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Resume 
 

Navn: Anne Petersen 

 

Titel: Hvordan hænger genoptræningsplanerne sammen med rehabiliteringsbegrebet? 

 

Denne undersøgelse har fokus på genoptræningsplaner og deres relation til 

rehabiliteringsbegrebet. Målet er at få viden om indholdet i genoptræningsplaner ved at 

foretage en kvalitativ analyse af 68 genoptræningsplaner skrevet på sygehuse i Fyns Amt.  

 

De undersøgte genoptræningsplaner er skrevet til borgere i alderen 53 år til 94 år med 

forskellige diagnoser. Indholdet i genoptræningsplanerne er analyseret med en deduktiv 

indholdsanalyse og en induktiv temaanalyse og resultatet af disse to analyser er sammenholdt 

med rehabiliteringsbegrebet.  

 

Teori om funktionsevne, hverdagsliv, livsløb, mestring, målsætning og betragtninger fra 

Hvidbogen om rehabilitering er benyttet i analysen af empirien.  

 

Resultaterne viser at funktionsevnen beskrives ved den fysiske funktionsevne relateret til 

kroppens funktioner og anatomi samt til aktiviteter afgrænset til mobilitet, omsorg for sig selv 

og aktiviteter i tilknytning til hjemmet. Den psykiske og sociale funktionsevne er ikke 

beskrevet i særlig grad og funktionsevnen er ikke relateret til et hverdagsliv i fællesskab med 

andre i samfundet, socialt og arbejdsmæssigt.  

 

Målsætningerne er delmål, som ikke afspejler personlige, individuelle og langsigtede 

målsætninger. Træningen er rettet mod kroppens bevægelse samt kognition og den skal finde 

sted i borgerens hjem eller i træningslokaler. Træningen er beskrevet med øvelser og gang. 

Almindelig daglig livsførelse (ADL) er ikke beskrevet, men fremtræder i målsætningerne. 

Resultaterne peger på at genoptræning foretages af terapeuter og i mine resultater i stor grad 

af fysioterapeuter.  

 

Ved genoptræning på hospitalet arbejdes ud fra en medicinsk model. Genoptræningsplanerne 

beskriver ikke den psykiske og social funktionsevne i særlig grad og målsætningerne har 

karakter af en henvisning eller bestilling af træningsopgaver. Metoderne som beskrives har 
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fokus på at ændre borgerens krop. Genoptræningsplanerne dækker dele af den fysiske 

funktionsevne, men mangler i relation til rehabiliteringsbegrebet det psyko-sociale aspekt. 

Skrives genoptræningsplanerne ved indførelse af stukturreformen januar 2007 som i dag, 

sikres borgeren en genoptræning efter en medicinsk model udført i kommunalt regi. 
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Abstract 
 

Name: Anne Petersen 

 

Title: How does the rehabilitation plans correlate with the concept of rehabilitation? 

 

This study has focus on the rehabilitation plans and their relationship with the concept of 

rehabilitation. The aim is to obtain knowledge of the content in the rehabilitation plans doing 

a qualitative analysis of 68 rehabilitation plans from hospitals in the district of Fyn. 

 

The examined rehabilitation plans are written for citizens ages 53 to 94 years with different 

diagnoses. The content of the rehabilitation plans are analysed using deductive content 

analysis and an inductive thematic analysis. The results of these two analyses are compared 

with the concept of rehabilitation. 

 

Theories about functional ability, daily life, life span, coping, goalsetting and considerations 

from Hvidbogen about the concept of rehabilitation are used analysing the empirical material. 

 

The results show that the physical functioning is related to the bodily functions, anatomy as 

well as activities defined to mobility, self care and home related activities. The psychological 

and social functionings aren’t particularly described and the functional ability isn’t related to 

daily life in the community with other persons in the society, social nor work related. 

 

The goal setting is short-term goals which do not reflect personal, individual or long term goal 

setting. The training is directed at movement of the body and cognition, taking place in the 

client’s home as well as training facilities. The training is described by exercise and walking. 

Activities of daily living (ADL) isn’t described, but is evident in the goal settings. The results 

point at the rehabilitation being done by therapists and in particular physiotherapists.  

 

When rehabilitation is performed in the hospital setting the conclusion points at rehabilitation 

performed through a medical model. The rehabilitation plans do not describe the 

psychological and social functioning in any particular degree. The goal settings show 

character of referral and ordering of training tasks and the methods have focus on changing 

the body of the client. 
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The rehabilitation plans cover parts of the physical functioning but lack in relation to the 

concept of rehabilitation and the psycho-social aspect. If the rehabilitation plans are written as 

today when the structural reform takes effect January 2007, the client will be secured a 

rehabilitation plan performed through a medical model in a county setting. 
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Problembaggrund: 
  

Emne. 

Rehabilitering og genoptræning er centrale begreber i dansk sundhedspolitik. Begreberne 

bliver benyttet om de processer eller ydelser, som borgere med nedsat funktionsevne tilbydes. 

Ved udskrivelse fra sygehuset skal borgeren tilbydes en genoptræningsplan. Planen skal 

indeholde en beskrivelse af patientens funktionsniveau ved indlæggelsen, 

udskrivningstidspunktet og angive det forventede funktionsniveau efter afsluttet 

genoptræningen. Regeringen har ved indførelse af strukturreformen 1. januar 2007 besluttet at 

genoptræningsplaner fortsat skal benyttes. Mit emne handler om genoptræningsplaner og 

deres relation til rehabiliteringsbegrebet.  

 

Lovgrundlag og formål med genoptræningsplaner. 

Lov om genoptræningsplaner blev indført i Danmark i juli 2001(Lov om ændring af 

sygehusvæsenet 2000)
1
 og er uddybet i bekendtgørelsen

2
 om udarbejdelse af 

genoptræningsplaner ved udskrivning fra sygehus (2003). Her er det præciseret, at en 

genoptræningsplan er skriftlig og skal udleveres til patienten, hvor lægen skønner, der er 

behov for genoptræning. Planen skal udarbejdes sammen med patienten evt. med patientens 

pårørende senest i forbindelse med udskrivelsen. I bemærkninger til sundhedsloven
3
 står at 

genoptræningsplanen er patienternes sikkerhed for målrettet indsats i forhold til den træning, 

der foregår efter udskrivning fra sygehuset (Bemærkninger:§141). Dermed bliver 

genoptræningsplanen i fremtiden et redskab, der sikrer borgeren målrettet træning efter 

kontakt med sygehuset.  

 

Implementering af genoptræningsplaner. 

Regeringen gjorde i 2001 genoptræningsplaner lovbefalede, det var et nyt element, som skulle 

indpasses i det sundhedsfaglige personales hverdag. Beslutningen var en top-down beslutning, 

som skulle forankres i praksis. 

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr 766 af 28.08.2003 om sygehusvæsenet erstatter lov om ændring af sygehusvæsenet 2000. 

 
2
 Der er 2 bekendtgørelser om genoptræningsplaner, den gældende, bek 1009 af 12.03.2003 om udarbejdelse og 

den senest ophævede bek 534 af 11.06.2001. 

 
3
 Lovforslag L74 fremsat den 24. februar 2005 af indenrigs- og sundhedsministeren er lovforslag til 

Sundhedsloven, som træder i kraft 1. januar 2007. 
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I Norge blev i samme tidsperiode via det norske Social- og helsedirektorat indført individuel 

plan (Veileder for individuell plan 2001). Den giver personer med behov for langvarige og 

koordinerede tjenester fra det offentlige hjælpeapparat ret til at få udarbejdet en individuel 

plan. Planen samler forskellige sektorers planer og den skal ikke være begrænset til 

medicinske eller helsemæssige behov (Normann 2003:124). Der blev udarbejdet en 

vejledning med beskrivelser og eksempler på indhold, så både borger og fagfolk kan se, 

hvordan planen skal udfyldes og anvendes.  

 

I Danmark er der ikke på landsplan udarbejdet et skema eller en vejledning til udarbejdelse og 

anvendelse af genoptræningsplaner. Amterne, det enkelte sygehus, afdelingerne og 

kommunerne har udarbejdet en meget forskellig procedure for at arbejde med 

genoptræningsplanerne
4
. Når vi, som studerende på uddannelsen Master i Rehabilitering taler 

om genoptræningsplaner, er der forskellig praksis, som tyder på, at genoptræningsplaner ikke 

er implementeret i hele Danmark (bilag 1), hvilket også bekræftes ved at læse avisartikler
5
. 

Når jeg spørger ergo- og fysioterapeuter i praksis, giver de udtryk for at planerne er forskellig 

udfyldt, ofte mangelfuldt og de ikke er til stor hjælp ved planlægning og udførelse af 

genoptræning. 

 

De genoptræningsplaner, jeg har set, har været opbygget som et skema, der fylder en til to A-

4 sider med navn, indlæggelsessted, periode og diagnose. Der har været rubrikker til 

beskrivelse af funktionsniveau, mål, afkrydsning af behov for genoptræning ved selvtræning, 

holdtræning, individuel træning, faggruppe eller sted. Planerne har indeholdt en tidsplan, et 

konkret sted i kommunen og navn på kontaktperson, kontrol på sygehus samt konktaktperson 

på sygehuset. Se eksempel på en skabelon til en genoptræningsplan bilag 2.  

 

At skrive genoptræningsplaner. 

Genoptræningsplanerne skrives på hospitalet, som er en organisation, hvor lægerne har 

ansvaret for behandling, ordinationer og dermed også genoptræning. Lægerne har ansvaret 

for, at der skrives genoptræningsplaner og de er dermed ansvarlige for at planlægge, hvordan 

                                                 
4
 Projekt ”Genoptræningsplaner – Indhold, processer og problemfelter” fra marts 2005 viser at organisering og 

implementering af genoptræningsplaner er forskellig i de 6 amter, de har undersøgt (Lorentzen 2005:8), 

Genoptræning efter udskrivelse – udbredelse og virkning, fra december 2005 viser ligeledes forskel på 

organisering og implementering af brug af genoptræningsplaner i de 4 amter, de har undersøgt samt ved 

sammenligning af oplysninger fra landspatientregisteret (Høst 2005:16-24)  

 
5
 Søgt i avisdatabasen Infomedia for perioden 2005 til maj 2006. 
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personalet samarbejder om og inddrages i at skrive genoptræningsplaner. Undersøgelser 

(Lorentzen 2005, Høst 2005) viser at genoptræningsplanerne ikke er indarbejdet på alle 

afdelinger og ikke alle medarbejdere, der har kendskab til borgeren, bidrager til udarbejdelse 

af genoptræningsplanerne.     

 

Genoptræningsplanen skal udarbejdes sammen med patienten evt. med patientens pårørende 

senest i forbindelse med udskrivelsen fra hospitalet. Ovennævnte undersøgelser viser, at 

genoptræningsplanerne i de fleste tilfælde udarbejdes af terapeuter og/eller læge og herefter 

godkendes planen af patient og pårørende (Lorentzen2005:12). To tredjedele af patienterne 

oplever, at de ikke har deltaget i udarbejdelsen af genoptræningsplanen (Høst 2005:40).  

 

Genoptræningsplanen skal indeholde en beskrivelse af patientens funktionsniveau ved 

indlæggelsen, udskrivningstidspunktet og angive det forventede funktionsniveau efter 

afsluttet genoptræning. Det forventede funktionsniveau kan udtrykkes ved mål for 

genoptræningsperioden. Det er det sundhedsfaglige personale på hospitalet, der sætter målene. 

De kender de arbejdsgange og træningsmetoder, de anvender på hospitalet og det kan være 

vanskeligt for dem at få kendskab til den kontekst borgeren udskrives til.  

 

På hospitalet er udviklet behandlingskoncepter, som kan inddrage hjemmebesøg og 

hjemmetræning. Det kan give det sundhedsfaglige personale mulighed for at få kendskab til 

flere nuancer i forhold til borgerens funktionsniveau og gøremål. Ole Petter Askheim 

(2003:153) skriver virkeligheden er relativ og konstitueres gjennom våre kulturelle 

ytringsformer, språk, begrepsdannelse og diskursive praksiser. Dette er et væsentligt aspekt, 

ved udarbejdelse af en genoptræningsplan, hvor borgerens behov for genoptræning beskrives 

på hospitalet, men skal udføres i en kommunal institution, i borgerens nærmiljø eller i 

borgerens eget hjem. Her møder borgeren andre udfordringer i sin hverdag end det 

sundhedsfaglige personale og borgeren nødvendigvis kan forestille sig, når de er på hospitalet. 

Borgeren er i en uvant situation og måske i krise over tab af funktionsevne.  

 

Med sundhedslovens intention om at genoptræningsplanerne skal give patienten sikkerhed for 

målrettet træning efter udskrivelse fra sygehuset, er det vigtigt, at der er klarhed over hvilken 

genoptræning borgeren
6
 kan tilbydes. Jeg vil i næste afsnit se på udviklingen af begrebet 

genoptræning. 

                                                 
6
  I den følgende tekst benyttes termen borger både ved indlæggelse på hospitalet og efter udskrivelsen. 
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Genoptræning i et historisk perspektiv. 

Begrebet genoptræning har ændret sig gennem årene. Fagfolkenes opfattelse af begrebet har 

indflydelse på hvilke genoptrænings behov, der kortlægges for borgeren og hvordan 

samarbejdet tværfagligt og tværsektorielt udføres. Medlemmerne af Tænketanken, som 

udarbejdede Hvidbog om Rehabiliteringsbegrebet (Rehabilitering i Danmark 2004), beskrev 

at: 

 
          genoptræning er et smallere begreb og handler om at restituere kroppens funktioner  

         eller færdigheder ved at udføre bestemte øvelser  (Rehabilitering i Danmark 2004:14).  

 

I juni 2004 udgav Indenrigs - og Sundhedsministeriet sammen med Socialministeriet en 

Vejledning om træning i amter og kommuner. I denne vejledning er bekendtgørelsen om 

genoptræningsplaner uddybet, og genoptræning er defineret som:  

 
          Genoptræning indebærer både træning af muskler og led samt træning i at gøre  

          almindelige  daglige gøremål. Træningen kan også sigte mod at få personen til at  

          fungere bedre intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt. Formålet er at bringe personen  

         tilbage til samme funktionsniveau som tidligere eller på et så højt niveau som muligt …… 

         Genoptræningen er begrænset til den periode, hvor funktionsniveauet forsat forbedres  

         gennem yderligere træning            (Vejledning om træning i amter og kommuner i juni 2004:11).   

