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Grib mennesket! - Sikring af det almenmenneskelige perspektiv i
en professionel rehabiliteringskontekst
•

Hvad betyder noget for dig som menneske både generelt og når du
skal komme dig efter sygdom?
• Dét, der er vigtig for dig er ikke anderledes for personer, der
rammes af en sygdom (”Vi vil ikke have dét i tilbyder – vi vil have det i
har”)

•

Diagnose indenfor handicap og psykiatri à et label à du bliver en
borger/en klient/en sag à risiko for en mere instrumentaliseret
tilgang.
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Recovery

Fænomen

Begreb

Tilgang
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Recovery – som fænomen
•

Det kliniske faktum at folk ”kommer sig” – ca. 1/3, af personer med
skizofreni, kommer sig helt (symptomfrie)

•

Litteraturstudie af kvantitative studier, der konkluderede at mellem 1/3 og
2/3 af alle mennesker med skizofreni kommer sig af deres sygdom (Alan
Topor, 2002).
Ø ’Recovery’ er dermed forklaret ud fra diagnostiske og objektive kriterier.

•

Siden 1980’erne: publiceret en lang række selvbiografier, som understøtter
de statistiske fund (Deegan 1988; Houghton 1982; Leete 1989; Coleman
2007; Lauveng 2008).
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Recovery - som begreb
•

Recovery er ikke det samme som rehabilitering!

•

Recovery: Det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at
komme sig og komme videre i livet

•

Rehabilitering: Den hjælp, støtte, de redskaber og metoder, som de
professionelle stiller til rådighed eller benytter sig af.

•

Recovery-orienteret rehabilitering: det samarbejde om recovery-processen,
der foregår mellem borger og medarbejder.
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Recovery - som begreb (2)
Recovery(I)
• "Recovery kan beskrives som en dybt personlig, unik proces som forandrer
personens holdninger, værdier, følelser, mål og/eller roller. Det er en måde
at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de
begrænsninger som er forårsaget af sygdommen. Recovery indebærer
udviklingen af ny mening og formål i ens liv (…)”
(Anthony, 1993).

Recovery – som begreb (3)
Recovery
• ”… en proces som gør mennesker i stand til at leve, arbejde, lære
og deltage fuldt ud i deres samfund. For nogle er recovery evnen til
at leve et tilfredsstillende og produktivt liv på trods af et handicap.
For andre indebærer recovery en mindskelse eller fuldstændigt
fravær af symptomer. Forskningen har vist, at håb spiller en
afgørende rolle i den enkeltes recovery”
(New Freedom Commission on Mental Health, 2003).

Recovery som begreb (4)
- Subjektive og objektive definitioner på recovery
Subjektive definitioner
• Processen frem mod et mål, og hvordan personen genvinder magten over
eget liv, og hvordan han/hun får mulighed for at spille en anden rolle end
klient eller patient (Topor, 2003).
•

Indeholder en dobbelthed; dels leve med et psykosocialt handicap og dels
overvinde begrænsninger (Jensen et. al, 2004).

•

Personlig recovery (Coleman,2007) en modsætning til de kliniske
definitioner.
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Recovery – som tilgang
•

Mental Health, Department of Rehabilitation på Boston Universitet har
været toneangivende i recovery-forskningen siden 1980’erne også i dansk
sammenhæng.

•

Guidelines for implementeringen af recovery-orienterede organisationer har
på baggrund af forskning i individuelle recovery-processer angivet fire
værdier, som anses for at være helt centrale for den recovery-orienterede
tilgang.
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4 grundlæggende værdier i recovery-orienteret rehabilitering

1
2
3
4

Personorientering
Personinvolvering
Selvbestemmelse
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

Et indefra perspektiv på bad
Der må være gået nogle dage igen, for her til morgen skulle jeg i bad. Det var en ret frygtelig
oplevelse. Fordi mit ene ben jo ikke rigtig virker, placerede de mig på en badestol og trillede mig ud på
badeværelset. De kundgjorde planen:
”Fint nok,” tænkte jeg. Jeg skulle faktisk på toilettet. Hun sagde, at jeg skulle i bad først og på toilettet
bagefter. Jeg spurgte hende, om vi ikke kunne tage toiletbesøget først og bade bagefter. ”Nu skal vi
ikke flere ting,” svarede hun med bestemthed i stemmen, ”nu gør vi, som vi har aftalt. Du skal i bad, og
du skal på toilettet.”
”Javel,” svarede jeg, ”men jeg vil jo ikke flere ting, bare ændre rækkefølgen.”
Jeg opgav, da hun tændte for vandet, som så drev ned ad mig, mens jeg stadig sad i stolen. Det var
svært at gøre selv, fordi jeg ikke rigtigt kunne bevæge armen. Jeg synes faktisk, at det var svært at
holde balancen i stolen. Nå, så var det frem med nogle håndklæder og få tørret håret og kroppen,
inden jeg skulle på toilettet.
Hun insisterede på at svabre gulvet og lægge håndklæder på plads i skabene med det samme og
bankede lågerne forsvarligt i, mens jeg blev trillet over på toilettet.
”Kan du virkelig ikke vente med at rydde op?” spurgte jeg. Jeg havde svært ved at koncentrere mig i al
den larm, men det kunne hun ikke. ”Det skal jo gøres,” svarede hun.
Simon

