkning af deres 

aktivitetsudøvelse fra omgivelserne, i form af hjemmehjælpernes arbejdsbetingelser. 

Det afhænger af, om det er fast personale, der kommer, om de kommer til en fast tid, og 

hvilken tid der er afsat til de ældre.  

 

Aktivitetsudøvelsen påvirkes yderligere af, om der igennem samarbejde, er oparbejdet 

faste rutiner via gensidig kommunikation mellem de ældre og hjemmehjælperne. 

Derudover har hjemmehjælpernes opmærksomhed på de ældres behov indflydelse på, 

hvorvidt aktivitetsudøvelsen er tilpasset til den enkelte ældre.  

 

Ud fra de ovenstående komponenter har samspillet indflydelse på, om de ældre oplever 

at have valg og kontrol over sin aktivitetsudøvelse i dagligdagen.  

 

Undersøgelsen viser, at i de tilfælde hvor hjemmehjælperen ikke tilpasser aktiviteten, 

formår den ældre enkelte gange adapterer til situationen. 
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8.0 Diskussion 
I dette kapitel vil vi diskutere vores resultater i forholdt til den anvendte metode, teori 

samt i forhold til anden praksis og forskning på området.  

 

8.1 Metodediskussion 

Det har været svært for visitatorerne at finde informanter, som ønskede at deltage i 

undersøgelsen. Det har medført, at vi blandt andet har fået en informant, som udtrykte 

skepsis over at medvirke. Det påvirkede interviewet, ved at vi ikke kunne få 

dybdegående svar på vores spørgsmål. I den senere analyse har det bevirket, at en del af 

informantens udsagn ikke har været dækkende til en tolkning. Vi kan derved have 

mistet nogle nuancer til at belyse vores problemformulering.  

 

Vores pilotinterview blev aflyst, hvilket gjorde, at validiteten af undersøgelsen faldt, da 

interviewerne ikke fik afprøvet deres samarbejde og interviewroller. Vi afprøvede 

forståelsen af interviewspørgsmålene på nogle ældre, som ikke opfyldte kriterierne. 

Validiteten er således påvirket i en positiv retning.  

 

Vi valgte at afslutte interviewet af D tidligere end beregnet, da hun udviste tvivl ved at 

medvirke til interviewet. I forbindelse med databearbejdningen vurderede vi, at D ikke 

skulle indgå i undersøgelsen, da hun ikke opfyldte de opstillede kriterier. Da hun ikke 

indgår i undersøgelsen, højnes reliabiliteten af resultatet. Vi vurderer, at validiteten er 

faldet på grund af mindre empiri end planlagt ved undersøgelsens start. Empirien har 

været tilstrækkelig for at besvare problemformuleringen.  

 

I interviewsituationen var vi to til at interviewe. Det gjorde, at der blev en afslappet 

atmosfære, og den ældre blev fortrolig og åbnede sig op. Vi fik således nogle relevante 

informationer, der er med til at højne validiteten af undersøgelsen. 

 

I vores teoretiske tolkning blev A’s udsagn anvendt meget i forhold til de to andre 

informanters. Det har vi valgt på baggrund af, at hendes udsagn har mange kontraster i 

forhold til de andre. Hun gav nogle righoldige svar på de spørgsmål, som blev stillet. 
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Det har påvirket undersøgelsens validitet positivt, at svarene er righoldige, men 

validiteten falder, ved at meget af empirien bygger på én informant. 

 

8.2 Teoridiskussion 

Den canadiske teori var anvendelig til denne undersøgelse, da den gav en forståelse af, 

hvordan ydre faktorer har indflydelse på den ældres aktivitetsudøvelse. Teorien var også 

relevant, da den forklarer sammenhængen mellem aktivitetsudøvelsen og indflydelse på 

valg og kontrol.  
 

