


Thomas Maribo, 

Formand for den tværgående ekspertgruppe og i ledelsen for 
arbejdet med Hvidbogen, medlem af arbejdsgruppe, kapitel 2 og 9

Forskningsleder, DEFACTUM, Region Midtjylland
Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

• Baggrund i fysioterapi, sundhedsvidenskabelig forskning og 
kvalitet i sundhedsvæsenet

Rehabiliteringsdefinition 
- og hvad bringer hvidbogen af nyt 



Tak

• TAK til de mere end 200, der har deltaget i udarbejdelsen af 
hvidbogen

• En særlig stor tak til medlemmerne af den tværgående 
ekspertgruppe, for interesse, engagement og aktive deltagelse

• Hvidbog om rehabilitering udgives af Rehabiliteringsforum 
Danmark i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland og 
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

• Arbejdet med hvidbogen er økonomisk støttet af VELUX FONDEN.



Hvidbog om rehabilitering – 10 kapitler

1. Indledning

2. Hvad er rehabilitering?

3. Dilemmaer og udfordringer i rehabilitering

4. Personen i rehabilitering

5. De pårørende 

6. Brugernes perspektiver 

7. De professionelles perspektiver

8. Rammebetingelser for rehabilitering

9. Tilgrænsende og overlappende begreber 

10. Anbefalinger til fremtidens rehabilitering



Grundlæggende værdier bag hvidbogen

1. Rehabilitering går på tværs af velfærdsområder, sektorer og 
fagområder

2. Det brede sundhedsbegreb

3. Biopsykosocial tilgang – som beskrevet i ICF

4. Funktionsevne påvirkes af konteksten – og helbredstilstanden

5. FN’s handicapkonvention - lighed og deltagelse for personer 
med funktionsevnenedsættelse

6. WHO: Rehabilitation 2030

7. FN’s verdensmål ”Leave no one behind”



Definitioner på rehabilitering

• Fra mindst 2 til fælles dansk definition

• Bakkes op af relevante styrelser, myndigheder 
og brugerorganisationer



Konstituerende elementer

• 19 konstituerende elementer 

• Dybere forklaring

• Øge forståelsen for et fælles sprog og tilgang til 
rehabilitering teoretisk såvel som i praksis



- og hvad bringer hvidbogen af nyt 

•Masser!

•Meget mere om det i løbet af dagen



Hvad er nyt set i relation til den tidligere 
hvidbogsdefinition

Noget er væk:

• selvstændigt 

• tidsbestemt

Noget er ændret:

• Opbygning med 4 sætninger

• Borger  Person

• Fagfolk  professionelle 



Fælles dansk definition 2022

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

• Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med 
bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. 

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

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



Dilemmaer og udfordringer i rehabilitering

• Præsenteret ved Inge Storgaard Bonfils

• Medlem af tværgående ekspertgruppe og tovholder i 
arbejdsgruppe for kapitel 3: Dilemmaer og udfordringer i 
rehabilitering

• Docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns 
Professionshøjskole

• Baggrund i statskundskab, sociologiske perspektiver på 
rehabilitering, handicapforskning, socialt arbejde, psykosocial og 
beskæftigelsesrettet rehabilitering



Kapitlets temaer /nedslagspunkter

• Begrebet rehabilitering

• Sammenhængende forløb

• Vidensbasering af rehabilitering

• På tværs af hvidbogens kapitler:

• Social ulighed og ulighed i adgangen til rehabilitering

(anbefaling nr. 2: Styrk fokus på personer med særlige behov, 
herunder sårbare grupper, børn og pårørende) 



Begrebet rehabilitering
- tilgrænsende og overlappende begreber

Palliation



Begrebet rehabilitering
- forståelse og fortolkning af begrebet

Det værdimæssige og normative afsæt – spændingsfelter: 

Eksempel: 

• Forbedre funktionsevne / genvinde funktionsevne 

(den ‘normale krop’ som ideal / ableism)

• Anerkende forskellighed, forskellige kroppe og hjerner 
(krops- og neurodiversitet)



Begrebet rehabilitering
- forståelse og fortolkning af begrebet

Det værdimæssige og normative afsæt – spændingsfelter: 

Eksempel: 

• Systemperspektiver og systemmål: fx selvhjulpen, 
selvforsørgelse 

• Personens perspektiv og mål: fx selvstændighed, 
meningsfuldt liv, livskvalitet



Sammenhængende forløb

•Udfordringer på det strukturelle, organisatoriske 
og professionelle praksis niveau

•Organisatoriske modeller: 
• koordinator, 
• tværfaglige teams, 
• integrerede indsatser

 understøtter koordination



Sammenhængende forløb

Sammenhæng: en oplevelse, samarbejde, samordning:

De professionelles perspektiv – sammenhæng mellem indsatser: 

Relationelle koordinationskompetencer/koblingskompetencer:  
• Professionelles gensidige kendskab til hinandens vilkår, rammer, opgaver
• Respekt og anerkendelse af mulighedsrummet og grænser for handling

Personens perspektiv:

Personen, pårørende, netværkets oplevelse af rehabiliteringsprocessen som et 
samlet hele

• Mødet med systemet
• Samtalen, kommunikationen, informationen – er denne tilpasset 

personen?