Et indefra-perspektiv fra pårørende
Det er nedværdigende for ham, at han bliver observeret i badet og bliver fortalt
rækkefølgen på, hvordan han vasker sig. I køkkenet skal alting gøres i en
bestemt rækkefølge, og han bliver irettesat, hvis han kommer til at springe over
led eller gør det i ’den forkerte’ rækkefølge. Det er meget provokerende for
Simon.
Elsebeth

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
ompå
"ønsket
og uønsket adfærd", "stereotyp,
Vi skal se
samspillet,
begrænset adfærd",
"udfordrende
adfærd", "problemskabende
adfærd",
inddrage
indefra perspektivet
og
"spiseadfærd" osv. kan vi konkludere og sidenhen håndtere.
fokusere på resonans i
Hvad er problemet?menneske-til-menneske møder
• 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.

Diagnoseluppen
Før hjerneskaden

Efter hjerneskade

Glemsomhed à irriterende egenskab
Glemsomhed à Huk. problemer
Distræt à charmerende egenskab
Distræt à kognitiv skadet
Snakkende à bare sådan du er
Snakkende à kognitiv skadet/stort
talepres
Manglende overblik à bare sådan
du er
Manglende overblik à
frontallapskadet
Ændret selv à pga et psykologisk
Al adfærd vurderes
traume
Ændret selv à
gennem luppen
personlighedsforandring pga skaden
Mngl. impulskontrol à impulsiv
(forpandelappen)
Mngl. impulskontrol à
frontallapskadet
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Sygdomserkendelse/indsigt…..

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).

I det rehabiliterende arbejde er det afgørende, at mødet med og etablering af
en relation til det enkelte menneske ikke er baseret på faglig vurdering, men på
en anerkendelse af og respekt for dette menneskelivs egenart og behov.
(Inspireret af Ullrich Zeitler)
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2. Personinvolvering
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Efter aftensmaden kom sosu-assistenten og sagde, jeg skulle børste tænder!
Jeg forklarede, at min nabo kom på besøg og at han har kage med, så jeg ville
vente med at børste tænder til senere. Hun fastholdt, at 'her på
rehabiliteringscenteret børster vi tænder efter hvert måltid og tre gange dagligt',
og da aftensmaden jo var ovre, var det et ritual, ingen kunne undslå sig.
(Glintborg, Fønsbo & Fønsbo, 2018, s. 42).
à modsætter sig rehabiliteringsbegrebet om et reelt samarbejde mellem
borger, pårørende og fagfolk med det formål, at borgeren opnår et
meningsfuldt og selvstændigt liv

Tandbørstningsdiskursen
•

Det er et velkendt træk ved institutioner, at der findes en række skrevne og
uskrevne adfærdsregler. Nogle af disse adfærdsregler er asymmetriske, idet
de kun gælder for nogle personer. De asymmetriske adfærdsregler ses, når
forventninger til professionelles er forskellig fra de personer, der har behov
for hjælp (Goffman, 1967).

•

Sandsynligvis er den beskrevne tandbørstningsdiskurs kun gældende for
mennesker med funktionsnedsættelser og ikke for de professionelle

• ”det er ikke altid det som de professionelle selv tror, som er mest
betydningsfuldt set med brugerens øjne. Også individet selv og
mennesket i dets sociale netværk kan bidrage afgørende til
processen med at komme sig. Den erfaring og viden som findes
hos mennesker der er kommet sig tvinger os til at udvide vores
interessefelt. ” (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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Et rigtigt arbejde
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)
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”Lykke er en utilsigtet bivirkning ved meningsfuld beskæftigelse”
Informant fra Arnhild Lauvengs Ph.d., 2017

4. Potentiale for udvikling/Håb
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HÅB
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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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SMART MÅL i rehabilitering – faldgruber (Wilson, 2019)

Fordele
• Tillader os at være specifikke
• Kan måle forandringer
• Små skridt

Specific,
Measureble,
Attainable,
Relevant,
Timely

Ulemper…hvis ikke knyttet til
håb og drømme
•

De sigter ikke stort nok

•

Personer med EH vil have
håb, tillid og forståelse

•

P e r s o n e r æ n d r e r, h v a d d e
vil undervejs i et forløb
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Drømme og håb

SMART mål

Borgerens ønsker som omdrejningspunkt
•

Borgerens ønsker som udgangspunkt for ydelser ikke
funktionsnedsættelsen

Motivation og håb!