Vi vurderer, at Dworkin’s autonomi-teori ville have været et godt supplement til den 

canadiske teori, da den giver en dybere forståelse for menneskets ubevidste tanker bag 

dets handlinger. Vi kunne derved have opnået en dybere forståelse af, hvorfor de ældre 

oplever hjemmehjælpernes påvirkning på aktivitetsudøvelsen, på den måde som de gør. 

 

8.3 Resultatdiskussion 

I det følgende vil vi diskutere vores resultater i relation til anden forskning på området. 

Vores resultater viser, at hjemmehjælperne påvirker de ældres udøvelse af meningsfulde 

aktiviteter i form af: Den tid der er afsat til hjælp hos de ældre, om hjemmehjælperne er 

fast hos de ældre, om hjælperne kommer til aftalt tid, om de har oparbejdet faste rutiner 

igennem gensidig kommunikation, og om hjemmehjælperne er opmærksom på de 

ældres behov. Disse komponenter indvirker på de ældres oplevelse af valg, kontrol og 

tilfredshed. Resultatet viser endvidere, at hjemmehjælperne eller de ældre i nogle 

situationer formår at adaptere til situationen. 

 

8.3.1 Resultater i forhold til anden forskning 

I Bryant’s undersøgelse ” In their own words: a model of healthy aging” kommer det 

frem, at den ældres udøvelse af meningsfulde aktiviteter blandt andet afhænger af, om 

ydre ressourcer er til stede.94 Det fremkommer i vores undersøgelse, at ydre ressourcer i 

form af hjemmehjælperne påvirker de ældres udøvelse af meningsfulde aktiviteter. For 

at hjemmehjælperne kan indgå som ressource i de ældres omgivelser, er det nødvendigt 

at der er tilstrækkelig tid afsat til hjælp hos dem, at hjemmehjælperne er fast hos de 
                                                 
94 Bryant et al. (2001). In their own words: a model of healthy aging. Social science & medicine 53, 927- 
    941. 
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ældre, og at de kommer til aftalt tid. De manglende ressourcer medvirker til en 

oplevelse af utilfredshed i dagligdagen.  

 

I undersøgelsen ”Satisfaction in Everyday Life for Frail 85-year-old Adults: A Danish 

Population Study” af Johannesen et al. fremkommer det som nævnt i problemfeltet, at 

svækkede ældre oplever mindre tilfredshed, når de modtager hjemmehjælp.95 Vores 

resultater viser, at ældre der modtager hjemmehjælp kan opnå tilfredshed, hvis de bliver 

inddraget i de daglige aktiviteter. Det forudsætter en gensidig kommunikation, så faste 

rutiner kan oparbejdes ud fra de ældres ønsker. Herved får de ældre mulighed for at 

deltage i aktiviteten samt opleve valg og kontrol. 

 

Legarth’s undersøgelse ”Are changes in the key activities from age 75-80 associated 

with functional ability and life-satisfaction at age 80?” viser, at når svækkede kvinder 

mister deres betydningsfulde aktiviteter får de behov for hjælp efter 5 års periode.96 

Vores undersøgelse viser, at ældre som modtager hjemmehjælp, mister nogle af deres 

betydningsfulde aktiviteter, hvis de blandt andet ikke medinddrages. Der kan sætte 

spørgsmål ved, om de ældres behov for hjælp fremskyndes, grundet den manglende 

udøvelse af de betydningsfulde aktiviteter. 

 

I den danske rapport ”Hjemmehjælp og ældres velbefindende – En analyse af 

hjemmehjælpernes arbejdsprincipper i to kommuner” fra AKF fremkommer det, at når 

hjemmehjælperne støtter de ældre til selv at udføre mest muligt af aktiviteten, så opnår 

de ældre selvbestemmelse.97 Vores undersøgelse viser, at når hjemmehjælperne ikke 

altid er opmærksom på at tilpasse aktiviteten til de ældres behov, så opnås ikke valg og 

kontrol. Det vil derfor være relevant at diskutere, hvordan denne tilpasning kan 

fremmes. 