 

Indenrigs- og sundhedsministeriet kom i oktober 2005 med en præcisering af visse begreber i 

lovgivningen på genoptræningsområdet. Definitionen på genoptræning lyder her: 

 
          Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger,  

          pårørende og sundhedsfagligt personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren 

          opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne;  

          bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Mål og indhold for 

          genoptræning fastsættes individuelt i et  samarbejde mellem parterne.    

                                                                                                            (Notat om præcisering 2005:2) 

 

Disse 3 forskellige definitioner af genoptræning viser, at begrebet har ændret sig. 

Interventionen i genoptræningen har udviklet sig fra at handle om at restituere kroppens 

funktioner og færdigheder ved at udføre bestemte øvelser, til at omhandle træning af både 

muskler og led samt træning i at udføre almindelige daglige gøremål for i den sidste definition 

at sigte mod at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig 

funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. 
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Beskrivelserne kan rumme en del af de samme elementer, men i den sidste definition benyttes 

begrebet funktionsevne, som dækker både kroppens funktioner og anatomi samt aktivitet og 

deltagelse såvel individuelt som i et samfundsperspektiv (Schiøler 2003). Udviklingen i 

begrebet er gået fra noget specifikt med øvelser, som er forankret i den medicinske model 

(Borg 2005:4) til et bredere og mere helhedsorienteret begreb forankret i den bio-psyko-

sociale model (Borg 2005:6). 

 

Udviklingen af begrebet genoptræning har ændret sig til en definition, hvor en del af ordene 

er lig med ordene i definitionen på rehabilitering (Rehabilitering i Danmark 2004:16), men 

begreberne adskiller sig, hvilket jeg vil gøre rede for i næste afsnit. 

 

Rehabilitering: 

Begreberne rehabilitering og genoptræning benyttes ofte som synonymer (Sundhedsstyrelsen 

2005), men rehabilitering adskiller sig fra genoptræning ved at beskrive borgerens deltagelse. 

Definitionen på rehabilitering
7
 præciserer, at interventionen baseres på borgerens hele 

livssituation, samt at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Dette kræver en høj 

grad af inddragelse af den enkelte borgers sociale og fysiske kontekst samt borgerens egen 

opfattelse og mening i relation til, hvad der er et selvstændigt og meningsfyldt liv. 

 

Begrebet rehabilitering bruges i organisatoriske og politiske sammenhænge, men med usikker 

status og afhængig af den kontekst hvor rehabilitering benyttes (Borg 2003:14). I sin PH.d.-

afhandling beskriver Tove Borg den historiske udvikling
8
 med den medicinske model der 

afhjælper de fysiske mangler til bestræbelserne på at inddrage et mere psyko-socialt 

perspektiv. Denne historiske udvikling har haft betydning for opfattelsen af genoptræning og 

rehabilitering. 

Lovgrundlag for genoptræning og rehabilitering. 

Sygehusvæsenet har ansvar for at tilbyde genoptræning til de patienter, der er indlagt på 

sygehuset, både når de er indlagt og efter udskrivelsen. Fyns Amt indgik januar 2001 en aftale 

                                                 
7
 Præsenteres under centrale begreber s.20. 

 
8
 Den historiske udvikling efter første verdenskrig som ifølge den franske historiker Henri-Jaquer Stiker, så de 

lemlæstede som personer med mangler og utilstrækkelighed, noget som skulle gøres godt igen, en mangel der 

skulle udraderes og blev det med hjælpemidler og andre artefakter. Efter anden verdenskrig fik de ramte en 

diagnose og dertil koblet specifik behandling ud fra bio-medicinske foreskrifter (Borg 2003:18-21). Udviklingen 

har arbejdet mod inddragelse af flere psyko- sociale aspekter (Borg 2003:31).  
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med Kommuneforeningen, hvor kommunerne påtog sig ansvaret for genoptræning af de 

patienter, som ikke behøvede at være indlagt, mod økonomisk modregning. Kommunerne i 

Fyns Amt genoptræner dermed patienter, som ikke har behov for indlæggelse.  

 

Januar 2007 vil sygehusloven blive erstattet af Sundhedsloven (2005) og Lov om Social 

Service erstattes med en revideret lov fra 2005
9
. I disse to love arbejdes med begrebet 

genoptræning og borgerens rehabilitering relateres til både sundhedsloven, 

beskæftigelsesloven, den sociale lovgivning og specialundervisningsloven. Det bliver dermed 

kommunernes ansvar at forvalte rehabilitering ud fra disse love efter 1. januar 2007.  

 

Det bemærkes i Notat om præcisering af visse begreber i lovgivningen på 

genoptræningsområdet, oktober 2005, at der hverken er tænkt en udvidelse eller 

indskrænkning af den genoptræningsydelse, som borgerne har ret til efter den nuværende 

lovgivning
10

. I den kommende lovgivning er der er ingen krav til genoptræningsplaner i 

kommunalt regi, så indholdet i genoptræningsplanen, som er udarbejdet i hospitalsregi, kan få 

stor betydning for mening, holdning og værdisætning af borgerens genoptrænings- og 

rehabiliteringsforløb i det kommunale regi.  

 

Min forforståelse  

Denne opgave handler om genoptræningsplaner, som har relation til både hospitalet i amts 

regi og kommunen. Jeg vil i dette afsnit gøre rede for mit kendskab til disse to sektorer og til 

genoptræningsplaner. Mit kendskab har jeg erhvervet som ergoterapeut ved at arbejde med 

menneskers hverdagsliv, aktivitet og deltagelse.  

 

I perioden 1984 til 1989 arbejdede jeg på hospital med somatiske specialer. Jeg oplevede at 

arbejdet havde fokus på specialisering og udvikling af behandlingskoncepter i forhold til 

diagnose eller de symptomer kroppen udviste. Der var konferencer, men arbejdet blev udført 

monofagligt og hver faggruppe gav deres bidrag til at patienten fik et øget funktionsniveau. 

Målsætning var ikke explicit, behandlingen og træningen tog udgangspunkt i en 

biomedicinske model og patientens hverdagsliv og interessen for den sociale kontekst var 

nedprioriteret.  

 

                                                 
9
 Lov om social service nr. 573 af 24.06.2005 

 
10

 Genoptræningsplaner er angivet i Lov om ændring af sygehusvæsenet § 5 juli 2001. Fra 1. januar 2007 vil 

genoptræningsplaner være angivet i Sundhedsloven § 85.  
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I 1989 blev jeg ansat i primærkommunen og mit arbejdsområde var træning, genoptræning og 

vedligeholdelse af borgernes kropslige funktioner og daglige aktiviteter. Indsatsen kunne også 

bestå af kompensationer i form af hjælpemidler eller vejledning i forhold til hvilken personlig 

hjælp borgeren havde behov for. Arbejdet var organiseret i tværfaglige team’s, hvor borgerens 

diagnose blev inddraget i arbejdet, som indikator for specielle hensyn og prognosen. De mål, 

der var aftalt med borgeren, var styrende for interventionen, som foregik i kommunale lokaler 

og i borgerens hjem. Der var fokus på at løse de problemer, borgeren havde i sit hverdagsliv 

og vi arbejdede efter en bio- psyko-sociale model.  

 

Siden 2001 har jeg arbejdet på uddannelsen for ergoterapeuter, som underviser i det somatiske 

og primære kommunale arbejdsområde. Genoptræningsplaner, som netop blev indført i 2001, 

indgår i undervisningen. Jeg har ikke arbejdet med genoptræningsplaner og har dermed ingen 

erfaring fra praksis.  

 

Begrundelse for valg af emne: 

Da genoptræningsplanerne skal benyttes i den nye regionale og kommunale struktur ønsker 

jeg at undersøge, hvad der skrives i genoptræningsplanerne. Det sundhedsfaglige personale 

bruger tid og energi på at udfylde og formidle genoptræningsplanerne, som skal sikre 

borgeren målrettet træning, men hvad er det for en træning borgeren sikres, hvis 

genoptræningsplanerne udfyldes som i dag?  

 

Jeg ønsker at undersøge, hvad der kommunikeres i genoptræningsplanerne og sammenholde 

det med rehabiliteringsbegrebet.  Der er sket en del ændringer i definitionerne fra 2004 til nu, 

men der er altid en vis træghed i et samfund, i en organisation og blandt de professionelle i 

forhold til at opfange og implementere ændringer.  

 

Mit fokus er i dette projekt på genoptræningsplanerne, der skrives på det tidspunkt borgeren 

udskrives fra sygehuset.   

 

Formål: 

Mit formål er at bidrage til en debat om genoptræningsplanernes indhold, deres brugbarhed 

for borgeren og fagfolk. På længere sigt kvalificerer genoptræningsplanerne, så de måske i 

højere grad afspejler et rehabilteringsperspektiv. 
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Mål: 

Målet med undersøgelsen er at bidrage til viden om genoptræningsplanernes indhold og dets 

sammenhæng med rehabiliteringsbegrebet ved at gennemføre en kvalitativ undersøgelse af 

genoptræningsplanernes indhold og derefter sammenligne dette med rehabiliteringsbegrebet. 

 

Problemformulering:  

Hvordan beskriver genoptræningsplanerne borgerens fysiske, psykiske og sociale 

funktionsevne samt målsætning og metoder til at nå målene.  

Hvordan er disse beskrivelser i overensstemmelse med rehabiliteringsbegrebet. 

 

Centrale begreber. 

Genoptræningsplaner. 

Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i genoptræningsplaner, som er et skriftligt dokument, 

der beskriver en borgers funktionsevne og den funktionsevne der forventes som resultat af 

genoptræningen. En genoptræningsplan skal indeholde information om borgerens 

genoptræning, planen udleveres til borgeren og sendes til borgerens praktiserende læge. 

Funktionsevne. 

Patientens funktionsevne eller funktionsniveau beskrives i genoptræningsplanerne. 

Funktionsniveau er et begreb, der er brugt gennem mange år både på hospitalet og i den 

kommunale sektor. Funktionsniveau rummer de grundlæggende fysiologiske, neurologiske og 

psykiske funktioner (Borg m.fl. 2003:174), en ændring i disse funktioner kan beskrives som 

funktionsnedsættelse.  

 

Funktionsevnenedsættelse er et overordnet begreb for funktionsnedsættelse, 

aktivitetsbegrænsning og deltagelsesindskrænkning (Schiøler 2003:211). Funktionsevnen 

består af elementerne kropsfunktioner og anatomi, daglige aktiviteter, deltagelse i 

samfundslivet, personlige faktorer og omgivelsernes påvirkning (Rehabilitering i Danmark 

2004:19). På baggrund af forskellige teorier
11

 er følgende definitioner uddraget til præcisering 

af den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.  

 

                                                 
11

 Teorierne, som definitionerne er udledt fra, er beskrevet s.23-27, valg af teori begrundet s. 34 og udledning af 

definitionerne beskrevet i bilag 3.  
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Fysisk funktionsevne. 

Den fysiske funktionsevne defineres ved kroppens udseende, de bevægelser og handlinger 

mennesket kan udføre med sin krop, målt og beskrevet med biologiske, fysiologiske, 

sensoriske og motoriske komponenter. De bevægelser og handlinger mennesket skal udføre 

for at drage omsorg for sig selv, sin mobilitet, personlige hygiejne og indtagelse af føde samt 

for at klare at arbejde i tilknytning til hjemmet, arbejde udenfor hjemmet, tage en uddannelse 

eller dyrke sine fritidsinteresser. Der er fokus på observeret udseende, bevægelser og 

handlinger. 

 

Psykisk funktionsevne 

Den psykiske funktionsevne er defineret ved de psykosociale kræfter, den drivkraft 

mennesket som aktivt væsen kan mobilisere i forhold til livets begivenheder og valg. Den 

følelsesmæssige dimension med oplevelse af kroppen, tanker, det levede hverdagsliv og 

sociale relationer, som sætter mennesket i stand til at mestre det indre liv og skabe identitet. 

Den intellektuelle, kognitive dimension, der hos mennesket er koblet til at tænke for at kunne 

koncentrere sig, huske, forstå samt ræsonnere. Der er fokus på tre elementer hos mennesket 

drivkraft, følelser og kognition. 

 

Sociale funktionsevne. 

Den sociale funktionsevne er betinget af menneskets mulighed for at færdes i de fysiske 

omgivelser, som de bor og lever deres liv i. Den sociale funktionsevne er menneskets samspil 

med andre mennesker. Igennem dette samspil tager og får mennesket roller i hjemmet og 

udenfor hjemmet i forhold til familie, venner, bekendte og arbejdskolleger. Der er fokus på de 

fysiske og sociale omgivelser, hvor mennesket færdes og lever sit liv. 

 

Mål og metoder. 

Den forventede funktionsevne i genoptræningsplanerne er det resultat borgeren skal arbejde 

hen imod. Resultatet er det mål borgeren skal nå. Metoden er den måde, der handles på for at 

nå målene. På baggrund af forskellige teorier
12

 er følgende definition uddraget på henholdsvis 

målsætning og metode. 

                                                 
12

 Teorierne, definitionerne er udledt fra, er beskrevet s.27-30, valg af teori begrundet s.35 og udledning af 

definitionerne beskrevet i bilag 4 og 5.  
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Målsætning. 

En målsætning består af hovedmål med underordnede delmål. Målsætningen er individuel for 

den enkelte borger og der er sat tidsramme for de enkelte mål. Det enkelte mål er specifikt, 

med præcision af det problem, der arbejdes med. Det enkelte mål kan gøres målbart i forhold 

til borgerens oplevelse, forståelse, funktion eller aktivitet.   

Metode. 

Metoderne skal være beskrevet med hvor, hvornår, med hvad og hvordan samt hvem, der er 

involveret. Rækkefølgen af metoderne skal fremgå tydeligt af hensyn til koordinationen af 

handlingerne. Der skal være metoder koblet til både mål på langt og kort sigt. Metoderne skal 

være tilpasset den enkelte borger, være tværfaglige og tværsektorielt funderede og tage 

udgangspunkt i både ændring af mennesket og omgivelserne fysisk, psykisk og socialt. 

 

Rehabiliteringsbegrebet. 

Jeg vil tage udgangspunkt i Hvidbogens definition på rehabilitering 

 
          Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgeren, 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 meningsfyldt liv.  

          Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret,  

          sammenhængende  og vidensbaseret indsats.     (Rehabiliteringsforum Danmark, 2004) 

 

 

Litteratursøgning og litteraturgennemgang. 
Målet med litteratursøgningen har været at finde viden om planer, der svarer til de danske 

genoptræningsplaner samt om begrebet funktionsevne. Litteratursøgningen har haft 2 grene 

 litteratur om begrebet funktionsevne, hvordan begrebet defineres i Danmark og 

internationalt. 

 litteratur der beskriver indholdet i de danske genoptræningsplaner samt planer, der er 

skrevet til den enkelte borger ved udskrivelse fra hospitalet til hjemmet. 