•

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
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Grib mennesket i praksis

To fortællinger om Kristian: Filmen ”Dem vi var”
•

Mette Line kommer på Fortunen og skal hente Kristian. Hun møder ham, og
hun indleder med at tale om nogle praktiske ting blandt andet om hvordan
de gør rent praktisk i fht at en af dem er nødt til at bo et andet sted indtil
huset er solgt. Situationen ender med at Kr bliver vred og ML går ud og
finder en ansat:
ML: Jeg kan ikke tage ham med hjem, han snakker om advokat, osv (ML
græder)
Den ansatte giver hende et knus og siger ”Han er hjerneskadet Mette Line”
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Kunne vi forstå Kristian i et andet perspektiv?

Jeg mister
Mette Line &
mine børn. Jeg
har/er
ingenting. Det
er min skyld
pga min
hjerneskade

Ked af det

Slår i bordet,
siger truende
ting

•

Udadreagerende/truende adfærd
- en afmagtsreaktion
- en reaktion på en følelse
- en reaktion på ikke at blive forstået

•

Konflikthåndtering – magtanvendelser

–anerkendelse/validering

Konstruktionen af en ”besværlig borger”
• Hvornår bliver borgere besværlige?
– når vi møder dem med en generaliseret tilgang. Passer borgeren
ikke ind er de besværlige?
• Undersøg:
• Er han/hun lige besværlig alle gange? Hvad sker der de gange
han/hun ikke er det? Er det overfor alle? Undersøg hvad der sker
når borgeren ikke er besværlig.
• Hvilken tilgang møder vi det andet menneske med?
• Kald personens identitet ind i relationen fremfor at lave et generaliseret
3. af borgeren, hvor borgeren objektgøres.

Anerkendelse og validering
•
•
•

Hvordan ser tingene ud fra dit perspektiv – undersøg hvordan det er at
være dét menneske
Anerkend og valider (hvis det er sådan du har det, kan jeg godt forstå….)
(almengøre/common humanity)
Vi tror vi ved, men vi misforstår: ”Græder du fordi du er så glad for at have
fået et førtidspension” Jeg græder fordi jeg er 26 og har fået førtidspension.
Det er skamfuldt"
à misforståelser aktiverer mestringsstrategier (undgåelse, vrede,
modstand, etc.)

Hvilke identiteter tilbyder vi?
• Hvilken identitet tilbyder vi?
• Hvorfor reagerer nogle ikke/reagerer på/imod vores henvendelser– fx
”enlig mand med nedsat arbejdsevne” – fremfor ”enlig mand med
drømme om…”
• ”Hvad er der sket i dag” – fremfor ”hvad er der med dig” Det er et
relationelt problem ikke individuelt.
• At blive gået tur med (kitlen, nøglen, navneskiltet) eller gå tur sammen
(uden artefakter)
•

Vores opgave er at geninstallere mennesker i værdighed.

Relationskompetencer
•
•

Når vi taler om vores syn på borgeren taler vi også om vores syn på os selv
• Hvad bærer vi selv med ind i relationen?
Professionelle skal igennem en recovery proces, som det første – genfinde
sig selv i en ny form for professionalisme

Vores habitus: Hvad har vi med ind i relationen

Et menneskes habitus grundlægges gennem de vaner, som det tilegner sig i
familien og skolen og fungerer senere som et sejlivet og ofte ubevidst
handlingsmønster. Habitus kan betragtes som legemliggjort kapital.
Broady, 1998, 2000: 453

Relationen til professionelle
Menneske til menneske vs. patient - professionel
Menneske til menneske
Jeg har en god relation til min fys, relationen er ikke længere kun fysioterapi, men vi
har en kontakt. Det er lidt ligesom to mænd, der bare træner sammen.
(Morten, feltnoter 2017)
•
•

Hvis samarbejdet i rehabiliteringen skal lykkes, så kræver det menneske til
menneske kontakt.
I udsagnet ”to mænd, der bare træner sammen”, kommer ligeværdet frem.
Påklædningen er afgørende, fortæller Morten. Når begge er til træning i
almindeligt fitnesstøj, så er tøjet med til at konstruere, at man udefra ikke ser
forskellen på de to mænd – og indefra ikke mærker den.