 

 
                                                 
95 Johannesen, A. et al. (2004). Satisfaction in Everyday Life for Frail 85-year-old Adults: a Danish 
    Population Study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11, 3-11. 
96 Legarth, K. H. V. (2001).  Are changes in the key activities from age 75 to 80 associated with 
    functional ability and life-satisfaction at age 80? A longitudinal study of a Danish population. 
   Værløse. 
97 Hansen, E. B. et al. (1999). Hjemmehjælp og ældres velbefindende – En analyse af hjemmehjælperens 
    arbejdsprincipper i to kommuner. AKF rapport. Kbh.: AKF Forlaget. 
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8.3.2 Resultater i forhold til praksis 

Ud fra Fælles Sprog visiteres tidsrammen til hjælp efter de ældres funktionsniveau.98 

Vores resultater viser, at den tid der er afsat til hjælp til udøvelsen af de ældres 

aktiviteter, ikke stemmer overens med deres behov. Her er der en uoverensstemmelse, 

hvor vi sætter tvivl ved, om de ældre er visiteret godt nok ud fra Fælles Sprog eller om 

Fælles Sprog er fleksibel nok til at tilpasse hjælpen individuelt. Yderligere kunne det 

diskuteres, om Fælles Sprog er tilstrækkelig integreret i hjemmehjælpernes arbejde, så 

de kan medinddrage de ældre i aktiviteten.  

 

Loven om fleksibel hjemmehjælp lægger op til, at de ældre kan bytte én ydelse til fordel 

for en anden ydelse, som hun ikke er visiteret til. Som nævnt i problemfeltet viser en 

undersøgelse at 63, % af en adspurgt gruppe på 800 ikke kendte til fleksibel 

hjemmehjælp.99 Det viser sig i vores undersøgelse, at alle de ældre er bevidste om 

loven, men at det ikke er alle, der benytter sig af den. En af de ældre giver udtryk for, at 

hun på grund af hjemmehjælperens travlhed ikke vil være til ulejlighed, og benytter sig 

derfor ikke af tilbudet. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om hjemmehjælperens 

arbejdsbetingelser kan hindre integreringen af fleksibel hjemmehjælp i andre tilfælde.  

 

De enkelte kommuner udformer selv værdigrundlag og kvalitetsstandarder for ældre- og 

handicapområdet ud fra Lov om Social Service.100 Vi har holdt resultatet fra de ældres 

oplevelse op imod elementer fra kommunernes værdigrundlag og kvalitetsstandarder. 

Kommunerne arbejder overordnet ud fra de samme principper. En væsentlig faktor er, at 

borgeren skal føle tryghed, tillid og kontinuitet i hjælpen. Det fremkommer i vores 

resultater, at de ældre ikke altid oplever tryghed, blandt andet fordi der kommer meget 

forskelligt personale i deres hjem. Her er en uoverensstemmelse imellem kommunernes 

værdigrundlag, kvalitetsstandarder og praksis, hvilket får konsekvenser for de ældres 

aktivitetsudøvelse. 

 

                                                 
98  Kommunernes Landsforening (2002). Værd at vide om Fælles sprog – Kom videre med Fælles sprog. 
      Kbh.: Kommuneinformation. 
99  Aion ApS (2004). Ældrepakken – fra et brugerperspektiv. Hovedundersøgelse for Ældre Sagen. 
100 For at de ældres anonymitet tilgodeses oplyses kommunernes værdigrundlag og kvalitetsstandarder 
     ikke. 
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Kommunerne arbejder også ud fra, at de ældre skal være i centrum, hvor hjælpen skal 

tilpasses deres behov og værdier. Vores resultater viser, at hjemmehjælpernes 

arbejdsramme forårsager, at de ikke altid kan følge op på de ældres værdier, i den grad 

kommunens værdigrundlag lægger op til. Divergensen medfører, et stressende 

arbejdsmiljø for hjemmehjælperen, som yderligere påvirker de ældres udøvelse af 

meningsfulde aktiviteter. 
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9.0 Perspektivering 
I dette kapitel vil vi relatere undersøgelsens resultater til vores egen profession, og give 

forslag til yderligere studier på området. 

