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"Jeg spurgte hjerneskadekoordinatoren, om der var mulighed for psykolog-
behandling. Hun beklagede, at det desværre ikke var muligt. Heller ikke med
diagnosen ’moderat depression og belastningsreaktion’. Hun kunne derimod
godt hjælpe med en handikapvenlig bolig og et handikapskilt til bilen. Min mand
fik bevilliget fire ugers genoptræning mere.”

Information, d. 16.1.2018
https://www.information.dk/debat/2018/01/naar-blodprop-rammer-saa-hele-

familien-ramt

https://www.information.dk/debat/2018/01/naar-blodprop-rammer-saa-hele-familien-ramt


Handicapkonventionen (2006)

Inkluderer fysisk og psykisk 
lidelse. 
Dk ratificerede sig til den i 2009
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FN Handicapkonventionens artikel 26:Habilitation and rehabilitation:

1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable 
persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and 
vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall 
organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, 
particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these 
services and programmes: Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary
assessment of individual needs and strengths; Support participation and inclusion in the community and all 
aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their 
own communities, including in rural areas.

2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for professionals and staff 
working in habilitation and rehabilitation services.

3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and technologies, 
designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and rehabilitation”

(United Nations, 2006)

Rehabilitering – en menneskeret
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Definition af rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 
pårørende og fagfolk.

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige 
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne,
opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger
Og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret
indsats.

MarselisborgCentret. Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. Århus: MarselisborgCentret; 2004.
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Ny definition 2021

1. Rehabilitering er målrettet personer, som har eller er i risiko for at opleve 
begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale 
funktionsevne og dermed i hverdagslivet. 

2. Formålet med rehabilitering er et meningsfyldt liv med bedst mulig 
aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

3. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, 
professionelle og andre relevante parter.

4. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og 
vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele 
livssituation.



Vi siger vi laver (helhedsorienteret) rehabilitering…..
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Men hvor godt gør vi 
det?



”Det er svært, når den psykiske reaktion først kommer, når andre vurderer at 
det går bedre, fordi der er sket en fysisk rehabilitering. ” 

(Ellen, 5 år efter skade, 2017)



5 års opfølgning
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Depression
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Time 1
26.7 % 

Time 2
37.2 % 

Time 3
24 % 

For comparison, in a Danish general population study (N = 14,787), 2.3% of 
the participants showed signs of clinical depression

(Ellervik, Kvetny, Christensen, Vestergaard & Bech, 2014). 

MDI scores range from 0-50: the cut-off for depression is a score above 
20



Quality of life

12

F (1.59,35.1) = 10.81, p < .001, h2 = .33

F (2,44) = 5.49, p< .05, h2 = .20
Scale score from 0-100 (worst to best). 
Scores indicate: very satisfied (81-
100), satisfied (61-80), neither/nor (41-
60), dissatisfied (21-40) and very 
dissatisfied (0-20).



IPAQ
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c2 (2, N=23)=14.075, p < 
.001. 

c2 (2, N=23)=11.303, p<.005.

IPAQ scores range from 0-4 (best to worst). 



Fire subskalaer inkluderet: indendørs autonomi, udendørs autonomi, 
familieroller & sociale relationer. 

• Udskrivelse: indendørs autonomi, udendørs autonomi og familieroller

• 1-års opfølgning: udendørs autonomi og familieroller

• 5-års opfølgning: udendørs autonomi, familieroller og sociale relationer

Autonomi og deltagelse



• Tid 2: 18.6% var vendt tilbage til arbejde ved 1 års opfølgning.
• Tid 3: 28% var vendt tilbage ved 5 års opfølgning.

Tilbagevenden til arbejde
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Opsummering: Kvantitative resultater

• Fysisk QOL stiger over tid. 
• Social isolation stiger over tid
• Familieroller og identitets dilemmaer udgør en udfordring allerede ved

udskrivning og forbliver en udfordring ved 5 års opfølgning à behov for 
identitets- og familiestøtte.