 

Formålet med søgningen har været at gøre den eksisterende viden tilgængelig for min opgave, 

således at den skærper min opmærksomhed i analysen af mine data, underbygger mine 

resultater samt kan inddrages i min diskussion og perspektivering.  
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Litteratursøgningen. 

Den systematiske litteratursøgning er foretaget i sundhedsvidenskabelige og 

samfundsvidenskabelige databaser samt i en nyhedsdatabase over danske aviser. Derudover er 

søgt i det norske magasin REspekt og i den danske biblioteks database. Søgningen er uddybet 

i figur 1 og fundene ved søgningen i bilag 6.  

 

Figur 1: Systematisk litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige 

databaser i perioden marts, april og maj 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturgennemgang 

I dette afsnit vil jeg præsentere fund fra den systematiske søgning, samt begrunde til og fra 

valg af litteratur i forhold til denne opgave. 

 

Funktionsevne: 

Funktionsevnen er beskrevet ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme og beskrevet af 

lektor ph.d. og dr.med. Kirsten Avlund i hendes arbejde med funktionsevnemåling hos ældre. 

Hun nævner funktionsevnen, som en kombination af fysisk, psykisk og social funktionsevne 

og diskuterer målemetoder til ADL
13

. Funktionsevne er ligeledes beskrevet i WHO’s 

klassifikation ICF
14

 som giver en international tilgang til begrebet.  

 

Indholdet i planer skrevet til den enkelte borger. 

Ved gennemgang af den fundne litteratur var der få undersøgelser om danske 

genoptræningsplaner og brugerundersøgelser af rehabiliteringsplaner fra nordiske lande, 

                                                 
13

 ADL er en forkortelse for activities of daily living, oversat til dansk almindelig daglig livsførelse. 
14

 ICF står for International Classification of Functioning, Disability and Health fra 2001 

 

Databaser: Web Sience, PubMed, Chrocane, OT seeker, SveMed+, bibliotek.dk og 

Infomedia. 

Søgeord: genoptræning, rehabilitering, individuel, udskrivelse, discharge, health og plan, 

funktionsevne, functioning, functional ability, functional capacity,  

Tidsperiode: Fra 1980 i forhold til funktionsevne og fra 1995 i forhold til planer.  

Materiale: alle typer materiale, alle sprog, 

Metode: fritekst og emnesøgning, MeSH, thesaurus. 
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hvilket inddrages i denne opgave. De øvrige fund havde fokus på borgernes udbytte af at blive 

involveret i udskrivelse og planlægning samt betydningen af at de professionelle arbejder 

sammen og afstemmer deres anbefalinger til borgeren. Dette tages ikke med i 

litteraturgennemgangen.  

 

To danske undersøgelser viser, at genoptræningsplanerne på de undersøgte afdelinger 

udarbejdes af terapeuter og /eller læge og godkendes herefter af patienter og pårørende 

(Lorentzen 2005:12) samt at patienten sjældent bliver inddraget i udarbejdelsen af deres egen 

genoptræningsplan (Høst 2005:30). Indholdet i genoptræningsplanerne er undersøgt i forhold 

til hvilke emner, der beskrives i genoptræningsplanerne (Lorentzen 2005).   

 

En svensk og en norsk brugerundersøgelse viser, at målformulering er et vigtigt instrument 

(Gard 2004, Lorentsen 2006) og de delplaner, der er lavet for borgeren, skal rettes mod 

samme hovedmål (Lorentsen 2006). Undersøgelsen peger på, at det har betydning for 

borgeren at få en målsætning, men det er vanskeligt for fagpersonerne at spørge til eller 

arbejde med borgerens sociale relationer og psykiske reaktioner, så som selvbillede, accept, 

tryghed og oplevelse af kontrol (Lorentsen 2006).  

 

En engelsk undersøgelse skelner mellem en action plan og en coping plan (Falko 2005). 

Coping plan er baseret på selvregulerende strategier og bevidstheden om at deltage i nye 

strategier. Der er i planen langsigtede mål, som ser på helhed og er rettet mod mestring og 

deltagelse i eget liv. Action plan er baseret på mål sat i forhold til konkrete handlinger, der 

hjælper med at nå målet eller dele af et mål.   

 

I review har forfatterne undersøgt effekten af individuel udskrivelsesplan og vurderet, at der 

ikke var nogen signifikant forskel i forhold til indlæggelsesdage eller genindlæggelse, men at 

der var en større patienttilfredshed i de grupper, der havde fået en individuel udskrivelsesplan 

(Shepperd 2003). 

 

Teori. 
I dette afsnit gøres rede for teori knyttet til begreberne funktionsevne, mål og metoder. 

Teorier og modeller benyttes til at præcisere begrebet funktionsevne og udlede definitioner af 

begrebet inddelt i fysisk, psykisk og social funktionsevne. For at udlede definitionerne er 

inddraget teori om kropslige aspekter, sociale relationer som aspekter af livsløbet og 

hverdagslivet samt en model for aktiviteter der indgår i hverdagslivet. Teori om mål og 
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metoder er inddraget for at definere begreberne og belyse deres relation til genoptræning og 

rehabilitering. 

 

Funktionsevne. 

Begrebet funktionsevne har været kendt i Danmark de sidste 15 år, er anvendt ved 

funktionsevnemåling, benyttet i Lov om Social Service (1998) og med oversættelsen af 

WHO’s klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand ICF i 

2001, er der kommet mere opmærksomhed på begrebet.  

 

Funktionsevne og ICF 

Klassifikationen ICF er en videreudvikling af ICIDH
15

. Den beskriver funktionsevne, som en 

samlet betegnelse for komponenterne kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse. 

Komponenterne angiver aspekter af samspillet mellem et individ med en given 

helbredstilstand og individets kontekstuelle faktorer, som omfatter omgivelsesfaktorer og 

personlige faktorer (Schiøler 2003:211). Klassifikationen bevæger sig fra at være opdelt i to 

dele med funktionsevnen og de kontekstuelle faktorer til at forgrene sig i undergrupper (se 

bilag 3). De personlige faktorer i modellen er endnu ikke klassificeret, men angivet til at 

kunne omfatte alder, race, køn, livsstil, vaner, mestringsevne og lignende (Schiøler 2003:26). 

 

ICF er karakteriseret ved at klassifikationen giver et øjebliksbillede af borgeren og 

vurderingerne er baseret på at:  

 
           Funktionsnedsættelse omfatter afvigelser fra almindeligt accepterede befolknings- 

          standarder for den biomedicinske status for kroppen og dens funktioner; beskrivelsen 

          af de enkelte elementer foretages primært af personer, som er kvalificerede til at vurdere 

          fysiske og mentale funktioner i forhold til disse standarder                (Schiøler 2003:21).  

 

Begrænsninger og hindringer i forhold til aktivitet og deltagelse måles overfor en almindeligt 

accepteret standard i befolkningen (Schiøler 2003:24). ICF kan dermed beskrive borgerens 

mulighed i forhold til andre borgere i samme samfund. Denne klassifikation kan benyttes til at 

vurdere om borgeren i sin genoptræning har opnået samme funktionsniveau eller 

funktionsevne som tidligere, men borgerens mening og vurdering er ikke indlejret i 

klassifikationen. 

                                                 
15

 ICIDH står for International Classification of impairments, Disability and Handicaps, som er fra 1980. 
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I klassifikationen er funktionsevnenedsættelse et overordnet begreb for funktionsnedsættelse, 

aktivitetsbegrænsning og deltagelsesindskrænkning (Schiøler 2003:211). I Hvidbogen om 

rehabilitering betragtes fysisk, psykisk og social funktionsevne som en pendent til ICF’s 

multidimensionelle begrebsramme for funktionsevne og funktionsnedsættelse (Rehabilitering i 

Danmark 2004:19). For at indsætte fysisk, psykisk og social funktionsevne i denne ramme har 

jeg benyttet forskning om funktionsevnemåling (Avlund 1988, 1989, 1997), som anvender 

opdelingen i fysisk, psykisk og social funktionsevne.  

 

Fysisk, psykisk og social funktionsevne  

Funktionsevnemåling er velegnet til at måle konsekvenser af social, psykologisk og biologisk 

aldring samt eventuelt sygdomme (Avlund 1997). Målingerne giver en helhedsvurdering og et 

billede af hvor godt eller dårligt en person har det og er i stand til at klare sin dagligdag. 

Funktionsevnen kan bedømmes ud fra en biofysiologisk vinkel med objektiv bedømmelse 

målt bl.a. ved smidighed og muskelstyrke eller bedømmes ud fra en mere socialmedicinsk 

synsvinkel, der bygger på borgerens egen beskrivelse. Beskrivelsen bliver en bedømmelse af 

den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, hvor den fysiske funktionsevne vil være 

baseret på at udføre almindelige daglige aktiviteter (ADL), som opdeles i PADL og IADL
16

. 

Den psykiske funktionsevne opdeler Kirsten Avlund i en intellektuel og en følelsesmæssig 

funktion og den sociale funktionsevne som samvær med andre (Avlund 1988:780). 

 

Der er ikke direkte overførbarhed mellem fysisk, psykisk og social funktionsevne og ICF’s 

opdeling i kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse. Nedenstående teorier og modeller har jeg 

inddraget for at få en dybere forståelse af krop, aktivitet og deltagelse.  

 

Kropslige aspekter 

I Hvidbogen om rehabilitering (Rehabiliteringsforum 2004:19) er fysisk funktionsevne sat 

overfor kropslige aspekter. Kroppen kan forstås ud fra forskellige forståelsesrammer. I den 

biologiske forståelsesramme kan kroppen observeres, måles og beskrives objektivt, der kan 

laves sammenligninger mellem mennesker og gennem målinger føres beviser for sygdom, 

behandling og træningens effekt.  

                                                 
16

 PADL står for Phsysical activities of daily living og omfatter daglige gøremål, som er nødvendige for alle 

mennesker, uafhængigt af køn, kultur, boligforhold og interesser. IADL står for Instrumental activities of daily 

living, som er de mere komplekse og udadvendte aktiviteter, som er nødvendige for at leve i et samfund. De er 

bestemt af køn, kultur, boligforhold og interesser (Avlund 1988). 
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Kroppen kan også forstås ud fra en social og kulturel ramme, hvor den enkelte krop formes 

gennem det sociale liv, den indgår i. I denne forståelsesramme er det den enkeltes oplevelser 

af de ændringer, der sker med kroppen, der beskrives. Det er dermed en subjektiv 

bedømmelse på baggrund af den enkeltes oplevelse. Disse oplevelser kan være relateret til, 

hvordan kroppens overflade og form fremtræder, kroppens velbefindende og det kroppen 

signalerer ved at se ud på en bestemt måde (Lupton 1996, Gilleard 2002). Den biologiske 

aldring af kroppen, sygdom og den enkeltes levemåde påvirker kroppen, som formes gennem 

det liv, vi lever. Kroppen har i den sociale og kulturelle forståelsesramme betydning for den 

enkeltes identitet.   

 

Hverdagsliv  

Det liv, vi lever hver dag, benævnes også hverdagsliv. Teorier om hverdagsliv (Beck-

Jørgensen 2001, Borg 2003) beskriver hverdagslivet som det rum, hvor mennesket handler og 

er i interaktion med andre mennesker. Mennesket ses, som et aktivt væsen, der gennem 

aktivitet og deltagelse ændrer de sociale og samfundsmæssige sammenhænge, de indgår i og 

her igennem også selv forandres og udvikles. Hverdagslivet opstår, når mennesket håndterer 

de betingelser, der er givet. Ved at mobilisere psykosociale kræfter, skaber mennesket en 

hverdag, som veksler mellem rutiner og forskellige daglige gøremål og aktiviteter. Ved at 

mennesket er i interaktion med andre, skabes den enkeltes identitet og mennesket indtager og 

tildeles forskellige roller. Den enkeltes oplevelse af sammenhæng i roller, hverdagen og 

livsløbet, har betydning for den enkeltes mestringsevne (Antonovsky 2000:41).  

 

Livsløbet 

Livsløbet kan beskrives som en livsbue, hvor mennesket har en tid som barn, ung og voksen 

inden døden indtræffer (Jensen 1996:44). I tidligere generationer var der til en bestemt 

kronologisk alder koblet bestemte forventninger om skolegang, arbejde og at stifte familie. 

Disse mønstre opløses i det postmoderne samfund med livslang læring, voksen uddannelse, 

opbrud af familier og dannelse af nye, en længere levealder og senere pensionsalder. Den 

biologiske alder betyder dog, at der i barndommen sker en udvikling og kvinden kan føde 

børn indtil en vis alder. I Danmark er der også en institutionel alder med efterløn og pension. 

Den biologiske og den institutionelle alder har indflydelse på aktivitet og deltagelse i 

hverdagslivet i livsløbet.   
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Aktiviteter i hverdagslivet. 

I 1997 udgav Elisabeth Townsend, Enabling Occupation i samarbejde med den canadiske 

ergoterapeutorganisation en model for aktivitetsudøvelse, som kan give et indblik i de 

aktiviteter, som mennesker udøver i deres hverdagsliv. Modellen uddyber de aktiviteter, der er 

omfattet af begreberne PADL og IADL samt at aktiviteter altid er indlejret i en mening.  

 

Modellen benævnes Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). Den skildrer 

mennesker som åndelige skabninger, der er aktive med potentiale til at identificere, vælge og 

engagere sig i aktiviteter i deres miljø, og som er i stand til aktivt at deltage som partnere i 

klientcentreret praksis. Modellen er et redskab til håndtering af aktivitetsbehov ved hjælp af 

klientcentreret praksis, hvilket betyder at redskabet ikke kan benyttes som et redskab til 

observation, men kræver inddragelse af det enkelte menneske. Ifølge CMOP er en aktivitet 

altid indlejret i en mening og modellen skitserer, hvordan menneske, aktiviteter og omgivelser 

er i samspil (se bilag 3). 

 

Mennesket drives ved sprituality, menneskets mest sande selv, som mennesket forsøger at 

udtrykke i alle handlinger. Det er spiritualiteten, der giver mennesket kræfter til livets 

begivenheder og valg (Townsend 2002:44). Det er omdrejningspunktet for de øvrige tre 

komponenter i beskrivelse af mennesket, som er det affektive, kognitive og fysiske. Den 

affektive komponent omhandler sociale og følelsesmæssige funktioner og inkluderer både 

interpersonelle og intrapersonelle faktorer og kan kobles til ordet at føle. Den kognitive 

komponent omfatter alle mentale funktioner, både kognitive og intellektuelle, og inkluderer 

bl.a. perception, koncentration, hukommelse, forståelse og ræsonnering og kan kobles til ordet 

at tænke. Den fysiske komponent omfatter alle sensoriske, motoriske og senso-motoriske 

funktioner og kan kobles til ordet at handle. 