Menneske til menneske
I: Hvor meget har hele denne proces påvirket dig psykisk og hvordan har du det psykisk?
M: Det har påvirket mig helt vildt. Fuldstædig jeg knækkede ca. 100 gange. Helt nede og skrabe og op
igen og helt ned og skrabe igen. Jeg har ville skilles, jeg har ville tage mit eget liv, jeg har ville ..altså
forsvinde og ikke komme tilbage. Så det har virkelig virkelig sat nogle…og i dag, nu gik jeg også på
hjerneskadeafdelingen, eller hvad hedder det…senskadecenter, hvor jeg gik i 2 år, hvor jeg gik fast
hos en psykolog og fik sat en masse ting på plads og hvis og jeg tror simpelthen ikke jeg havde været
her hvis ikke hun havde været her, hvis ikke hun havde sagt nogle ting til mig. Det var simpelthen så
banebrydende… nu begynder jeg at blive lidt ked af det. Hun har ….Det har sat så mange men…, helt
vildt.
I: Hvad var det for nogle ting der var banebrydende?
Altså som psykologen hjalp med? Altså det var […] det var så traumatisk en oplevelse fordi at jeg jo
bare var…så forfærdeligt, det var så skrækkeligt og så fortalte hun mig nogle ting, og det var helt i
orden og det var helt normalt at føle sådan og så også bare…(…)
Hold nu kæft et forhold vi havde til hinanden. Jeg kunne snakke om alle mulige mærkelig ting som jeg
følte og så sagde hun ‘det er helt okay Mette sådan har jeg også haft det’, så hun. Jeg vil sige det
sådan her, havde hun ikke været der, tror jeg simpelthen ikke jeg var kommet ud på den anden side
psykisk på samme måde.
(Mette, 2018)

Medfølelse og normalisering – et fælles ”vi”
•

Konstruktionen af et fælles vi i relationen og ikke et ”dem og os”, hvor Mette
er forskellig fra den professionelle.
• i kontrast til en mere traditionel distanceret professionel – bruger
relation, hvor man ikke måtte være personlig i relationen.

•

Ane og jeg gennemfører første del af distancen: Trappen ned til P-pladsen. Nu mangler vi
bare, at hun tager mig i hånden, når vi skal over vejen. Hun har en meget turkis fleecejakke
på. Den er forsynet med en hvid brodering henover brystet med teksten ‘Navnet på
neurocenteret’ Bare så vi ved, hvem der er hvem, hvis nogen skulle komme i tvivl. Det
havde ikke været mere pinligt, hvis hun havde hængt et lamineret A4-ark om halsen på mig
med teksten 'jeg har klamydia’.

Hos bageren beskriver Simon, hvordan den ansattes beklædning positionerer ham i
en ikke ønsket position:
•

Jeg er mærkelig usikker. Det gør ikke min usikkerhed mindre, at Ane med sin broderede
jakke står ved siden af. Jeg ved ikke, hvad hun tænker, bagerjomfruen. Sikkert noget i
denne retning: ‘Kom nu videre, sinke. Vi kan ikke stå her hele dagen’.
(Simon, 2018)

Relationer baseret på mistillid
‘Skal du hjem i weekenden’, spørger terapeuten, da jeg er tilbage på stuen. ‘Ja, for pokker! Min
svigerfar kommer og henter mig fredag eftermiddag kvart over tre. ‘Er det ok, at jeg ringer til din
hustru og tjekker?’, spørger terapeuten. ‘Fint for mig, men hvorfor det? ‘Jeg ville bare være
sikker’, siger hun. Du kunne jo også vælge at tro på det, jeg siger. Jeg har mistet noget af mit
overblik, men jeg har jo ikke mistet forstanden, og når min svigerfar så lander herude fredag
eftermiddag, vil du vide, at jeg taler sandt. Jeg ville i hvert fald blive glad, hvis I begyndte at tro
på mig. Det er ikke første gang, at I sætter spørgsmålstegn ved det, jeg siger. Det gør I ofte.’
(Glintborg, Fønsbo & Fønsbo, 2018, s. 63).
Janus har været hjemme i weekenden og fra rehabiliteringscenteret har han fået en
hjemmeopgave, nemlig at vaske tøj. Da Janus kommer tilbage på afdelingen spørger
personalet hvordan det er gået, men de nøjes ikke kun med at spørge Janus, de ringer også
hjem til konen for at tjekke op på om det nu er rigtigt, at han har lavet opgaven. Konen spørger
dem om de havde spurgt Janus selv, hvilket de bekræfter, men de ville lige tjekke op på det
hos hende.
(Janus, feltnoter, 2015)