• En tredjedel af alle inkluderede viser tegn på depression på alle tre tidspunkter, 
Der sker en øgning fra tid 1 til 2 og et lille fald fra tid 2 til 3. 
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• Siden 2004 har vi talt om at rehabilitering skal afspejle en helhedsorienteret 
og biopsykosocial tilgang som for eksempel er operationaliseret i ICF, dog 
synes rehabiliteringen fortsat i mange sammenhænge primært at rette sig 
mod genskabelse af fysiske funktioner i hverdagen og 
vedligeholdelsestræning – med andre ord fysisk og funktionel 
genoptræning, og ikke et helhedsorienteret fokus hvor også personens 
eksistentielle situation indtænkes. 

Hvidbog II, under udgivelse



Fra funktionsfokus til livskvalitet

• Til trods for at professionelle ved, at nedsat funktionsevne truer menneskers 
identitet og livskvalitet, er psykosocial støtte endnu ikke en naturlig del af de 
professionelles praksis (Wade, 2020a).  

• Til tider kan man som professionel "glemme" at personen måske fra det ene 
øjeblik til det andet befinder sig midt i et langstrakt behandlings- og 
rehabiliteringsforløb, revet væk fra det liv personen levede. Her begynder 
en proces, hvor personen ikke kun skal komme sig over de umiddelbare 
fysiske følger af sygdom, men også tilpasse sig de vidtrækkende 
konsekvenser det har for én som menneske 

Hvidbog II (under udgivelse)



4 grundlæggende værdier i rehabilitering – en kulturændring

1 Personorientering
2 Personinvolvering
3 Selvbestemmelse
4 Potentiale for udvikling/Håb
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1. Personorientering
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Diagnostisering à Kategorisering

En diagnose kan ændre 
kategoriseringen og opfattelsen af 
en person. Der er en risiko for, at 
diagnosen bliver den vigtigste nøgle 
til at forstå personen, og derved får 
de unikke træk ved denne persons 
identitet og livshistorie ikke samme 
betydning, som hvis diagnosen ikke 
havde været der. 



Udefra >< Indefra perspektivet

Udefra perspektiv Indefra perspektiv
ØDefinerende forforståelser:
F.eks. tidligere lægeudredninger/sociale 
anamneser m.m.
ØDrøftelser af brugeren mellem fagfolk uden 
brugerens tilstedeværelse.
ØForhåndsviden om særlige lidelser og deraf 
kausale sammenhænge

ØBorgernes ønsker og mål
ØPersonlige præferencer:
- Livserfaringer
- Livshistorie
- Værdier
- Muligheder/ressourcer
- Sårbarhed

Kilde: Glintborg & Svejstrup, 2013



Jeg er så bange for at blive en sinke. Bange for ikke længere at kunne slå til og 
at kunne være den, jeg er under overfladen. Den person som Elsebeth og 
vores venner kender, og som jeg stadig er. Jeg ved, at jeg er mig, men alligevel 
føles det, som om jeg er to personer. Den ene er mig, Simon, det helt 
almindelige menneske, som jeg altid har været, selv om ingen tror på det. Jeg 
er blot blevet lidt klogere på livet. Og så er der den ydre Simon, der har svært 
ved at finde ud af helt elementære hverdagsting. Det er kun ham, de ser her på 
rehabiliteringscenteret. 

Simon



Observationer 

FX:
• The Assesment of Motor and Process Skills, AMPS 
• ADL observationer af bad

Til overvejelse: 
• Observationer og vurderinger af borgere i ukendte miljøer
• Hvad nu hvis man også var distræt i et køkken før sygdom? Hvad nu 

hvis man aldrig har vasket sig i den ”rigtige” rækkefølge?
• Sikring af indefra perspektivet? Hvordan indgår de personlige faktorer i 

observationer? Fleksibilitet i fht personlige forskelle? Hvem definerer 
hvad der er rigtigt? Magt?



Adfærd og mennesker med funktionsnedsættelser

• Adfærd kortlægges (gennem test, skemaer, observationer og grafer) à
noteres, tælles, kategoriseres, monitoreres og analyseres.

