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PReTT - Rehabilitering til tiden 
- en undersøgelse af behov for fase-specifik 
rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark

Undersøgelsens primære formål var at: 

1. Belyse funktionsevne, livskvalitet og sygdomsstadie 

hos danskere med Parkinsons sygdom

2. Afdække rehabiliteringstilbud og –behov hos 

danskere med Parkinsons sygdom

https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2020/08/PReTT-til-TRYK.pdf



Spørgeskema 
→ 84 items

→ Udsendt som e-post og papirversion til borgere uden NEM-ID

Tema Skala

Generelle  spørgsmål Spørgsmål fra ”Danskernes Sundhed”

Helbredsrelateret livskvalitet EQ-5D-5L

Livskvalitet PDQ-39

Funktionsevne MDS-UPDRS (sub-skala)

Sygdomsgrad Hoehn and Yahr – tilpasset

Rehabiliteringstilbud Udviklet  af projektgruppen



Hvem svarede?

→7.039 besvarelser fra personer med Parkinsons sygdom

→Gennemsnitlig alder 73,6 år

→26,7% af respondenter i sygdomsstadie 3 

Sygdomsstadie 3 (inspireret af Hoehn og Yahr 1967)

Du oplever, at din mulighed for at bevæge dig er blevet betydeligt dårligere, men du kan

stadig gå og stå uden hjælp fra andre

eller

Du har behov for at benytte en kørestol eller at ligge i sengen, med mindre andre hjælper dig



Funktionsevne og livskvalitet - sammenfattende

Problemer i 

sygdomsstadie 3 mest 

udtalte i forhold til

→Mobilitet

→ADL

→Kognition



Rehabiliteringstilbud – konkrete indsatser



Indsatser, hvor flest respondenter oplever 
udækkede behov



Hvordan fordeler disse udækkede behov sig på 
sygdomsstadier?



Hvor kan udækkede behov identificeres – og af hvem?



brugerdefinerede farvepalette

→ a) Jette Thuesen, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon

→ I mere end et halvt århundrede har rehabilitering indgået i sundhedsvæsenets tilgang til ældre mennesker, der lever 

med sygdom og svækkelse. Der er i disse år et stigende fokus på brugernes perspektiver og selvoplevede behov, men 

det er sparsomt med viden om, hvordan svækkede ældre mennesker oplever at deltage i rehabilitering, og om den 

rehabilitering, der tilbydes, dækker deres behov.

→ Med udgangspunkt i bl.a. en national survey med svar fra 7.039 danskere med Parkinsons sygdom* vil denne 

præsentation diskutere om der er udækkede behov for rehabilitering hos mennesker, der lever med sygdom og 

svækkelse – med særligt fokus på mennesker med Parkinsons sygdom. Desuden vil præsentationen lægge op til en 

diskussion af behovsvurdering som en måde at sikre større overensstemmelse mellem behov og indsatser.



brugerdefinerede farvepalette

Behov

→ Nordiske velfærdsstat – behov

→ Personcentreret – fokus på behov

→ Behovsvurdering – fra kræftområdet. Lige fordeling og styring af velfærd

→ ‘Needs assessment’ opstår i USA ifm kræftrehabilitering (Lehmann et al 1978) og i England (Ellis et al 1999) 

→ Formålet var bl.a. at etablere objektive kriterier for fordeling af velfærd

→ MeSH-term 1999: ”Systematisk identifikation af en befolknings behov eller vurdering af individer for at afgøre det 

passende niveau for hjælp (‘services’)” 



PDQ-39



Fund ift funktionsevne og livskvalitet -
sammenfattende

Problemer mest udtalte i forhold til

→ Mobilitet

→ ADL

→ Kognition



Andre fagpersoner



Specialtilbud