 

I vores undersøgelse fremkommer det, at de ældres aktivitetsudøvelse påvirkes af den 

tid der er afsat til hjælp, om hjemmehjælperne er fast hos de ældre og om hjælperne 

kommer til aftalt tid. Som ergoterapeuter har en viden omkring strukturering af 

aktivitet. Vi mener, at det vil være til gavn for ældre, hvis ergoterapeuter gik ind som 

konsulenter ved at rådgive og vejlede hjemmehjælpere og deres ledere. Herved ville 

ressourcerne blive udnyttet bedst muligt i forhold til de ældre. 

  

Det viser sig, at de ældres aktivitetsudøvelse afhænger af, om der er oparbejdet faste 

rutiner igennem gensidig kommunikation. Vi ser det relevant for vores faggruppe at 

undervise pleje-personalet om rutinernes betydning for den ældres aktivitetsudøvelse. 

Det vil påvirke de ældres udøvelse af meningsfulde aktiviteter i en positiv retning.  

 

Resultatet indikerer, at aktivitetsudøvelsen påvirkes af hjemmehjælpernes 

opmærksomhed på de ældres behov. Vi formoder, at det ville være til fordel for den 

ældre og hjemmehjælperne at indgå i et tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter. Her 

kan vi supervisere hjemmehjælperne i aktivitetssituationerne med hensyn til, hvordan de 

kan imødekomme de ældres behov, så deres ressourcer udnyttes.  

 

Undersøgelsen har fået os til at reflektere over nye vinkler, der kan undersøges indenfor 

ældreområdet. I Farnworths’s undersøgelse ”Doing, Being and Boredom” fremkommer 

det, at unge mennesker der ikke engagerer sig i meningsfuld aktivitet, kommer de til at 

kede sig, hvilket medfører misbrug og kriminalitet.101 Vi synes, det kunne være relevant 

at undersøge nærmere, hvilke konsekvenser det vil give for de ældre, hvis de ikke 

engagerer sig i meningsfulde aktiviteter. 

 

                                                 
101 Farnworth, L. (1998). Doing, Being and Boredom. Journal of Occupational Science, Nov, vol. 5, no. 3 
    140-146 
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Det fremkommer i vores undersøgelse, at manglende ressourcer i omgivelserne kan 

medføre at de ældre adapterer til situationen. Vi synes, at det ville være relevant at 

undersøge, om de ældre oplever tilfredshed i deres meningsfulde aktiviteter, når de 

adapterer til situationen.  

 

Det viser sig i vores undersøgelse, at de ældre er autoritetstro og derfor ikke udtrykker 

sig selv på samme måde som de yngre generationer. Vi synes derfor, at det vil være 

interessant at undersøge samme problematik igen om 15-20 år, da menneskets værdier 

ændrer sig i takt med samfundets udvikling. 

 

Vi ser det relevant at undersøge, hvordan hjemmehjælperne oplever, at deres 

arbejdsbetingelser påvirker de ældres aktivitetsudøvelse, da vores resultater viser, at de 

ældres aktivitetsudøvelse påvirkes af arbejdsbetingelserne. Ved at sammenholde 

resultaterne fra begge undersøgelser, vil man få et bredere perspektiv på 

problematikken. 
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Bilag 1 

Interviewguide 
Introduktion 
Præsentation af hvem vi er 

Formål 

Information om optagelse af interview på bånd samt brug af citater samt mundtligt og 

skriftligt samtykke hertil 

Oplysning om anonymitet og tavshedspligt 

Lov til at offentliggøre på tryk og på Internettet 

Eventuelle spørgsmål inden interviewet 

Oplyse om ret til ikke at svare på spørgsmål 

Alder 

Kan du fortælle lidt om dig selv og hvad du får hjælp til? 