Det patologiske og det menneskelige traume
Patologi

Menneske

Primær traume

Sekundær traume
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En sygdom er også et eksistentielt traume
•

•

Primære traumer
• Tab af:
• Funktioner
• Positioner
• Muligheder
• Relationer
• Det liv man havde/drømte om
• Arbejde
• Osv, osv, osv
Sekundær traumatisering
• Mødet med systemet (umyndiggørende praksis, mistro/mistillid: oplevelser af ikke at
blive taget alvorlig, talt ned til, følt sig uligværdig behandlet, mv. à års
traumatiseringà overfølsomhed når noget minder om det i andre sammenhænge
àbarriererne/forsvar er oppe (gør det svært at vise sårbarhed)

Vi ved godt (forskningsmæssigt), at det er et problem, men….

”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)

Vi siger vi laver rehabilitering…..

Genoptræningsfælden!
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Nye veje at gå…
•
•
•
•

Åben dialog
Feedback Informed Treatment
Motivational Interviewing
Psykologisk Rehabilitering

Medarbejdere med erfaringskompetence

Handicap og Rehabiliteringspsykologi
•

Rehabiliteringspsykologi handler om hvordan vi med målrettet psykosocial
støtte kan modvirke de alvorlige psykiske problemer, som mange med et
handicap udvikler. Det handler om at se bag om diagnosen og ind til
mennesket - for derigennem at fremme sundhed, velvære og social
deltagelse på trods af sygdom.

Rehabiliteringspsykologi
•

Når et menneske rammes af sygdom, fysisk eller psykisk (kronisk eller
periodisk), forandres ens liv og mange oplever som konsekvens
psykologiske reaktioner (fx depression, angst, PTSD, osv.).

•

Psykologisk rehabilitering sætter fokus på psykologiske reaktioner på
sygdom hos både borger og nære pårørende og tilbyder interventioner til
håndtering af disse.

•

Et psykologisk speciale i flere nordiske og europæiske lande samt USA –
endnu ikke i DK.

Psykologiens rolle på handicapområdet
•

Handicap har traditionelt været tænkt som fysiske og neurologiske
funktionsnedsættelser, hvor psykologien ikke har haft en central plads,
• personen med handicap kunne ikke profitere af psykologiske
interventioner
• betragtet ud fra en biologisk/neurologisk/medicinsk forståelse og ikke
eksistentielt.
à Forskning har dog gentagne gange vist at det at få og leve med svær
sygdom og handicap påvirker en person psykisk.

Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi, AAU
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Læs mere her
•
•
•

•
•
•
•
•

Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2017). Servicehunde til mennesker med psykisk sygdom – potentialer og mulige risici.
Social Kritik, 152
Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2017) How are service dogs for adults with severe mental illnesses incorporated in to
psychological rehabilitation in Denmark? A case study. Animals, 7(5), 33; doi:10.3390/ani7050033
Glintborg, C. (2015). Grib mennesket. En konceptuel og empirisk undersøgelse af koordineret rehabilitering: objektivt biopsyko-social udbytte for voksne med erhvervet hjerneskade samt klienters og pårørendes oplevelse af rehabiliteringen med
og uden kommunal koordination. Ph.d.-afhandling. Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitets Forlag
http://www.hcci.aau.dk/digitalAssets/129/129472_chalotte_glintborg_phd-afhandling.pdf
Glintborg, C. & Krogh, L. (2015) The psychological challenges of identity reconstruction following an acquired brain injury.
Narrative Works: Issues, Investigation & Interventions, 5(2), 50–70
https://journals.lib.unb.ca/index.php/NW/article/download/25014/28966
Glintborg, C & Krogh, L. (2015). Identitets (re)konstruktioner hos mennesker med en erhvervet hjerneskade. Et casestudie af
selv-narrativer og diskurser på hjerneskadeområdet. Globe, A Journal on Language, Communications and Culture, 1, 93106. http://dx.doi.org/10.5278/ojs.globe.v1i0.709
Glintborg, C. & Fønsbo, E.K. & Fønsbo, S. (2018). Hovedbrud. Hjerneskade fra tre sider. Frydenlund
Glintborg, C. (Under udgivelse). Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag
Fønsbo, S. (Under udgivelse) Fra indersiden. Peoples Press.

Tak for opmærksomheden