 

Aktiviteterne inddeles i egen-omsorg, arbejde og fritid. Egen-omsorg er alle aktiviteter i 

forbindelse med at klare sig selv, som eksempel personlig hygiejne, funktionel mobilitet, 

personlige forpligtigelse og organisering af tid og rum (Townsend 2002:39). Arbejde er de 

aktiviteter, der udgør et socialt eller økonomisk bidrag, som eksempel lønnet arbejde, 

skolearbejde, husgerning, børneopdragelse og frivilligt arbejde i lokal samfundet. Fritid er de 

aktiviteter, der udføres for fornøjelsens skyld som eksempel socialt samvær, kreative 

udfoldelser, udendørsaktiviteter, spil og sport. Mennesket og aktiviteterne er i samspil med 

omgivelserne. Omgivelserne er de kontekster og situationer, der forekommer udenfor 

personen og som fremkalder en reaktion hos personen. De er i modellen inddelt i de fysiske, 
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institutionelle, kulturelle og sociale omgivelser. Modellen CMOP beskriver aktiviteter og 

omgivelser der indgår i en borgers hverdagsliv og kan dermed indgå ved beskrivelse af 

borgerens funktionsevne.  

 

Målsætning. 

I genoptræning og rehabilitering er formålet at forbedre borgerens funktionsevne. En 

målsætning angiver konkret, hvad handlinger og aktiviteter skal føre til, det resultatet 

borgeren skal nå.  

 

Målsætning og deltagelse. 

I Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet (Rehabiliteringsforum 2004) karakteriseres 

målsætningen ved at målene sættes i en forhandling mellem borgeren, de pårørende og 

fagfolkene, med det formål at skabe et fælles mål for, hvad der er realistisk og opnåeligt, med 

respekt for borgerens ønsker og behov. Målsætning bliver dermed individuel og i 

overensstemmelse med borgerens ønsker, behov samt ressourcer. Der er ikke tale om en 

målsætning efter en fast standard, men mål på baggrund af borgerens fortid med en 

målsætning rettet mod fremtiden (Siegert 2004:3).  

 

I review fra New Zealand (Siegert 2004) er fundet undersøgelser der viser, at patienter 

adopterer en passiv rolle på hospitalet og deltagelse i målsætning er minimal. Mål sat på 

hospitalet handler primært om mobilitet og fysisk afhængighed og mål i relation til det 

psykologiske er sjældne. Mål sat efter udskrivelsen inddrager i højere grad familien og 

borgerne tager en mere aktiv rolle i målsætningen (Siegert 2004:2-3).  

 

Tidsperspektivet og borgerens deltagelse i målsætning. 

I bogen ”Det handler om verdighet” beskrives erfaringer fra rehabiliterings forløb. Erfaringen 

viser, at det har betydning for borgerens selvbillede og identitet samt omgivelsernes syn på 

borgeren, at rehabilitering og målsætning starter tidligt (Bredland 2002:39). Borgeren 

bevæger sig gennem forskellige faser i et sygdoms- eller rehabiliteringsforløb. De 

sundhedsprofessionelle har til opgave at være opmærksomme på borgerens oplevelser, 

følelser og psykiske reaktioner på forandringer i funktionsevnen. De professionelle skal hele 

tiden afpasse information og ansvar i forhold til borgens muligheder og ønsker for deltagelse i 

deres forløb (Fortmeier 1994:32-36). Sættes rehabiliteringen ind sent i forløbet, er der risiko 
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for, at der bliver fokuseret på borgerens problemer og den hjælp borgeren behøver, Borgeren 

får identitet som en person, der har problemer, som kræver støtte, hjælp og pleje. Sættes 

rehabiliteringen ind tidligere i forløbet, er der større mulighed for at se borgeren, som en 

person med ressourcer, som kan klare sig, når omgivelserne er tilpasset.  

 

Rehabilitering kan karakteriseres ved, at der indgår en pædagogisk proces (Borg 2003:15). 

Borger og pårørende arbejder med at løse de problemer, der er opstået i deres livsforløb og 

som påvirker deres hverdagsliv. De er tvunget til at ændre deres hverdagsliv på kort og måske 

på langt sigt og dermed revidere målene for deres liv.  

 

Mål på langt og kort sigt. 

Langsigtede mål handler om at skabe mulighed for deltagelse, indarbejde nye aktiviteter og 

rutiner eller ændring af livsstil (Falko 2005). Langsigtede mål og fælles mål er rettet mod 

mestring og deltagelse i eget liv. Delmål eller action mål (Falko 2005) er rettet mod 

handlinger for at nå det fælles mål og kan betragtes som mål på kort sigt. 

 

En målsætning skal formuleres specifikt og konkret, så det er tydeligt, hvilket problem der 

arbejdes med. Mål kan være målbare i forhold til borgerens oplevelse og forståelse eller i 

forhold til en funktion eller aktivitet, der kan observeres (Bredland 2002:71). ”Mål adskiller 

sig fra oprindelige impulser og ønsker ved at være omsat til en plan og en metode for 

handling” (Kolb 2000:50). 

 

 

Metode 

Metoden er den måde, der handles på for at nå målene. Metoderne kan benævnes med tiltag, 

handlinger, måde at arbejde på, virkemidler eller midler, som anvendes i relation til 

metoderne. Der er mange parametre, der kan påvirke valget af metode. Der er borgerens 

funktionsevne samt medicinske udgangspunkt, borgerens indsats, omgivelsernes krav og 

muligheder samt de ydelser, som samfundet kan tilbyde i forhold til genoptræning og 

rehabilitering (Bredland 2002:69).  

 

Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet (2004) beskriver en helhedsorienteret tilgang til 

borgerens intervention. Dette betyder at den enkelte fagperson ikke kun skal bruge sin egen 

faglighed, men samarbejde med andre fagpersoner og kende til deres muligheder for at 
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arbejde på at løse borgerens problemstilling. Fagfolkene kan komme fra forskellige 

professioner og fra forskellige sektorer (Rehabiliteringsforum 2004). Der skal ikke kun 

fokuseres på ændringer og tilpasninger af personen til omgivelserne, men også på ændring af 

omgivelserne både fysisk, psykisk og socialt (Rehabiliteringsforum 2004:20). 

 

De fysiske rammer ved valg af metode. 

I den danske vejledning om træning i amter og kommuner (2004) står at træningsindsatsen 

skal foregå der, hvor effekten for den enkelte borger er mest effektiv og nævner at sygehuset 

typisk ikke er indrettet til at træne dagligdagsfunktioner. Træning i hjemmet er ved at blive en 

anvendt metode, som giver mulighed for at gøre træningen målrettet mod de områder i 

hverdagen og livet borgeren finder vigtige (Bredland 2002: 61).  

 

Træning i hjemmet kræver et godt samarbejde med borgeren, de pårørende og koordination 

mellem de personer der træner, støtter og hjælper borgeren. Den norske sygeplejerske Britt 

Lillestø skriver i sin forskning om urørlighedszonens fire dimensioner, som er præsenteret 

ved krop, hjem, tid og personlig integritet (Lillstø 2003:102). Hun beskriver forholdet mellem 

den sundhedsprofessionelle og borgeren som et forhold, hvor den professionelle giver og 

borgeren tager imod. I dette forhold, er det afgørende for den personlige integritet, at 

borgerens meninger og synspunkter tages alvorligt, så det er borgerens eget kendskab til sin 

krop, sine plager, behov og ønsker, der er i centrum. Borgeren skal bruge tid på at modtage 

hjælp, det frarøver borgeren mulighed for at disponere over sin tid. Det mener jeg, kan 

overføres på træning, da det lige som hjælpen gør borgeren afhængig af klokkeslæt. 

Privatlivet for borgeren og de pårørende bliver afbrudt. De sundhedsprofessionelle skal have 

adgang til hjemmet, både i de mest offentlige rum som stuen og entreen, men også til de mest 

intime rum, sove- og badeværelse. De sundhedsprofessionelle får arbejdsplads i borgerens 

hjem, som samtidig er borgerens fristed med personligt præg og værdi. 

 

Individuel plan som metode. 

De konkrete metoder der vælges til genoptræning og rehabilitering kan skrives i en plan, som 

er detaljeret beskrevet i den norske Vejledningen til individuell plan 2001. Udarbejdes planen 

i et samarbejde mellem borger, pårørende og de professionelle er udarbejdelsen af planen i sig 

selv en metode (Lorentsen 2006:45). Borgerens plan bliver dermed både et redskab til 
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formidling af information, koordinering af de tiltag borgeren kan deltage i samt en 

arbejdsmetode i den pædagogiske proces, som er knyttet til borgerens ændrede situation.  

 

Paradigmer indenfor genoptræning og rehabilitering. 

Rehabilitering er et begreb, som ikke er så udbredt i den danske terminologi. De udtryk der 

benyttes i Danmark er behandling og genoptræning (Borg 2003:30), men efter udgivelsen af 

Hvidbogen om rehabilitering (Rehabiliteringsforum 2004) bliver begrebet nu anvendt flere 

steder, dog stadig som Tove Borg skriver i sin PH.d.-afhandling med usikker status (Borg 

2003:14).  

 

Interventionen, som er rettet mod at løse borgerens problem, kan have forskellige 

perspektiver. Der kan tages udgangspunkt i en medicinsk model, som betragter nedsættelse af 

funktionsevne, som:  

 
          et problem knyttet til individet og direkte forårsaget af sygdom, skade eller andre 

          helbredsforhold, der kræver individuel faglig medicinsk behandling, som sigter mod  

          helbredelse eller personens tilpasning og ændring af adfærd (Schiøler 2003:29).  

 

Der kan også tages udgangspunkt i en bio-psyko-social model, som søger at skabe 

sammenhæng mellem den medicinske model og mennesket på det individuelle psykologiske 

plan og på det sociale plan. Dette er i overensstemmelse med forskeren i social medicin Aaron 

Antonovsky’s beskrivelse af salutogenese
17

 og patogenese. Han fremhæver betydningen af 

samspillet mellem disse begreber og ønsker et samarbejde indenfor biologi og 

psykosocialforskning (Antonovsky 2000: 27). Han beskriver den enkeltes mestringsevne, som 

betydende for helbredet og afhængig af oplevelsen af sammenhæng. Det enkelte menneske 

har mulighed for oplevelse af sammenhæng, når situationen er begribelig, håndterbar og 

meningsfuldt.  

 

I rehabilitering er det fagfolkenes opgave at give borgeren mulighed for at få kontrol over eget 

liv ved at gøre hverdagen begribelig, håndterbar og meningsfuld. De samme krav er ikke 

formuleret ved genoptræning.  

 

                                                 
17

 Salutogenese: Antonovsky’s udtryk, det repræsenterer en orientering, hvor der fokuseres på sundhed og livet. I 

patogenesens er fokus på sygdom og krop. 
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Design og metode 
I dette afsnit beskrives de metodiske overvejelser, der ligger bag undersøgelsen. 

Undersøgelsen har et kvalitativt design og metoden er indholds- og temaanalyse af tekst.   

Først beskrives undersøgelsens videnskabsteoretiske perspektiv, forskningstype og sampling 

af data. Derefter gøres rede for de metoder, der er anvendt til analyse af empirien samt 

hvordan resultaterne af analysen forholder sig til rehabiliteringsbegrebet. Endelig præsenteres 

de etiske overvejelser ved at arbejde med empiri fra genoptræningsplanerne. 

 

Det videnskabsteoretiske perspektiv - Social konstruktivisme. 

Social konstruktivismen beskriver, hvordan sproget danner vores billeder af verden, vores 

forventninger og viden. Ved dette videnskabsteoretiske perspektiv foreligger der ikke faste 

objektive kategorier, de objektive kategorier konstrueres af det subjektive (Gleerup 

2004:111). I dette perspektiv er genoptræning et begreb der udvikler sig. 

Genoptræningsplaner er et redskab, der udvikles på de forskellige afdelinger, af det 

sundhedsfaglige personale, af patienter og pårørende, og af dem der skriver 

genoptræningsplanerne. Indholdet er afhængig af den aktuelle situation planen skrives i og 

dermed afhængig af konteksten. Dette stemmer overens med min opfattelse og jeg vælger 

derfor en social konstruktivistisk tilgang.  

  

Den forstående forskningstype. 

Jeg vil foretage en empirisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i den kvalitative 

forskningstradition, som har til hensigt at skabe indsigt i og forståelse for menneskelige 

motiver og handlinger. Jeg har valgt den forstående forskningstype, som er karakteriseret ved 

at skulle fortolke og forstå fænomener, som allerede er fortolkninger, dvs. sociale aktørers 

fortolkninger og forståelser af sig selv, af andre og den fysiske verden (Launsø 2005:22). Jeg 

søger hermed viden, der er baseret på den udforskedes perspektiv, det vil sige, den eller de 

sundhedsprofessionelle, der har udformet genoptræningsplanen. Jeg vil afdække de meninger, 

vurderinger, motiver og intentioner, der er skrevet i genoptræningsplanerne. Den kontekst 

genoptræningsplanerne er skrevet i er hospitalet. For at kunne foretage en fortolkning af 

konteksten, skal jeg kende til denne kontekst, hvilket jeg gør gennem mit arbejdsliv, som er 

beskrevet under min forforståelse.  

 

Jeg vil benytte det fortolkningsvidenskabelige paradigme, som bygger på fortolkning af det 

subjektive meningsindhold, hvor det centrale er at indfange menneskers beskrivelser af de 
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opfattelser og indsigter de har (Launsø 2005:59). I denne opgave vil jeg indfange de 

sundhedsprofessionelles opfattelser og indsigter i forhold til at beskrive borgernes 

funktionsevne under indlæggelsen på hospitalet samt de sundhedsprofessionelles og 

borgerens opfattelser og indsigter i forhold til målet og metoderne for den videre 

genoptræning uden for hospitalet. Disse opfattelser og indsigter uddrages af 

genoptræningsplanerne, hvor det forudsættes, at de sundhedsprofessionelle har lavet planerne 

i samarbejde med borgerne. Opfattelser og indsigter afspejler de sundhedsprofessionelles 

værdier og dermed det dominerende paradigme i den aktuelle kontekst. 