• Ved tilstrækkelig information om "ønsket og uønsket adfærd", "stereotyp, 
begrænset adfærd", "udfordrende adfærd", "problemskabende adfærd", 
"spiseadfærd" osv. kan vi konkludere og sidenhen håndtere.

Hvad er problemet?
• Mennesker med funktionsnedsættelser beskrives fjert fra deres egen 

erfaringsverden. Når der fokuseres på adfærd (og ikke handlinger) risikerer 
vi at udelukke menneskets egne intentioner, erfaringer og måder at skabe 
mening på.

• Mennesket har ikke selv indflydelse på de beskrivelser og positioner, 
der bliver én tildelt.

Vi skal se på samspillet, 
inddrage indefra perspektivet og 

fokusere på resonans i 
menneske-til-menneske møder



Diagnoseluppen

Før hjerneskaden
Glemsomhed à irriterende egenskab
Distræt à charmerende egenskab
Snakkende à bare sådan du er
Manglende overblik à bare sådan 
du er
Ændret selv à pga et psykologisk 
traume
Mngl. impulskontrol à impulsiv

Efter hjerneskade
Glemsomhed à Huk. problemer
Distræt à kognitiv skadet
Snakkende à kognitiv skadet/stort 
talepres
Manglende overblik à
frontallapskadet
Ændret selv à
personlighedsforandring pga skaden 
(forpandelappen)
Mngl. impulskontrol à
frontallapskadet

26

Al adfærd vurderes 
gennem luppen 



Sygdomserkendelse/indsigt…..



Refleksionsøvelse

• Hvornår oplever I, at myndighed møder borgere med et helhedsorienteret 
menneskesyn, der inddrager indefra perspektivet?

• Hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere har de rette kompetencer for at 
arbejde rehabiliterende?



2. Personinvolvering
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Forskellige blikke 

Elsebeth: 
• Vi er til møde med kommunen for at høre om muligheder for at hjælpe 

Simon videre ud af fleksjob og i ordinær beskæftigelse. Måske er jeg ikke 
skråsikker som Simon i hans mål om ordinær beskæftigelse - men 
sagsbehandleren er da slet ikke. Hun hjælper os ikke og har kun nej i sin 
mund. Hun ser ikke en ulykkelig mand der ber’ om hjælp til sine drømme 
om at vende tilbage på arbejdsmarkedet, men taler meget om paragraffer 
og manglende muligheder. Jeg græder derinde. Jeg forstår pludselig 
Simons frustration, når han fortæller om personale, der ikke har taget ham 
alvorligt - og jeg forstår måske også lidt, hvorfor han bliver så frustreret, når 
jeg stiller spørgsmålstegn ved hans ambitioner. Vi går ulykkelige derfra - og 
jeg rammes af den følelse Simon må have så tit, at nogle har taget magten 
over hans liv fra ham (Glintborg, Fønsbo og Fønsbo, 2018, s. 143).



Simon:
Efter et år i arbejdsprøvning og derefter et år i fleksjob var jeg kommet så langt, at jeg var klar 
til at blive omskolet/uddannet for at øge mine chancer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
Det blev en lang og sej kamp med kommunen:
”Hør her, Simon. Den neuropsykologiske undersøgelse siger alt. Du er bevilget et fleksjob, og 
for at få et fleksjob skal man have en væsentlig varig og nedsat funktionsevne. Det viste 
undersøgelsen, at du har, og det vurderer rehabiliteringsteamet også, og nu kommer du her to 
år efter og siger, at du pludselig kan gå i skole og arbejde på fuld tid. Mon ikke det ville være 
bedst at blive i fleksjobordningen?” 
Men jeg vil ikke være fleksjobber resten af mit arbejdsliv. Jeg vil have et helt almindeligt 
arbejde, og jeg vil ud af systemet. Jeg vil ikke være afhængig af kommunen i længere tid end 
højst nødvendigt. Jeg vil bare gerne over på en anden ordning, så jeg i løbet af så kort tid som 
muligt og efter en omskoling eller uddannelse må klare mig selv. 

(Glintborg, Fønsbo og Fønsbo, 2018, s. 143).