 

Nuværende aktivitetsudøvelse 

Selvstændig aktivitetsudøvelse 

Kan du prøve at beskrive hvilke daglige gøremål du laver på en typisk dag? 

Hvilke af disse daglige gøremål betyder noget for dig? 

Hvilke af disse daglige gøremål du nævner laver du uden hjælp? 

Hvad er det der gør, at du laver disse daglige gøremål selv? 

Hvad giver det dig selv at udføre disse daglige gøremål? 

 

Aktivitetsudøvelse sammen med hjemmehjælper 

Hvilke af disse daglige gøremål du nævner laver du sammen med hjemmehjælperen? 

Hvorfor laver du disse daglige gøremål sammen med hjemmehjælperen? 

Når du laver noget sammen med hjemmehjælperen, påvirker det dig så til at få mere 

lyst/glæde eller fratager det dig noget? 

Hvordan føler du at det er at lave disse daglige gøremål sammen med 

hjemmehjælperen? 
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Ikke deltagende aktivitetsudøvelse 

Hvilke af disse daglige gøremål du nævner, laver hjemmehjælperen for dig? 

Hvorfor laver hjemmehjælperen disse daglige gøremål for dig? 

Når hjemmehjælperen laver disse daglige gøremål for dig, påvirker det dig til at få mere 

lyst/glæde eller fratager det dig noget? 

Hvordan føles det at hjemmehjælperen laver disse daglige gøremål for dig? 

 

Manglende aktivitetsudøvelse 

Ønsket aktivitetsudøvelse 
Er der nogle daglige gøremål du savner at lave i din dagligdag? 

Har du talt med din hjemmehjælper om de daglige gøremål du savner at lave i din 

dagligdag? 

Har hjemmehjælperen gjort noget for at hjælpe dig med at lave de daglige gøremål du 

savner? 

Hvordan påvirker det dig i din dagligdag at du får/ikke får denne hjælp? 

 

Afrunding  
Har du nogen ting du gerne vil tilføje? 

Tak for at vi fik lov til at interviewe. 

 

Interviewguiden bygger på følgende forskningsspørgsmål: 

Hvilke meningsfulde aktiviteter har den ældre i sin dagligdag? 

Er der nogen meningsfulde aktiviteter som den ældre ikke udfører i sin dagligdag? 

Hvor meget deltager den ældre i sine meningsfulde aktiviteter? 

Hvordan støtter hjemmehjælperen den ældre i at udføre de aktiviteter, som hun savner? 

Hvordan påvirker hjemmehjælperen den ældres udøvelse af meningsfulde aktiviteter? 

Har hjemmehjælperen været igangsættende i forhold til de aktiviteter den ældre savner? 

Har den ældre valg og kontrol over de aktiviteter hun udfører i sin dagligdag? 

Har den ældre valg og kontrol over de aktiviteter hun savner at udføre i sin dagligdag?
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Bilag 2 

Samtykke-erklæring 

 
Undertegnede giver herved samtykke til følgende: 

 

• At der benyttes båndoptager under interviewet. 

• At undertegnede er indforstået med, at rapporten offentliggøres på tryk.  

 

 

____________                   _________________________________________________ 

        Dato                                                                 Underskrift 
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Bilag 3 

Formidling 
Vi vælger at formidle vores bachelorprojekt til ergoterapeutstuderende og 

ergoterapeuter. Vi finder disse grupper relevante, da en stor del af dem vil komme i 

berøring med vores undersøgelsesområde i løbet af deres karriere.  

 

Formidlingen finder sted igennem ergoterapeutforeningen, hvor vi vælger publicere 

vores projekt på deres hjemmeside, www.etf.dk.  

 

Formidlingens indhold vil bestå af hele projektet, som omhandler ældre kvinders 

aktivitetsudøvelse i samarbejde med hjemmehjælperen.  

 

 