 

Sampling 

Designet for undersøgelsen er en form for case-studie med udpluk fra 68 cases. Jeg har 

indsamlet min empiri fra genoptræningsplaner skrevet i Fyns Amt. Empirien er indsamlet 

retrospektivt fra træningsperioden september til december 2005. De genoptræningsplaner jeg 

har haft adgang til, er de genoptræningsplaner, hvor der har været behov for fagfolk fra det 

offentlige eller private regi til at støtte borgeren med den videre genoptræning. Jeg har ikke 

undersøgt de genoptræningsplaner, hvor borgeren skal varetage genoptræning udelukkende 

ved selvtræning. 

 

Ved udvælgelse af mine data har jeg tilstræbt at min undersøgelsesgruppe kunne give et 

billede af totalgruppen (Wackerhausen 1996). De valgte genoptræningsplaner skal ideelt set 

give et billede af genoptræningsplaner på landsplan, men det er vanskeligt at opfylde, da jeg 

har begrænsede ressourcer og tid. Jeg har tilstræbt at samle data fra akut og efterbehandlings 

sygehuse, afdelinger på et universitetshospital og mindre sygehuse samt forskellige diagnoser 

og alder.  Dette kan betegnes som en strategisk selektion (Olsen 2002:83), der har givet et 

repræsentativt billede af de patienter, der skrives genoptræningsplaner på. Da jeg ikke har 

samlet i hele landet, men begrænset mig til Fyns Amt vil min dataindsamling være en 

bekvemmelighedsselektion (Olsen 2002:84) 

 

Metode 

Erkendelse af, hvad der står i genoptræningsplanerne, har jeg fået ved først at foretage en 

indholdsanalyse med deduktiv tilgang og derefter en tematisk analyse med induktiv tilgang til 

empirien. Herefter har jeg sammenlignet resultaterne fra indholdsanalyse og temaanalyse med 

Rehabiliteringsbegrebet fra Hvidbog (Rehabiliteringsforum 2004:16) 
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Data 

Data er registreret fra fortrykte skemaer (bilag 2). Skemaerne indeholder rubrikker til 

formulering af prosa i forhold til vurdering af funktionsevne før indlæggelsen, ved 

indlæggelsen, ved udskrivelsen og mål for genoptræningen. Der er rubrikker til gennemførte 

funktionstest før indlæggelse, ved indlæggelse og ved udskrivelse. Følgende data er indsamlet 

fra rubrikker til afkrydsning: Data om behov for genoptræning i form af egen træning efter 

udleveret vejledning/individuelt program, fysioterapi, ergoterapi, daghospital og andet. 

Rubrik til registrering af: hvor træningen skal foregå, hvor mange gange om ugen, træningens 

længde pr. gang og hvor længe det forventes at træningen skal fortsætte. Ved nogle 

afkrydsningsrubrikker er tilføjet prosa.  

 

Ud over ovenstående rubrikker har jeg også indsamlet data om alder, diagnose, antal dage 

mellem indlæggelsen og formulering af genoptræningsplanen samt afdelingens speciale og 

geografiske placering. Disse data er valgt for at kunne beskrive undersøgelsesgruppen. 

Borgeren har ikke skrevet under på genoptræningsplanen og der er ikke andre oplysninger, 

der viser, hvordan borgeren eller pårørende har været med ved udarbejdelse af 

genoptræningsplanen. 

 

Data er nedskrevet fra genoptræningsplanerne systematisk med dokumentets ordvalg og 

formuleringer i et registreringsskema (bilag 7), så data via bilagsnummer og årstal kan 

genfindes. Funktionsevne og funktionstest ved udskrivelsen er registreret i en søjle, mål for 

genoptræningen i en anden søjle og metoderne i en tredje søjle. Ved indholdsanalysen har jeg 

analyseret i forhold til de beskrevne søjler, mens jeg i temaanalysen har gennemset data på 

tværs af søjlerne i forhold til funktionsevne, mål og metoder.  

 

Indholdsanalyse. 

I indholdsanalysen har jeg klassificeret tekstens flerhed i færre kategorier i overensstemmelse 

med metoden beskrevet af den engelske sociolog Allan Bryman (2004:393) og den danske 

forsker Henning Olsen (2002:44). Ved litteratursøgning har jeg fået viden om 

genoptræningsplaner skrevet i Danmark samt foretaget en forundersøgelse
18

. På denne 

baggrund har jeg valgt svarkategorierne fysisk, psykisk og social funktionsevne, mål og 

                                                 
18

 Jeg har analyseret 20 genoptræningsplaner modtaget i to kommuner. De repræsenterede 6 forskellige 

geografiske steder og syv forskellige specialer. I disse 20 planer blev benyttet 9 forskellige skabeloner og 9 af de 

20 planer var udfyldt i hånden, 1 vil jeg betragte som ulæselig.  
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metoder i relation til problemformuleringen. Derefter har jeg foretaget en deduktiv analyse af 

funktionsevnen, mål og metoder ved at følge analysemetode beskrevet af sociolog Douglas 

Ezzy (2002:82).  

 

Til analysen har jeg udledt definitioner fra eksisterende teorier, modeller og betragtninger. 

Disse er præsenteret i teoriafsnittet og den konkrete udledning af definition på fysisk, psykisk 

og social funktionsevne, målsætning og metoder er beskrevet i bilag 3, 4 og 5. I det følgende 

begrundes valget af teorier, modeller og betragtninger. 

 

Fysisk, psykisk og social funktionsevne. 

Beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnemåling i gerontologisk forskning i perioden 

1989 til 1997 (Avlund 1988, 1989, 1997) er valgt, da materialet indeholder forståelse af 

funktionsevne og omtaler målemetoder bl.a. Barthel’s index, som optræder i empirien i denne 

opgave. Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand ICF, er 

valgt da den er ved at blive implementeret i det danske sundhedsvæsen både på hospitalet og i 

kommunen. Klassifikationen er udarbejdet så den kan anvendes tværsektorielt og tværfagligt, 

hvilket er centralt i forhold til genoptræningsplanerne.  

  

Modellen CMOP beskrevet i Enabling Occupation (Townsend 2002) er valgt, da den med en 

klientcentreret tilgang sikrer en individuel og psykologisk tilgang. Det giver mulighed for et 

indblik i borgerens egen opfattelse af aktivitet og deltagelse. Modellen giver en overskuelig 

opdeling af aktiviteter og materialet anvendes både på hospitalet og i kommunen, primært af 

ergoterapeuter, men den inddrages også i tværfagligt arbejde. Endelig inddrages betragtninger 

i forhold til rehabiliteringsbegrebet, som ligeledes er ved at blive implementeret i Danmark. 

Disse teorier, definitioner og modeller dækker perioden, hvor begrebet funktionsevne er 

blevet anvendt i praksis samt de synsvinkler definitionerne på genoptræning og rehabilitering 

beskriver. 

 

Mål for genoptræningen og rehabilitering 

Til min analyse af målsætning er udledt en definition (se bilag 4) med teorier fra samme 

tidsperiode som for funktionsevne. Bogen Det handler om verdighet (Bredland 2002:69-80) 

inddrages, da de tre forfattere repræsenterer forskellige faggrupper og deres arbejde med 

rehabilitering har fulgt udviklingen af WHO’s klassifikation. Theoretical aspects of goal-
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setting and motivation in rehabilitation (Siegert:2004) inddrages, da det præsenterer 

betragtninger på mål både fra en medicinsk vinkel og en social og mere psykologisk vinkel. 

Den norske Veileder for individuell plan 2001 fra Sosial og helsedirektoratet inddrages, da det 

er det eneste materiale, jeg har fundet, som indeholder beskrivelse af, hvordan man skriver en 

plan rettet til borgeren. Betragtninger om målsætning beskrevet i Hvidbog om 

rehabiliteringsbegrebet inddrages, da målsætning har en central rolle ved rehabilitering.  

 

Metoder ved genoptræning og rehabilitering 

Til analyse af metoderne har jeg ligeledes udledt en definition og anvendt det samme 

materiale som ved målsætning, med undtagelse af artiklen om målsætning. Udledningen af 

definitionen er præsenteret i bilag 5. Da data om metoder er beskrevet i specielle rubrikker i 

genoptræningsplanerne, har jeg i analysen talt data. Her gøres rede for, hvordan jeg har 

bearbejdet data.  

 

Jeg har talt, hvor mange borgere der skal have genoptræning ved fysioterapeut, ergoterapeut, 

egen træning eller andet. I nogle planer er der angivet flere muligheder og jeg har registreret 

alle de muligheder, der er angivet. Jeg har ligeledes talt, hvor mange uger, antal gange i ugen 

og varighed pr. gang for genoptræningen. I nogle genoptræningsplaner er angivet en variation 

i tal eks. 3-4 og jeg har registreret det højeste tal. Endelig har jeg registreret og talt, hvor 

genoptræningen skal finde sted. 

 

Indholdsanalysen afsluttes med en sammenfatning af resultaterne af analysen af 

funktionsevnen, mål og metoder. 

 

Temaanalyse. 

Den tematiske analyse har en induktiv tilgang og jeg har gennemlæst alle data i forhold til 

funktionsevne, metoder og mål og benyttet analysefaserne ”åben”, ”aksial” og ”selektiv” 

analyse beskrevet af sociolog Douglas Ezzy (2002).   

 

Den åbne analyse har jeg foretaget ved at gennemlæse empirien og kodet alle dele eller 

enheder af sætninger, der beskriver funktionsevnen. Disse kodede enheder har jeg derefter 

sorteret i samhørende grupper. Samme enhed kan godt optræde i flere grupper, når de 

karakteriserer flere gruppers egenskaber. De kodede enheder, der ikke tilhører nogle af de 
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udledte grupper, er placeret under betegnelsen andet. Grupperne har jeg samlet i overordnede 

temaer og registreret det, der afviger fra disse temaer under andet (bilag 8, 9 og 10).  

 

Derefter er den aksiale analyse foretaget, hvor jeg har udforsket temaerne med hensyn til 

deres eventuelle sammenhæng. Efter således at have analyseret temaerne fra den åbne 

kodning af datamaterialet og fundet en sammenhængende tendens mellem temaerne, har jeg 

gennemlæst data igen, for at se om noget i data tyder på, at de relationer, jeg er kommet frem 

til, ikke passer. 

  

Til slut har jeg foretaget en selektiv analyse, hvor jeg ved at se på resultaterne fra den åbne 

analyse og den aksiale analyse og ved endnu engang at gennemgå genoptræningsplanerne 

som et hele, har tolket, sammenfattet og vurderet, hvad data som helhed udtrykker: hvad er 

deres ”historie” eller samlede ”mening”. Denne proces med åben, aksial og selektiv analyse er 

derefter også gennemført for mål og metoder.   

 

Under analysen af genoptræningsplanerne har jeg ikke kunne undgå, at observere sprog og 

formuleringer. Dette er kommenteret under temaanalysen. Temaanalysen afsluttes med en 

sammenfatning af resultaterne vedrørende funktionsevne, mål og metoder. 

 

Beskrivelsen af funktionsevnen, mål og metoder set i forhold til 
rehabiliteringsbegrebet. 

I denne del af opgaven sammenholdes resultatet af indholdsanalysen og temaanalysen med 

rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsbegrebet forstås ud fra Hvidbogens definition
19

 af 

rehabilitering og de beskrivelser og den forståelse, der gives på funktionsevne, mål og 

metoder (Rehabiliteringsforum 2004). 

 

Etik. 

Data kommer fra en offentlig myndighed. Med tilsagn fra fuldmægtig Helle Illemann 

Sygehus Fyn har jeg haft adgang til genoptræningsplaner samlet fra alle afdelinger i Fyns 

Amt. Data er behandlet med respekt ved at anonymisere borgerne, så der i citater er anvendt 

andre navne. Efter afslutning af projektet destrueres data. Datatilsynet har godkendt projektet 

under kategorien privat forskning.  

 

                                                 
19

 Definitionen er beskrevet under centrale begreber s.20 
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Diskussion af valg af design og metode samt 
undersøgelsens troværdighed 
Denne undersøgelse er kvalitativ og skal give en beskrivelse og analyse af, hvad der står i 

genoptræningsplaner i Fyns Amt. I det følgende gives en kort diskussion af 

forskningsprocessen samt de strategier, der er benyttet for at sikre undersøgelsens 

troværdighed. Desuden vurderes det, om problemstillingen er blevet besvaret. 

 

Vurdering af undersøgelsens design og metode. 

Empirien hentes i genoptræningsplaner, som er skrevet til andet formål end denne 

undersøgelse, så data er ikke forsker provokeret. Den strategiske selektion (se bilag 11) har 

ført til, at der i den indsamlede empiri er en variation i alder, diagnoser og specialer. 

Beskrivelsen af undersøgelsesgruppen
20

 gør det muligt for andre læsere, at vurdere om 

resultaterne kan være vejledende for deres situation. Ud fra tid og ressourcer er valgt en 

bekvemmeligheds selektion og det har ført til en undersøgelsesgruppe i alderen 53–94 år med 

en gennemsnitsalder på 79 år. I region Syddanmark
21

 er gennemsnitsalder for de borgere, der 

får en genoptræningsplan 75-85 år, hvilket svarer til min undersøgelsesgruppe.   

 

I litteratursøgningen har jeg søgt både i sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige 

baser. Det har været vanskeligt at finde undersøgelser på genoptræningsplaner samt teori om 

begrebet funktionsevne og der er benyttet litteratur kendt indenfor rehabiliterings- og 

genoptræningsområdet (se literaturliste samt bilag 6), hvilket tilsammen antyder, at den 

relevante viden indenfor undersøgelsesområdet er indhentet.  

 

Ved analysen af genoptræningsplanerne er fulgt to beskrevne analysemetoder, dels den 

deduktive indholdsmetode og dels den induktive temaanalyse (Olsen 2002, Ezzy 2002, 

Bryman 2004). Til indholdsanalysen er udledt definitioner og ved at vælge teorier som 

anvendes i praksis, kan resultatet til en hvis grad afspejle praksis, hvilket kan gøre det muligt 

at anvende resultaterne i praksis. Indholdsanalysen giver desuden et billede af, hvor mange 

genoptræningsplaner der beskriver den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og som 

indeholder målsætninger og metoder. 

                                                 
20

 Undersøgelsesgruppen præsenteres s. 39-40. 
21

 Den typiske patient er i region Syddanmark beskrevet som en kvinde mellem 75-85 år, med diagnosen 

apopleksi eller fraktur, men ofte også med konkurrerende sygdomme som demens, parkinsons syge ect. 

(Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning I Region Syddanmark, Statusrapport september 2005:13) 
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Temaanalysen finder alle de temaer, der optræder i genoptræningsplanerne uanset hyppighed. 