• ”det er ikke altid det som de professionelle selv tror, som er mest 
betydningsfuldt set med brugerens øjne(...) ” (Topor i Jensen et 
al. 2004:3) 



Selv bag den sværeste skade findes et menneske. Se ham, lyt til ham, og
tro på ham. Styrk og bevar håbet og hold kampgejsten! Spring aldrig
over, hvor gærdet er lavest

(Simon, 2017)



Vægten af andres vurdering

• Professionelles vurderinger i praksis konstrueres med en større autoritet 
end borgernes egne oplevelser.

• Ubalance i udefra ><indefra perspektiver

• Brugerinddragelse? 



3. Selvbestemmelse
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”Lykke er en utilsigtet bivirkning ved meningsfuld beskæftigelse”

Informant fra Arnhild Lauvengs Ph.d., 2017



DAGTILBUD: 

• ”Du ved godt de der fritidsklubber man kom i som barn - det er sådan et –
men jeg er jo voksen”. ”kan du godt selv huske, hvordan det var at være i 
fritidsklub?” … ”jeg ved godt de ikke taler ned til en, men det gør de sgu 
alligevel – ”du kan jo godt og sådan” 

(Mike, 53 år, 2015) 

Et rigtigt arbejde
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4. Potentiale for udvikling/Håb
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“I was not a hopeless case. Rather I was in a system without any hope”

Professor, psykolog og tidligere patient Patricia Deegan.



Håb, modløshed og demoralisering

• Håb skabes ved at udforske muligheder for en ønsket fremtid og tage skridt i 
retning af denne. 

• Despair (modløshed) kan udgøre en større trussel for overlevelse end EH’en.
• Demoralisering er en tilstand, hvor en person depriveres for håb og mod (Frank, 

1974; Frank & Frank 1991). 
• I flg. Frank gør denne tilstand sig gældende hos mange, der søger støtte uanset 

diagnose (Frank & Frank, 1991).
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Fordele
• Tillader os at være specifikke
• Kan måle forandringer
• Små skridt

SMART MÅL i rehabilitering – faldgruber (Wilson, 2019)
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U l e m p e r … h v i s  i k k e  k n y t t e t  t i l  
h å b  o g  d r ø m m e

• D e  s i g t e r  i k k e  s t o r t  n o k  

• P e r s o n e r  m e d  
f u n k t i o n s n e d s æ t t e l s e r  v i l  
h a v e  h å b ,  t i l l i d  o g  
f o r s t å e l s e  

• P e r s o n e r  æ n d r e r ,  h v a d  d e  
v i l  u n d e r v e j s  i  e t  f o r l ø b

Specific, 
Measureble, 
Attainable,
Relevant, 
Timely



Målsætningsarbejde - gentænkt

• Mål skal anses som et værktøj à et middel til at komme til et endemål, ikke 
et outcome i sig selv

• Maksimere uafhængighed og funktionsevne?  Vil alle være fuldstændig 
selvstændige i deres liv? 
• Vi går til frisør, fremfor at gøre det selv? 

• Mål sker ofte på funktionsniveau fremfor på evnen(ability) til at opnå 
personlige præference/ønsket livssituation



Drømme og håb

SMART mål



Borgerens ønsker som udgangspunkt

• Borgerens ønsker som udgangspunkt for ydelser ikke
funktionsnedsættelsen



• Manglende motivation opstår oftest når professionelle ikke har kunne 
lokalisere forandringsudsagn og når håb slukkes. 

• Det er oftest de professionelle, der vurderer borgerne som ”ikke motiverede” 
og laver dette til et eksklusionskriterie for rehabilitering

Motivation og håb! 
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Refleksionsøvelse

• Hvordan forandrer myndigheds opgaver og roller sig – i lyset af 
rehabiliteringsbegrebet og menneskesynet bag?

• Hvilke udfordringer ser I ved kulturforandringen – ud fra et 
ledelsesperspektiv?

• Hvilke muligheder ser I ved kulturforandringen – ud fra et 
ledelsesperspektiv?



Tak for opmærksomheden!
Kontakt: cgl@hum.aau.dk

mailto:cgl@hum.aau.dk