Vidensbasering af rehabilitering

Rehabilitering – et komplekst praksisfelt og vidensfelt

Behov for forskning i rehabilitering

• Forskningsdiscipliner og -traditioner, på tværs af sundheds- samfunds-, 
humanistisk og tekniske videnskaber

• Forskning - der er relevant for praksis/udspringer af praksis

Hvad kendetegner rehabiliteringsforskning ?

• Er der særlige principper for god rehabiliteringsforskning?

• Fx afsæt i den bio-psyko-sociale model, afsæt i Hvidbogens definition af 
rehabilitering?

• Forskningsdesign – fx komplekse interventioner, samskabende 
forskningsprocesser/ deltagende forskning?



Vidensbasering af rehabilitering 
– et samspil mellem forskning og praksis

Rehabiliteringsindsatser – er vidensbaserede

• At indsatser ikke er tilfældige, vanemæssige

• At integrere forskellige vidensformer i praksis

Forskningsviden: 
• Har praksis adgang til forskning/ tilgængelighed?
• Er eksisterende forskning relevant for praksis?
• Brug af forskningsbaseret viden i praksis: 

• ‘Translations-modeller’, forestillinger om ‘at bygge bro’
• ‘Interaktionsmodeller’, forestillinger om vidensbasering via interaktion

Praksis, hvor der ikke eksisterer forskningsbaseret viden

• Praksis kan være præget af god kvalitet 

- Lovende praksis



Er der ulighed i adgangen til rehabilitering? 

• Anbefaling 2: Styrk fokus på personer med særlige behov,…..

• Men styrk også fokus på de rehabiliterende tilbud og indsatser: 

• Tilgængelighed?

• Normer og forestillinger om ‘den ideelle bruger’, ‘den 
gennemsnitlige bruger’?

• Afvises nogle personer, fordi de ikke ‘passer ind’?

• Og er det personen som ‘skal passes ind’ 
- eller indsatser og tilbud som skal tilpasses personen?



PERSONEN OG PÅRØRENDE

Præsenteret ved Heidi Aagaard.

• Medlem af tværgående 
ekspertgruppe og formand i 
arbejdsgruppe for kapitel 4 og 5

• Direktør og cheflæge ved 
RehabiliteringsCenter for 
muskelsvind

• Baggrund i socialmedicin, 
rygmarvskaderehabilitering, kvalitet 
i sundhedsvæsenet, patientsikkerhed 
og misbrugsbehandling



3 vigtige perspektiver fra brugerne

1. 

Brugerne har brug for at blive set som det hele menneske, med 
plads til de forskelligheder, det enkelte menneske rummer



Mennesker er forskellige

• Alle mennesker har forskellige 
erfaringer, livsbetingelser og 
historier

• Mennesker har forskellige værdier, 
behov, ønsker og håb, men alle har 
behov for en sammenhængende 
meningsfyldt tilværelse.

• Anerkendelsen af forskellighed er 
afgørende for at kunne skabe den 
bedst mulige rehabilitering og for at 
personen kan have tillid til de 
professionelle. 



Forskellig evne til at skabe sammen

Rehabilitering skal skabes sammen. Personen, pårørende og professionelle 
samarbejder med hver sin viden og erfaring

• Personer har forskellige ressourcer til at indgå i rehabilitering (transport, tid, 
pårørende, psykisk og sociale sårbare mm.)

• Personer har forskellige ressourcer til at søge rehabilitering (har brug for 
hjælp til at søge hjælp)

• Personer har forskellige evne til at udtrykke sine behov (kommunikationsevne, 
kognition, sprog, kultur)



Lighed i rehabilitering

For at skabe lighed i rehabilitering skal dette 

anerkendes af professionelle at:

• Nogle personer kan indgå i det 

standardiserede tilbud med stort udbytte

• Andre har brug for mere individuelt 

tilrettelagt rehabilitering 

• Nogle kan selv varetage deres rehabilitering, 

blot de får den nødvendige adgang til den 

nødvendige viden



Brugernes perspektiv

1. 

Brugerne har brug for at blive set som det hele menneske, med 
plads til de forskelligheder, det enkelte menneske rummer

2.