Det er en grundig metode, hvor alle dele skrives op, kodes og analyseres og alle analyser er 

vedhæftet som bilag. Forskningsprocessen har været en cirkulær proces, hvor temaanalysen 

har skærpet min opmærksomhed på detaljer, som jeg kunne finde teorier for og dermed 

præcisere mine definitioner til indholdsanalysen. Der har været behov for tid til refleksion, så 

definitioner og teori fra indholdsanalysen ikke blokerede for den kreative proces i 

temaanalysen. 

 

Jeg vurderer at indholdsanalyse og temaanalyse er anvendelige ved besvarelse af første del af 

problemformuleringen. Ved at sammenholde resultaterne fra indholdsanalysen og 

temaanalysen med definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet i Marselisborgcentrets 

Hvidbog om rehabilitering (2004) besvares anden del af problemformuleringen. Da 

Hvidbogens definition har baggrund i en tværfaglig tænketanks arbejde er den på nuværende 

tidspunkt den mest velbegrundede definition af rehabiliteringsbegrebet og synes derfor 

relevant at bruge som sammenligningsgrundlag.  

 

Undersøgelsens strategier for troværdighed. 

I undersøgelsesperioden har jeg ført dagbog for at følge udviklingen i mine tanker og 

handlinger, med det formål at sikre undersøgelsens stringens og gennemskuelighed. I bilag 12 

findes en oversigt over de strategier, som er benyttet for at sikre undersøgelsens stringens og 

gennemskuelighed, samt gyldighed og pålidelighed. Beskrivelse af min forforståelse og 

teoretisk triangulering er eksempler på disse strategier. 

  

Efter de to analyser og beskrivelsen af resultaterne overvejede jeg i forhold til 

gyldighedskriteriet at benytte spejlingskriteriet ved at udsende mine data til praktikere 

repræsenteret af sundhedsprofessionelle fra hospitalet og kommunen. Deres kommentarer til 

mine resultater ville sammen med bedømmelsen af denne undersøgelse ved eksamen på 

masteruddannelsen kunne indgå i vurderingen af gyldighedskriteriet. På grund af tid og 

ressourcer fravalgte jeg at udsende data.  
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Undersøgelsen skønner jeg er valid og pålidelig med baggrund i de brugte strategier.  

Jeg vurderer, at undersøgelsen giver svar på problemformuleringen, den svarer på, hvordan 

genoptræningsplanerne beskriver den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne samt målene 

og metoderne benyttet ved borgernes genoptræning. Desuden viser undersøgelsen hvordan 

disse beskrivelser er i overensstemmelse med rehabiliteringsbegrebet. 

 

 

Præsentation og bearbejdning af empiri. 
I dette afsnit vil jeg præsentere min undersøgelsesgruppe, resultaterne af indholdsanalysen og 

temaanalysen. Indholdsanalysen vil blive præsenteret i forhold til den fysiske, psykiske og 

sociale funktionsevne, mål og metoder. Temaanalysen vil blive præsenteret ved åben kodning, 

aksiale og selektive analyse afsluttet med et sammendrag af, hvordan funktionsevnen, mål og 

metoder er beskrevet i genoptræningsplanerne. Derefter præsenteres observationer vedrørende 

sprogbrug i genoptræningsplanerne. Resultaterne af indholdsanalyse og temaanalyse 

sammendrages og derefter gøres rede for relationen mellem genoptræningsplanernes 

beskrivelse af funktionsevne, mål og metoder og rehabiliteringsbegrebet.   

 

Præsentation af undersøgelsesgruppen.  

Empirien er indsamlet fra 68 genoptræningsplaner, som er skrevet i Fyns Amt. De er 

indsamlet fra syv forskellige geografiske placeringer
22

 og seks forskellige specialer
23

.  

 

Tabel 1: Antal genoptræningsplaner indhentet fra seks specialer.  

Specialer  

orthopædkirurgi 23 

geriatri 15 

medicin og organ kirurgi 19 

psykiatri 1 

efterbehandling af neurologiske problemstillinger 10 

i alt 68 

 

 

                                                 
22

 Odense Universitetshopsital (incl. Middelfart somatisk), Sygehus Fyn (Ringe, Fåborg, Rudkøbing, 

Ærøskøbing, Svendborg somatisk og psykiatrisk arbejdsområde), se bilag 13. 
23

 orthopædkirurgi, geriatri, medicin og organ kirurgi, psykiatri og efterbehandling af neurologiske 

problemstillinger.  
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Empirien beskriver forskellige diagnoser, som er præsenteret i figur 2 og uddybet i bilag 14. I 

6 af genoptræningsplanerne er diagnosen ikke angivet.  

 

Figur 2: Fordeling af diagnoser og problemer. Søjlerne angiver antal genoptræningsplaner 

indenfor forskellige diagnoser og problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerne, som indgår i undersøgelsen, er fra 53 - 94 år med en gennemsnitsalder på 79 år. De 

har været indlagt fra 0 til 93 dage med et gennemsnit på 15 dage. I 7 genoptræningsplaner var 

indlæggelses- og udskrivningsdato ikke angivet. Jeg kunne ikke se hvilke faggrupper eller 

hvilken fagperson, der har udfyldt genoptræningsplanerne. I de fleste planer var der en 

underskrift, men ikke personens profession. 

 

 

Figur 3:Fordeling af alder på de 68 borgere, som har fået en genoptræningsplan. 
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Resultater fra indholdsanalysen. 

Teksten i genoptræningsplanerne er analyseret med baggrund i de fastlagte definitioner (se 

bilag 3,4 og 5). Jeg har analyseret den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne ved 

udskrivelsen fra hospitalet, målene for genoptræningen samt metoderne som er beskrevet i 

genoptræningsplanen.   

 

Funktionsevnen og målene for genoptræningen. 

I dette afsnit har jeg beskrevet både funktionsevne og mål, da målene er beskrevet som den 

forventede funktionsevne efter genoptræning. Resultaterne følger lige efter hinanden, så 

relationen mellem funktionsevne ved udskrivelsen og målet for genoptræningen bliver 

tydelig.  

 

Borgerens funktionsevne ved udskrivelsen fra hospitalet er beskrevet i 64 af de 68 indsamlede 

genoptræningsplaner. Den fysiske funktionsevne er beskrevet i alle 64 planer, mens den 

psykiske funktionsevne kun er beskrevet i 15 planer og den sociale funktionsevne i 2 planer, 

se figur 4. Borgerens mål for genoptræningen er formuleret er i 65 af de 68 indsamlede 

genoptræningsplaner. Den fysiske funktionsevne for mål er beskrevet i 62 

genoptræningsplaner, den psykiske funktionsevne for mål i 7 planer og den sociale 

funktionsevne i 6 planer (illustreret i figur 4). 

 

Figur 4: Antal genoptræningsplaner der beskriver den fysisk, psykiske og sociale 

funktionsevne ved udskrivelsen og antal genoptræningsplaner med en målformulering, der 

sigter mod at træne den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.  
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Den fysiske funktionsevne  

Ved udskrivelsen fra hospitalet er borgerens observerede udseende, bevægelser og handlinger 

beskrevet med biologiske, fysiologiske, sensoriske eller motoriske komponenter i 33 planer. 

Borgerens mulighed for at drage omsorg for sig selv er beskrevet med mobilitet udtrykt ved 

forflytning og gang i 58 planer, med personlig hygiejne, bad, toiletbesøg eller indtagelse af 

føde i 23 planer. Borgerens bevægelser og handlinger er beskrevet ved arbejde i tilknytning til 

hjemmet i 2 planer og med fritidsinteresser i 2 planer (se figur 5).  

 

Målene der er formuleret for borgerens udseende, bevægelser og handlinger efter 

genoptræningen er beskrevet med biologiske, fysiologiske, sensoriske og motoriske 

komponenter i 20 planer. Mulighed for at drage omsorg for sig selv er beskrevet med 

mobilitet udtrykt ved forflytning og gang i 51 planer, med personlig hygiejne, bad, toiletbesøg 

eller indtagelse af føde i 11 planer. Bevægelser og handlinger ved arbejde i tilknytning til 

hjemmet er beskrevet i 8 planer og i forhold til fritidsinteresser i 2 planer (se figur 5).   

 

Figur 5: Antal genoptræningsplaner der beskriver den fysiske funktionsevne ved udskrivelsen 

og antal genoptræningsplaner med en målformulering, der sigter mod at træne den fysiske 

funktionsevne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den psykiske funktionsevne  

Borgerens psykiske funktionsevne er beskrevet i 15 planer. Borgerens drivkraft og 

følelsesmæssige dimension er beskrevet i 8 genoptræningsplaner og den intellektuelle og 

kognitive dimension er beskrevet i 9 planer (se figur 6).  

 

Målene for borgerens psykiske funktionsevne er beskrevet i 7 planer, drivkraft og den 

følelsesmæssige dimension i forhold til målsætningen for genoptræningen er beskrevet i 1 
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plan. Mål for borgerens kognitive og intellektuelle dimension er formuleret i 6 planer, i 2 

planer er det i forhold til at drage omsorg for sig selv og i 5 planer i forhold til arbejde i 

tilknytning til hjemmet. 

 

Figur 6: Antal genoptræningsplaner der beskriver den psykiske funktionsevne ved 

udskrivelsen og antal genoptræningsplaner med en målformulering, der sigter mod at træne 

den psykiske funktionsevne.  

 

 

 

 

 

 

 

Den sociale funktionsevne  

Borgerens mulighed for at færdes i de fysiske omgivelser, som de bor og lever i er beskrevet i 

2 genoptræningsplaner. Borgerens samspil med andre mennesker er ikke beskrevet.  

 

Mål formuleret for borgerens mulighed for i fremtiden at færdes i de fysiske omgivelser er 

beskrevet i 5 planer og mulighed for samspil med andre personer i 3 genoptræningsplaner. 

Samspillet for de 3 borgere handler om at færdes på cykel sammen med hustru, køre tur 

sammen med sine børn samt komme i dagcenter for at spille kort og spise frokost. 

 

Figur 7: Antal genoptræningsplaner der beskriver den sociale funktionsevne ved udskrivelsen 

og antal genoptræningsplaner med en målformulering, der sigter mod at træne den sociale 

funktionsevne.  
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Mål  

I 65 genoptræningsplaner beskrives borgerens målsætning mere eller mindre eksplicit. Målene 

er formuleret som enkelt stående mål uden et tydeligt hovedmål (se bilag 9). Tidsrammen for 

målene er sat for perioden for genoptræningen og ikke i relation til det enkelte mål. I hver 

plan er formuleret fra et til flere mål og for 25 borgere er mindst et af målene formuleret, så 

det er tydeligt hvilket problem, der skal arbejdes med for at nå målet. For 47 borgere er der sat 

mål, hvor mindst et af målene er målbare i forhold til borgerens oplevelse, forståelse, funktion 

eller aktivitet. I 18 genoptræningsplaner er målene ikke målbare.   

 

Metode. 

Metoderne er ikke angivet tydeligt i genoptræningsplanerne. Der er anført at 55 borgere skal 

træne med en fysioterapeut, 10 borgere med en ergoterapeut, 13 borgere med andet eller det 

der er betegnet distriktsterapeut og 11 borgere skal udover at træne med en fagperson også 

træne selv.  

 

Figur 8: Antal genoptræningsplaner der beskriver træning med fagperson eller borgerens 

egen træning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træningen skal for 13 borgere foregå i hjemmet, for 4 borgere i hjemmet eller i kommunens 

lokaler, for 4 borgere i kommunens lokaler, for 3 borgere på en klinik for fysioterapi og 44 

borgere ved ikke, hvor de skal træne. Borgernes træningsperiode varierer med fra 3 uger til 6 

måneder, de skal træne fra 1 til 3 gange om ugen og tiden pr. gang varierer fra 15 min til 2 

timer. I en del af planerne er der ikke angivet tid. Mere detaljerede oplysninger er i bilag 15.   

 

Sammenfatning af indholdsanalysen 

Borgernes funktionsevne ved udskrivelsen fra hospitalet og målet med genoptræningen er 

beskrevet med vægt på den fysiske funktionsevne udtrykt ved mobilitet i forhold til 

Borgerens træning med 

fagperson eller egen træning er 

angivet med antal borgere i 

forhold til de fem søjler. 

 

1: de undersøgte 

genoptræningsplaner 

2: træning ved fysioterapeut 

3: træning ved ergoterapeut 

4: træning ved andet eller 

distriktsterapeut 

5: egen træning som supplement 

til træning med fagperson. 

Træning med fagperson og egen træning

68

55

10
13 11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

a
n

ta
l

 



 45 

forflytning og gang samt ved biologiske, fysiologiske, sensoriske og motoriske komponenter. 

Personlig hygiejne, bad, toiletbesøg eller indtagelse af føde er beskrevet i nogen grad ved 

udskrivelsen fra hospitalet, mens arbejde i tilknytning til hjemmet og fritid kun er beskrevet i 

få planer. I målsætningen er personlig hygiejne, bad, toiletbesøg eller indtagelse af føde 

beskrevet i mindre grad, mens arbejde i tilknytning til hjemmet ligger højere end ved 

vurdering af funktionsevne ved udskrivelsen. Fritidsinteresser har i målsætningen samme 

niveau som ved vurdering af funktionsevnen på hospitalet. Borgerens psykiske og sociale 

funktionsevne er kun beskrevet i få genoptræningsplaner (se figur 4).  

 

Borgerens målsætning er mere eller mindre eksplicit med mål formuleret som enkelt stående 

mål, uden et tydeligt hovedmål. Tidsrammen er ikke sat for de enkelte mål og metoderne er 

ikke angivet tydeligt i genoptræningsplanerne. Borgerne er henvist til at træne med terapeuter 

og træne selv. Træningen kan foregå enten i hjemmet, i kommunens lokaler eller klinik for 

fysioterapi og 2/3 af borgere ved ikke, hvor de skal træne. Træningsperiode, 

træningshyppighed og tid pr. gang varierer for hver enkelt borger. 

 

Resultatet af den tematiske analyse 

Resultaterne præsenteres i forhold til funktionsevne, mål og metoder. De præsenteres ved 

temaer fra den åbne kodning, resultaterne fra den aksiale analyse og til sidst fra den selektive 

analyse. Sidst i afsnittet sammenfattes hele den tematiske analyse. 

Funktionsevne. 

Temaerne fra åben kodning  

Følgende temaer blev fundet ved den åbne kodning af funktionsevne 

 kroppen  følelser 

 mobilitet  kognition 

 omsorg for sig selv  hjælpemidler og funktionsevne 

 gøremål i hjemmet  hjælp og funktionsevne 

 gøremål udenfor hjemmet  test og funktionsevne 

 samvær med andre  

 tilgængelighed  

 

Temaerne og deres egenskaber præsenteres i tabel 2. Den detaljerede analyse med sætninger 

og undergrupper kan ses i bilag 8.  



