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Demens, rehabilitering og brugerperspektiver. 
Post doc projekt 2015 - 2018 

• Fase 1: 

– Review – survey – udvælgelse af paradigmatisk case 

– Involvering af ekspertgruppe og brugerpanel 

• Fase 2: 

– Institutionel etnografi 1½ år – institutionen set fra et hverdagslivsperspektiv 

– Institutionen som 1) programmer for behovsvurdering og individuel 

brugerinddragelse, interventioner og organisering og 2) skemaer  

– Brugerens perspektiver som 5 interviews med brugere og pårørende gm. 1½ år 

• Fase 3: 

– Udvikling af model 

– Involvering af ekspertgruppe og brugerpanel 

• (Fase 4: Test og evaluering) 

 



 
 

Inddragelse af brugerperspektiver –  
muligheder  

 

• Ift praksisudvikling: 

– Rehabilitering oplevet fra en hverdag under forandring 

– Brugerperspektiver på fx adgang, koordinering, timing 

• Inklusion (de Boer, 2007) 

 



 
 

Eksempel 

NICE is committed to involving 
patients, carers and the public in 
the development of its guidance 
and other products. By involving 
the very people for whom the 
guidance will be relevant, we put 
the needs and preferences of 
patients and the public at the 
heart of our work.   

 Putting patients & the public at the 
heart of NICE’s work  



 
 

At få viden om brugerperspektiver – 
udfordringer 

• Hvem er ”brugerne”? – spørgsmålet om repræsentation 

• Hvordan får forskeren adgang til de rigtige brugere?   

– Gate keepere? (Russell, 1999) 

– ”model of the research subject” (Russell, 1999) 

– Vil brugerne være med? (Thuesen, 2013) 

• Bias  

• Risiko for marginalisering af perspektiver? – og for at reproducere 
ulighedsskabende praksis? 



 
 

Bent 

 

• Bent: ‘jeg kan jo ikke se der er så meget at snakke om. Der er jo ingen 
problemer’. 

• Hustru: ‘Ja, Bent har det godt nu’  

• Bent: ‘Der er ingen problemer. Jeg synes ikke, det er nogen nytte til at 
snakke med mig’. 

• Bent: ‘Lidt kan jeg da bestemme endnu’. (Thuesen, 2013) 



 
 

At få viden om brugerperspektiver - 
udfordringer ift sygdommen 

• Metoder  

• Allerede tidligt i forløbet: Svigtende episodisk og semantisk 
hukommelse, sproglige færdigheder, koncentration, dømmekraft, 
visuelt-rumlige færdigheder (Daisy) 

• Forskellige metoder og fleksibelt design (Hubbard et al, 2003)  

 

• Hvornår? 

 

8 – 10 år 



 
 

”Bruger-triangulering” 

 

Inddragelse af brugerperspektiver via 

• Individuelle informanter over tid 

• Brugerpanel 

• Brugerorganisationer (Alzheimer-foreningen, Ældre Sagen)  



 
 

Læs mere  

 

• http://pavi.dk/Files/Projektbeskrivelser/Projektbeskrivelse%20Rehabilit
ering%20og%20Demens%2020150513%20FINAL.pdf  

• vibis.dk 

•   

http://pavi.dk/Files/Projektbeskrivelser/Projektbeskrivelse Rehabilitering og Demens 20150513 FINAL.pdf
http://pavi.dk/Files/Projektbeskrivelser/Projektbeskrivelse Rehabilitering og Demens 20150513 FINAL.pdf
http://pavi.dk/Files/Projektbeskrivelser/Projektbeskrivelse Rehabilitering og Demens 20150513 FINAL.pdf


 
 

Spørgsmål og debat 