Brugerne vil ses i et helhedsperspektiv, hvor selvoplevet 
livskvalitet, psykisk og social trivsel er en del af rehabiliteringen



Mestring af den ændrede livssituation

Mestring: de strategier og fremgangsmåder som personen 
anvender til at håndtere forandringer og tilpasse sig en ny 
livssituation.

• Mestringsprocessen kan fremmes, hvis personen oplever at have 
et råderum og kontrol over sit eget liv

• Håb øger mestringsevnen. De professionelle skal afdække 
personens ønsker og håb, og hvad der motiverer personen. 

• Støtte fra omgivelserne har stor betydning, især hvis støtten 
matcher personens behov.



Brugernes perspektiv

1. 

Brugerne har brug for at blive set som det hele menneske, med 
plads til de forskelligheder, det enkelte menneske rummer

2.

Brugerne vil ses i et helhedsperspektiv, hvor selvoplevet 
livskvalitet, psykisk og social trivsel er en del af rehabiliteringen

3.

Brugerne har brug for at rehabilitering bliver mere logisk og 
sammenhængende, så brugerne selv kan få mulighed for at 
navigere rundt i systemet, indtil det sker er der brug for 
koordination



Behov for sammenhæng

”Rehabiliteringen har mere fokus på systemet frem for vores behov”

”Der mangler sammenhængkraft på tværs af overgange. Især i overgange 

mellem sektorer, men også fra en professionel til en anden”

”Hvis man ikke selv er stærk eller har gode pårørende, så ser det sort ud” 

(Brugerpanel 2021)

• Der er mange aktører og indsatser, der ikke nødvendigvis er komplementære

• Det nuværende system er komplekst og uoverskueligt for brugerne, der finder 
det vanskeligt at navigere i rehabilitering

• Der er et stort behov for koordinering mellem indsatser og professionelle.



Børn i rehabilitering

Professionelle have særlige kompetencer 
til at imødekomme børnenes behov og 
ønsker.

Forældre er forskellige og har forskellig 
funktionsevne, men alle forældre bør 
inddrages aktiv i barnets rehabilitering.

Der skal også være plads til et børneliv

Vigtigt at barnet ikke pakkes ind i vat og 
der bør stilles almindelige krav til barnet 
ift. fx opgaver i hjemmet og opførsel.



Pårørende i rehabilitering

Hvidbog 2005: Pårørende er en ressource

Hvidbog 2022: Mange pårørende udgør 
en ressource, men de udsættes selv for 
en stor belastning, med risiko for egen 
sundhed.

De professionelle skal i samarbejde med 
personen i rehabilitering identificere de 
pårørende, anerkende og inddrage dem i 
rehabiliteringsforløbet.



Pårørende som en del af rehabiliteringsindsatsen

Pårørende er også forskellige. 

De står i vidt forskellige livssituationer og 
har forskellige ressourcer til at deltage i 
personens rehabilitering.

De pårørende har risiko for at udvikle 
stress, angst, depression, skyld og ansvar, 
søvnproblemer eller en usund livsstil.

Mange oplever presset økonomi og 
uforenelighed mellem arbejde og 
pårørenderollen, og der mangler 
muligheder i lovgivningen.



Pårørendes egne behov for rehabilitering

Pårørende kan blive så belastede i 
rehabiliteringsforløbet, at de selv får et behov 
for rehabilitering

Ved at støtte de pårørende  i deres egen 
mestringsproces kan deres sundhed påvirkes 
positivt, og de vil får bedre forudsætninger 
for at indgå i personens rehabilitering.



Børn som pårørende

• Når børn og unge er pårørende, kræves der 

særlige støtteordninger, som tilgodeser det unikke 

barn eller unges behov. 

• Når børn oplever at far, mor eller søskende får en 

funktionsevnenedsættelse, kan det medføre en 

markant ændring af deres hverdag og give en 

psykosocial belastning. Ofte tilpasser barnet sig 

og tilsidesætter egne behov for at opfylde 

familiens behov

• Der er behov for at efteruddanne 

sundhedspersonale til at støtte pårørende børn og 

deres familier (Det nationale sorgcenter 2021)



De professionelles perspektiver (kap. 7)

Chalotte Glintborg, ph.d., Lektor i Rehabiliteringspsykologi, 
Aalborg Universitet

Del af tværgående ekspertgruppe og tovholder i arbejdsgruppe 
for kapitel 3: Dilemmaer og udfordringer i rehabilitering, 

tovholder for arbejdsgruppe omkring kap 7



Bio-psyko-social tilgang?

"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


Overordnet fokus for kapitlet

• Til trods for, at vi siden 2004 har talt om at rehabilitering skal afspejle en 
helhedsorienteret og biopsykosocial tilgang, synes rehabiliteringen dog 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.  