 46 

Tabel 2: Oversigt over den åbne kodning af funktionsevne beskrevet i 

genoptræningsplanerne. 

Temaer egenskaber ved temaerne i forhold til funktionsevne  

kroppen   kroppens fysiologiske og neurologiske komponenter med smerter, 
ødem, følesans, kondition, bevægelighed, kraft, udholdenhed, 

koordination og balance 

 

 kropsdele der beskrives er UE (underekstremitet), knæ, hofte, baller, lår 

og OE (overekstremitet), skulder, arm, hånd 

 

mobilitet  mobilitet i og omkring sengen, vende sig, placere sin krop, komme fra 
liggende til siddende og komme ind og ud af seng. 

 mobilitet i forhold til at stå og gå beskrevet med støtte på benene, kunne 

rejse sig, stå op ved daglige gøremål, gå med eller uden støtte, gå på 

trapper, gang vurderet i forhold til normal gang og holdningsmønster 

samt at være mobil og kunne færdes sikkert 

 

omsorg for sig 

selv 

 

 daglige gøremål knyttet til borgerens egen person: at drikke og spise, 
toiletbesøg, øvre og nedre hygiejne, bad samt af- og påklædning. 

 

gøremål i 

hjemmet 

 

 daglige gøremål i hjemmet, at tage madvarer frem, lave kaffe, dække 
bord, tilberede frokost, lave et måltid mad, at gøre rent og vaske tøj 

samt håndarbejde eller kortspil. 

 

gøremål 

udenfor 

hjemmet 

 daglige gøremål udenfor hjemmet som havearbejde og indkøb samt 
håndarbejde og kortspil 

 at færdes udenfor hjemmet i trafikken, med bus, cykel og minicrosser, i 

nærmiljøet, på græs og til bestemte steder 

 

samvær med 

andre 

 borgerens samvær med hustru, børn og medlemmer af pensionistklub 
 

tilgængelighed  borgerens mulighed for at færdes i eget hjem 

følelser  Borgerens drivkraft og følelsesmæssige reaktioner beskrevet ved 
overskud, opgivende, tempo, initiativ, opmærksomhed, bange og 

indelukket  

 

kognition  Borgerens opmærksomhed, bevidsthed og problemløsning udtrykt ved 

strategi, planlægning, struktur, problemløsning og at huske. 

 

hjælpemidler 

og 

funktionsevne 

 

 hjælpemidler som er beskrevet i tilknytning til borgerens funktionsevne 
er galge ved seng, høj gangvogn, BAP (gangstativ), rollator, stokke, 

kørestol, gelænder, kolbe og special bestik 
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hjælp og 

funktionsevne 
 Udsagn om borgerens behov for hjælp ved beskrivelse af funktionsevne 

beskrevet som fysisk støtte ved forflytning i seng, rejse sig og flytte sig. 

At motivere for toiletbesøg, hjælp til personlig hygiejne og påklædning 

samt hjælp til at gå på trapper og hjælp til struktur og opmærksomhed 

 

test og 

funktionsevne 
 Barthel, TUG og MMSE, funktionstest for henholdsvis PADL, gang og 

kognition (uddybet bilag 8 og side 59). 

 

Temaerne fra åben kodning og deres relationen som et resultat af aksial 
kodning. 

Ved den aksiale analyse peger relationen mellem temaerne på at funktionsevnen er beskrevet i 

forhold til kroppens funktion fysisk, følelsesmæssigt og kognitivt, ved mobilitet samt 

aktiviteter forstået som at tage vare på sin egen pleje, arbejde med husførelse i og omkring 

hjemmet, fritidsaktiviteter samt sociale kontakter. Der anvendes test, hjælpemidler og hjælp 

ved beskrivelse af funktionsevne. Den aksiale analyse vedrørende funktionsevnen viser 

således følgende sammenhæng mellem temaerne:  

 

Figur 9: Illustration af den aksiale analyse af funktionsevne beskrevet i 

genoptræningsplanerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selektiv analyse vedrørende funktionsevnen. 

Den selektive analyse giver ingen nye aspekter i forhold til den aksiale analyse, men ved at 

sammenholde den aksiale analyse med genoptræningsplanerne igen, står det klart, at 
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funktionsevnen i planerne i høj grad vægter kroppens funktioner og mobilitet og som data 

viser (se bilag 8) i nogen grad at tage vare på sin egen pleje samt arbejde med husførelse i og 

omkring hjemmet. 

 

Mål for genoptræningen. 

Temaerne fra åben kodning vedrørende mål 

Følgende temaer blev fundet ved den åbne kodning af målsætningerne i 

genoptræningsplanerne 

 borgerens subjektive vurdering  

 professionel vurdering via måling af kropsfunktioner, hjælpemidler og hjælp  

 forbedre specifik kropsfunktion  

 borgerens gangfunktion med hensyn til sted, tid og afstand. 

 aktiviteter og handlinger 

 borgerens behov for at øge, styrke og forbedre kropsfunktioner, gangfunktion og 

ADL. 

 borgerens behov for vurdering   

 

Temaerne og deres egenskaber præsenteres i tabel 3. Den detaljerede analyse med sætninger 

og undergrupper kan ses i bilag 9.  

 

Tabel 3: Oversigt over den åbne kodning af målsætninger beskrevet i 

genoptræningsplanerne. 

Temaer egenskaber ved temaerne i forhold til målsætning  

borgerens subjektive 

vurdering 

Mål, hvor det er borgerens oplevelse og vurdering der er 

afgørende for om målet er nået. 

Om borgeren  

 oplever sikkerhed, fortrolighed og tryghed ved at bevæge 

kroppen 

 oplever at være selvstændig, når de går 

 benytter ganghjælpemiddel 
 

professionel vurdering via 

måling af kropsfunktioner, 

hjælpemidler og hjælp 

Mål rettet mod 

 kroppen, hofte, knæ og skulder, som kan måles i grader 
eller observeres i forhold til kroppens position. 

 benytter hjælpemiddel 

 gå uden støtte af en person 
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forbedre specifik 

kropsfunktion 

Mål som er rettet mod et motorisk problem hos borgeren, hvor 

træningens effekt måles på en bestemt kropsfunktion, aktivitet 

eller faldrisiko. 

 

gangfunktion med hensyn 

til sted, tid og afstand. 

 

Mål i forhold borgerens gangfunktion, som kan måles i forhold til 

sted, tid og afstand  

aktiviteter og handlinger Mål rettes mod at udføre en handling eller en aktivitet i forhold til 

et sted, omfanget af handlingen, hvor ofte og hvem handlingen 

skal udføres sammen med. Aktiviteterne og handlingerne i forhold 

til omsorg for sig selv, arbejde i hjemmet med madlavning og 

rengøring samt færdes udenfor hjemmet i forhold til havearbejde, 

indkøb og transport til træning og dagcenter. 

 

behov for at øge, styrke 

eller forbedre 

kropsfunktioner, 

gangfunktion og ADL. 

Mål relateret til kroppen, gang og ADL, som ikke er målelige. 

 Øge, forbedre, styrke, genoptræne mod noget bredt/ikke 

beskrevet: funktionsniveau som før, gangmønster, normalt, 

daglige bevægelser. 

 Gang beskrives med relative og brede begreber, som 
mobil, gang/gangfunktion, udenfor, udendørs, udefunktion, 

korte ture, længere strækninger, øge, forbedre, forebygge, 

opnå samt brug af hjælpemiddel 

 Øget grad af selvhjulpen, så selvhjulpen som muligt, lidt 
hjælp, minimal hjælp, dog 1 person til stede 

 

behov for vurdering målet er at borgerens ressourcer vurderes 

 

Temaerne fra åben kodning og deres relation som et resultat af aksial analyse. 

Ved den aksiale analyse peger relationen mellem temaerne på at der i genoptræningsplanerne 

er beskrevet både målelige og relative mål. De relative mål er en beskrivelse af behov for 

vurdering eller træning af specifik komponent, gang eller ADL. Opfyldelse af de målelige mål 

kan vurderes af borgeren i forhold til oplevelse eller af de professionelle ved målinger, 

observationer, hjælpemidler, støtte af personer eller handlinger og aktiviteter. Målsætningerne 

peger på at borgeren skal træne kroppens fysik, gangfunktion, omsorg for sig selv, arbejde i 

hjemmet samt færdes udenfor hjemmet i forhold til havearbejde, indkøb og transport. 

 

Den aksiale analyse vedrørende målsætningerne viser således følgende sammenhæng mellem 

temaerne:  
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Figur 10: Illustration af den aksiale analyse af målsætning beskrevet i 

genoptræningsplanerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selektiv analyse vedrørende mål for genoptræning. 

Den historie, den åbne kodning og aksiale analyse sammen med gennemlæsning af 

genoptræningsplanerne fortæller om målsætningen, er ikke afvigende fra den aksiale kodning.  

 

Metoderne. 

Temaer om metoder fundet ved åben kodning  

Følgende temaer blev fundet vedrørende metoder brugt i genoptræningsplanerne 

 Hvor træner borgeren 

 Hvem træner borgeren 

 Hvordan træner borgeren 

 Rekvisitter der understøtter træningen 

 Tilpasninger der understøtter borgerens muligheder for genoptræning 

 Vurdering og vejledning 

 Borgernes nytte af træning 

 

Temaerne og deres egenskaber præsenteres i tabel 4. Den detaljerede analyse med sætninger 

og undergrupper kan ses i bilag 10.  
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Tabel 4: Oversigt over den åbne kodning af metoder beskrevet i genoptræningsplanerne. 

Temaer egenskaber ved temaerne i forhold til metoder  

hvor træner borgeren eget hjem, i egen seng, et kommunalt sted, privatpraktiserende 

fysioterapi eller i et træningslokale 

 

hvem træner borgeren borgeren træner selv eller trænes af fagfolk: fysioterapeut, 

ergoterapeut, hjemmehjælp, hjemmevejleder og talepædagog 

 

hvordan træner 

borgeren 

borgeren træner selv  

 øvelser 

 bevidsthed om tempo 

 inddragelse af begge hænder 
borgeren træner med fagfolk individuelt eller på hold 

 øvelse, træning af specifikke sensoriske og motoriske 
komponenter og gang  

 tilegne sig information, at kommunikere og danne struktur. 
 

rekvisitter der 

understøtter 

træningen  

redskaber der skal anvendes til træning: pep-rør, kondicykel, 

gangbarrer, redskaber/maskiner, pjecer med øvelser samt skema 

over dagligdag 

 

 

tilpasninger der 

understøtter 

borgerens muligheder 

for genoptræning 

personstøtte eller tilpasning af omgivelserne 

 støtte, guide verbalt eller fysisk, ledsage eller hjælp 

 ilt, mad, tøj, gelænder 
 

vurdering og 

vejledning 

vurdering og vejledning ved at afprøve, afdække, vurdere og 

vejlede i forhold til forflytning, protese, hjælpemiddel, 

træningsprogram og at cykle. 

 

borgerens nytte af 

træningen 

borgerens motivation for træning, tidspunkt for træning, 

overvejelser af valg af metode i forhold til træning i hjemmet. 

 

 

Temaerne fra den åbne kodning og deres relation som et resultat af aksial 
analyse 

Ved den aksiale kodning peger relationen mellem temaerne på, at der i 

genoptræningsplanerne er beskrevet metoder, der er rettet mod at vurdere og genoptræne 

borgerens krop fysisk eller i forhold til kommunikation, bevidsthed om bevægelser og 

struktur på dag og aktiviteter. Der beskrives en række forskellige metoder, som det er 

illustreret i figur 11, og der kan ikke siges, at være nogen sammenhæng mellem dem ud over, 

at de alle er koncentrerede om kroppens bevægelse og kognition. Der er indsat bemærkninger 

som anviser tidspunkt og metoder for træning i forhold til overvejelser om borgerens nytte af 

træningen.   
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Figur 11: Illustration af den aksiale analyse af metoder beskrevet i genoptræningsplanerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selektiv analyse vedrørende metoder for genoptræning. 

Den samlede helhed, som den åbne kodning og aksiale analyse sammen med gennemlæsning 

af genoptræningsplanerne fortæller om metoder til genoptræning, er ikke afvigende fra den 

aksiale kodning.  

 

Sammenfatning af den tematiske analyse. 

Den tematiske analyse peger på at funktionsevnen i genoptræningsplanerne er beskrevet med 

vægt på kroppens funktioner, gang og i nogen grad med vægt på at tage vare på egen pleje, 

arbejde med husførelse i og omkring hjemmet. Målsætningen er beskrevet som behov for 

vurdering og træning, mål som kan vurderes ved borgerens oplevelse eller vurderes af de 

professionelle ved målinger, observationer, hjælpemidler, støtte af personer eller handlinger 

og aktiviteter. Målsætningerne peger på at borgeren skal træne kroppens fysik, gangfunktion, 

omsorg for sig selv, arbejde i og omkring hjemmet. Metoderne er rettet mod at vurdere og 

genoptræne borgerens krop fysisk eller kognitivt. Der beskrives en række forskellige metoder, 

som alle er koncentrerede om kroppens bevægelse og kognition.  

Observationer vedrørende sprogbrug i genoptræningsplanerne. 

Ved arbejdet med genoptræningsplanerne har jeg observeret den meget forskellige måde at 

skrive og formulere genoptræningsplanerne på. Følgende citater er eksempler på en lang 

 

metode 

Vurdering og 

vejledning 

 

 

Træning ved borgerens egen træning, fysioterapeut, ergoterapeut, 

hjemmehjælp, hjemmevejleder, talepædagog 

 

Træning i eget hjem og træningslokaler 

Træning ved øvelser, bevidsthed om tempo og brug af kroppen, 

træning af specifikke komponenter og gang 

 

Træningen understøttes af ikke mobile træningsredskaber, 

øvelsesprogrammer og skema til struktur. 

 

Tilpasninger der understøtter træningen er person støtte eller 

tilpasning af omgivelserne i forhold til omsorg for sig selv eller 

støtte ved gelænder. 

 

 

nytte af 

træningen 
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beskrivelse med få fagudtryk, en beskrivelse med mange fagudtryk og en kort beskrivelse 

med test af funktionsevnen.  

           
          Ib udskrives til hjemmet gående indendørs med stok og fodtøj m/skinne på ve. fod.  