• På andre områder, som f.eks. det sociale og det psykiatriske område kan der 
omvendt være en tendens til at nedprioritere den fysiske del/kroppen. 

 det psykosociale område 



Nedslagspunker fra kap. 7

• Indefra-udefra perspektivet

• Værdisæt/et menneskesyn

• Rehabiliteringskompetencer



Indefra – udefra perspektiv

Hvordan kommer vi dertil, at vi tror vi ved mere om hvad der foregår inde i et 
andet menneske, end det menneske selv ved? 



Indefra – udefra perspektiv
• Indefra-perspektivet beskriver borgerens personlige

præferencer, værdier, ressourcer og sårbarheder ud
fra personens perspektiv. Det ene perspektiv
udelukker ikke det andet, men udgør en ligevægtig
del i en helhedsorienteret rehabilitering. 

• For eksempel kan manglende motivation, set fra et 
indefra perspektiv, betyde, at personen ikke forstår
eller tillægger opstillede rehabiliteringsmål relevans
eller mening (særligt når det ikke er borgerens egne
mål), mens det fra et udefra-perspektiv kan tilskrives
manglende sygdomserkendelse eller nedsat initiativ
på grund af sygdommen. Kunsten bliver at sikre begge
perspektiver, så udefra-perspektivet ikke står alene og
bliver den tungeste lod i vægtskålen. 



Værdibaseret tilgang -et menneskesyn og en 
kultur (recovery)



Rehabiliteringskompetencer



Rehabiliteringskompetencer: T-kompetencer

Breddefaglighed

• Viden om den biopsykosociale tilgang

• Viden om personcentreret/recovery orienteret tilgang

• Teamkompetencer

• Viden på tværs af organisatoriske 

og geografiske grænser (org. kompetencer) 

• Koordinering på tværs

• Gode kommunikative kompetencer 

Breddefaglighed

D
yb

d
efagligh

ed





RAMMEBETINGELSER FOR REHABILITERING (kap. 8)

Nicolai Paulsen

Medlem af tværgående ekspertgruppe og temagruppen om 
rammebetingelser og organisering

Politisk konsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark

Socialrådgiver med praksiserfaring fra psykiatri, blinde- og 
svagsynede, misbrugsbehandling og integration



Rammer og kontekst – konstituerende elementer

• Kontekster påvirker gensidigt

• Personens hele livssituation påvirker og definerer 
kontekst

• Personens omgivelser påvirker og definerer kontekst

• Den rehabiliterende praksis påvirker og definerer 
kontekst

• Rehabiliteringsindsatser – indenfor og på tværs af 
områder/sektorer

• Samarbejdsprocesser – sammenhængende indenfor og på 
tværs 



Styringsparadigmer

• Organiseringsprincipper og organiseringsmåder, som et nødvendigt 
grundlag

• New Public Management og New Public Governance

• Styring gennem standarder og styring gennem individualisering

• Der er behov for nogle standarder, der understøtter rettigheder  

• Vi skal samtidig sikre fokus på den enkelte persons håb, drømme 
og individuelle hele livssituation

• I praksis skal der kunne balanceres – og det rummer både individuelle 
og samfundsmæssige agendaer (adgang til selvbestemmelse; 
forskellige myndigheders krav og rammer; budgetter; ønsker om 
inklusion og reduktion i ulighed)



Lovgivning

• Rehabilitering som et organiserende princip

• Forskelle på lovområder (bestemt af forskellige paradigmer) og 
udfordringer i at se personens hele livssituation (bio-psyko-
socialt)

• Sundhedsområdet

• Socialområdet (socialpsykiatrien)

• Beskæftigelsesområdet

• Undervisningsområdet

• Kalder på samarbejde, samspil og brobygning, og den 
relationelle koordinering med de berørte personer



Ledelse

• Nyt fokus på ledelse

• Rammebetingelserne for ledelse og faglig ledelse 

• Forskellige niveauer

• Forskellige aktører

• Fleksibel ledelse

• Tværgående indsigt og tværfaglig teamledelse

• Tværsektoriel ledelses-koordinering



Samarbejde

• Rammebetingelser for samarbejde

• Samarbejde og koordinering

• Samarbejde og kommunikation

• Digitaliseret kommunikation og dokumentation

• Styringsmæssige forventninger

• De berørte personers forventninger

• Muligheder og regler



Kompetenceudvikling

• Rammebetingelser for kompetenceudvikling

• Ønsker til kompetenceudvikling

• Adgang til dybdeorientering og breddeorientering 
kompetenceudvikling

• Professionsnært

• Tværgående (fælles sprog; teamwork; kende/forstå hinandens 
kompetencer; kontekstuel forståelse; rette kompetencer til 
rette opgaver)

• Læring i praksis

• Kompetenceudvikling – understøtte karriereveje indenfor 
rehabilitering