          Er afhængig af kørestol og hjælper ved udendørs færden. Klarer trappegang  

          m/gelænderstøtte ved hø. side og ledsager. Venstre hånd/arm kan bruges som  

          støttefunktion. Klare selv toiletbesøg om dagen, bruger kolbe om natten. Har behov  

          for hjælp til lejring, bad, af/påklædning samt indkøb, madlavning og rengøring og 

          tøjvask.Kan benytte mobiltelefon og SMS. Generes aktuelt af hurtig udtrætning pga. lav  

          blodprocent, samt smerter i knæ og hø. skulder. 

 

          Pt. har dårlig balance/kan nemt bringes ud af den. Stående har pt. hyperlordose lumbal  

          og affladet columna thoracalis m. quadriceps sene er forkortet, dårlig innervation af  

          hase muskulatur 

 

          Går sikkert med rollator er også mobiliseret med albuestokke, Barthel 86, 

          TUG:31 sek med 1 albuestok. 
 

Generelt bruges der mange fagudtryk i genoptræningsplanerne, hvilket kunne tyde på, at 

planerne ikke er udarbejdet sammen med borgeren eller beregnet som en plan til støtte for 

borgeren under genoptræningsforløbet. Genoptræningsplanerne ser snarere ud til at være et 

kommunikationsredskab mellem fagfolk, hvis man skal dømme ud fra sproget. 

 

Sammenfatning af resultaterne fra indholdsanalysen og den 
tematiske analyse. 

I dette afsnit sammenfattes indholdsanalysen, temaanalysen samt observationerne vedrørende 

sprogbrug i genoptræningsplanerne. Sammenfatningerne af de to analyserne er præsenteret i 

bilag 16. 

 

De to analyser viser at funktionsevnen beskrives med vægt på kroppens funktioner og gang. 

Omsorg for sig selv, gøremål i forhold til hjemmet inddrages i mindre grad i beskrivelsen af 

funktionsevnen, mens den psykiske og sociale funktionsevne kun inddrages i få planer. 

Funktionsevne beskrives med støtte fra hjælpemidler og personer. Målsætningen peger på at 

borgeren efter udskrivelsen skal arbejde mod at opnå en funktionsevne med fokus på 

kroppens funktioner og gang både i hjemmet og udenfor hjemmet. Borgeren skal arbejde med 

omsorg for sig selv og arbejde knyttet til hjemmet. Den sociale og psykiske funktionsevne er 

kun beskrevet i få planer og der er i forhold til målsætningen fokus på de kognitive problemer.  

 

Målsætningen er beskrevet med relative og målbare mål, formuleret som enkeltstående mål 

uden et tydeligt hovedmål. Tidsrammen er sat for hele træningsperioden og ikke for de 
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enkelte mål. Målsætningen er beskrevet som behov for vurdering eller træning eller som mål, 

der kan vurderes ved borgerens oplevelse, de professionelles målinger, observationer, 

hjælpemidler, støtte af personer eller handlinger og aktiviteter. 

 

Metoderne er selvtræning og træning med terapeuter og der skal trænes i borgerens hjem og i 

træningslokaler. Der er stor variation i træningsperiode, hyppighed og varighed af den enkelte 

træning. Metoderne er rettet mod at vurdere og genoptræne borgerens krop eller kognition. 

Der beskrives en række metoder, som alle er rettet mod kroppens bevægelse og kognition.  

Sproget i genoptræningsplanerne indeholder for hovedpartens vedkommende mange 

fagudtryk, hvorfor det kan antages, at de mest fungerer som et kommunikationsredskab 

mellem fagfolk. 

Hvordan er genoptræningsplanernes beskrivelse af funktionsevne, 
mål og metoder i overensstemmelse med rehabiliteringsbegrebet 
med baggrund i indholdsanalysen og den tematiske analyse. 

I dette afsnit sammenholdes resultaterne med beskrivelser og betragtninger fra Hvidbog om 

rehabilitering, hvor rehabilitering defineres som: 

 
          Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgeren,  

          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 meningsfyldt liv.Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation  

          og beslutninger og består af en koordineret,sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

                                                                     (Rehabiliteringsforum Danmark, 2004) 

 

Begrebet rehabilitering er uddybet i bilag 17. I det følgende vil jeg sammenholde, hvordan 

genoptræningsplanen beskriver funktionsevne, mål og metoder med rehabiliteringsbegrebet. 

 

Funktionsevne 

Funktionsevne dækker ifølge beskrivelsen i Hvidbogen elementerne kropsfunktioner og 

anatomi, daglige aktiviteter, deltagelse i samfundslivet, personlige faktorer og omgivelsernes 

påvirkning (Rehabilitering i Danmark 2004:19). Funktionsevnen i genoptræningsplanerne er 

beskrevet med kroppens funktioner, gang, omsorg for sig selv og gøremål i forhold til 

hjemmet. Det svarer til kropsfunktioner, anatomi og daglige aktiviteter i 

rehabiliteringsbegrebet. I genoptræningsplanerne inddrages i mindre grad beskrivelsen af den 

psykiske og sociale funktionsevne, som svarer til deltagelse i samfundslivet og omgivelsernes 

påvirkning i rehabiliteringsbegrebet. De personlige faktorer er i rehabiliteringsbegrebet 

beskrevet ved, at den enkelte borger kan deltage i et almindeligt hverdagsliv i fællesskab med 
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andre i samfundet, socialt og arbejdsmæssigt, selv kan bestemme, planlægge og gennemføre 

sin dagligdag (Rehabiliteringsforum Danmark 2004:15). Min undersøgelse viser ikke i 

hvilken grad borgeren oplever at have et almindeligt hverdagsliv, men resultaterne viser at 

genoptræningsplanerne beskriver et hverdagsliv afgrænset til omsorg for sig selv og 

aktiviteter i tilknytning til hjemmet.  

 

Mål 

Hvidbogen definerer formålet med rehabilitering med at borgere, som har eller er i risiko for 

at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et 

selvstændigt og meningsfyldt liv (Rehabiliteringsforum Danmark 2004:16). Målsætningerne i 

genoptræningsplanerne viser, at der målsættes i forhold til den fysiske funktionsevne og kun i 

ringe grad i forhold til den psykiske og sociale funktionsevne.  

 

I forbindelse med rehabilitering er det vigtigt at arbejde med et målhierarki bestående af 

formål, mål og delmål (Rehabiliteringsforum Danmark 2004:22). Delmålene retter sig typisk 

mod kropsfunktioner og aktivitetsudførelse (Rehabiliteringsforum Danmark 2004:24). Målene 

i genoptræningsplanerne er formuleret som enkelt stående mål uden et tydeligt hovedmål, de 

er formuleret som behov for vurdering og træning, mål som kan vurderes ved borgerens 

oplevelser eller vurderes af de professionelle ved målinger, observationer, hjælpemidler, støtte 

af personer eller handlinger og aktiviteter. Sammenholdt med rehabiliteringsbegrebet er denne 

type mål delmål, da de retter sig mod kropsfunktioner og aktivitetsudførelse. Det er mål, som 

tilhører den nederste del af målhierakiet.  

 
          For at opfylde formålet med rehabilitering er det vigtigt, at der formuleres nogle mere  

          konkrete mål. Disse mål skal tydeligt muliggøre og bidrage til, at borgeren i så stort  

          omfang som muligt kan opnå det liv, han eller hun ønsker at leve. Målene skal  

          formuleres i forbindelse med fastlæggelse af en rehabiliteringsplan. 

                                                                                  (Rehabiliteringsforum Danmark 2004:23) 

 

Målene i genoptræningsplanerne er formuleret i forhold til den del af hverdagslivet, der er 

relateret til omsorg for sig selv og aktiviteter knyttet til hjemmet, men ikke i forhold til 

deltagelse i samfundet og arbejde udenfor hjemmet. I genoptræningsplanerne er 

funktionsevnen beskrevet ved at borgeren har behov for hjælp af personer og hjælpemidler. 

Det fremgår ikke af planerne om målene er formuleret i forhold til det liv borgeren ønsker at 

leve.  
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I definitionen for rehabilitering er beskrevet at det er en målrettet og tidsbestemt 

samarbejdsproces mellem borgeren, pårørende og fagfolk (Rehabiliteringsforum Danmark 

2004:16). I genoptræningsplanerne er der sat tidsramme for træningsperioden, men ikke for 

de enkelte mål. Det fremgår ikke af planerne, hvordan samarbejdsprocessen mellem borger, 

pårørende og fagfolk har været og indholdet af de mange fagudtryk kunne tyde på, at 

borgerne eller de pårørende ikke har været inddraget i væsentlig grad i udformningen af 

planerne. 

 

Metoderne 

Ved rehabilitering fokuseres på en helhedsorienteret og individorienteret tilgang, ikke kun 

med fokus på ændringer og tilpasninger af personen til omgivelserne, men også på ændring 

af omgivelserne både fysisk, psykisk og socialt (Rehabiliteringsforum 2004:20). Metoderne i 

genoptræningsplanerne er rettet mod at vurdere og genoptræne borgerens krop eller kognition 

og der beskrives en række metoder, som alle er rettet mod kroppens bevægelse og kognition. 

Der er ikke beskrevet metoder, der er rettet mod at tilpasse omgivelserne til borgeren.  

 

Træningen tilrettelægges som selvtræning og træning med terapeuter, hvor træningen kan 

foregå i borgerens hjem og i træningslokaler. Der er beskrevet en stor variation i 

træningsperioder, hyppighed og varighed af den enkelte træning, hvilket peger på at den 

træning, som beskrives i genoptræningsplanerne, er tilrettelagt i forhold til den enkelte borger. 

Det fremgår ikke af planerne om de er skrevet på baggrund af tværfagligt samarbejde, men 

der henvises i høj grad til en faggruppe og fysioterapeuterne er den dominerende faggruppe. 

 

Sammenfatning vedrørende undersøgelsens resultater og 
rehabiliteringsbegrebet. 

 

Genoptræningsplanerne beskriver funktionsevnen med den fysiske funktionsevne, relateret til 

kroppens funktioner, anatomi og aktiviteter afgrænset til mobilitet, omsorg for sig selv og 

aktiviteter i tilknytning til hjemmet, men ikke til hverdagsliv i fællesskab med andre i 

samfundet, socialt og arbejdsmæssigt. Målsætningerne er delmål, som er rettet mod 

kropsfunktioner og aktivitetsudførelse og det fremgår ikke om målene er formuleret i forhold 

til det liv borgeren ønsker at leve.  

 

I min undersøgelse kan det ikke afgøres, hvorvidt genoptræningsplanerne er skrevet 

individorienterede, men den individuelle planlægning ved træning tyder på individuelle 
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hensyn. Metoderne har fokus på at træne kroppens bevægelse og kognition, det betyder at 

genoptræningsplanerne har fokus på at ændre på borgerens krop, hvor rehabilitering også har 

fokus på at ændre omgivelserne både fysisk, psykisk og socialt.  

 

Diskussion. 
I dette afsnit diskuteres undersøgelsens resultater. Først reflekteres over karakteristika ved 

undersøgelsesgruppen, derefter hvorvidt genoptræningsplanerne beskriver funktionsniveau 

eller funktionsevne samt konsekvenserne af disse beskrivelser. Efterfølgende diskuteres 

hvilke redskaber, der kan anvendes ved beskrivelse af funktionsevne ved genoptræning og 

rehabilitering. Tidsperspektivet og konteksten ved udarbejdelse af genoptræningsplaner 

diskuteres i forhold til målsætning og relateres til genoptræning og rehabilitering. Endelig 

reflekteres over træning i hjemmet og træning sammen med andre samt genoptræningsplaner 

som redskab til sikring af målrettet træning. 

 

Livsløb og hverdagsliv i forhold til undersøgelsesgruppen 

Genoptræningsplanen er indført for alle borgere med bopæl i Danmark uanset alder, køn eller 

handicaps, varighed af indlæggelse eller kontakt til skadestue eller ambulatorium (Vejledning 

2004:12). Fagfolkene har fået den udfordring, at de skal skabe en praksis for at arbejde med 

genoptræningsplaner, som kan anvendes i forhold til en bred målgruppe.   

 

Mine resultater er fremkommet på baggrund af 68 genoptræningsplaner, som med undtagelse 

af én plan er skrevet på et somatisk hospital. Borgerne er alle voksne over 50 år med 

forskellige diagnoser. De er alle udvoksede, kroppen er begyndt at blive mærket af den 

biologiske alder, men borgerne har en kronologisk alder, hvor det kan forventes, at de skal 

have et aktivt hverdagsliv i endnu en del år (Johannesen 2004). I forhold til den biologiske 

alder formoder jeg, at undersøgelsesgruppen ikke har mindreårige børn. Den yngste del af 

undersøgelsesgruppen kan have hjemmeboende børn og i forhold til den institutionelle alder 

være tilknyttet arbejdsmarkedet. Borgerne mellem 60 og 70 år vil være på vej ud af 

arbejdsmarkedet mod en hverdag som pensionist. Jeg vil antage, at alle i 

undersøgelsesgruppen ønsker et hverdagsliv, hvor de klarer de aktiviteter de plejer, har 

sociale relationer og hvor det har betydning at føle sig i stand til at håndtere sit eget liv.  
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Empirien giver dermed mulighed for at få indblik i, hvordan genoptræningsplanerne beskriver 

funktionsevnen for den voksne borger, hvor den yngste del af gruppen har 10-15 år tilbage på 

arbejdsmarkedet, mens den største del af gruppen lever en hverdag som pensionister.  

 

De dele af hverdagslivet og mennesket som beskrives i 
genoptræningsplanerne. 

Funktionsniveau og funktionsevne 

Genoptræningsplanen skal formidle borgerens funktionsevne eller funktionsniveau. Begrebet 

funktionsniveau er benyttet i bekendtgørelsen for udarbejdelse af genoptræningsplaner fra 

2003, definitionen for genoptræning i 2004 og i den fortrykte genoptræningsplan min empiri 

er samlet fra, mens der ved definitionen på genoptræning fra 2005 er ændret til funktionsevne. 

Ligeledes benyttes funktionsevne i definitionen af rehabiliteringsbegrebet i Hvidbogen og 

Lov om Social Service. 

 

Mine resultater fra indholdsanalysen viser, at de biologiske, fysiologiske, sensoriske eller 

motoriske komponenter svarende til funktionsniveau ved udskrivelsen fra hospitalet er 

beskrevet i halvdelen af planerne og den psykiske funktionsevne med vægt på de kognitive 

komponenter er beskrevet i færre planer. De øvrige beskrivelser i genoptræningsplanerne er 

knyttet til begrænsninger i mobilitet og aktivitet. Beskrivelsen af disse begrænsninger peger 

på, at det sundhedsfaglige personale arbejder med mere end funktionsniveau, de arbejder med 

de dele af funktionsevnen, der er knyttet til, at den enkelte person kan klare sig selv.  

 

Jeg undres over at funktionsniveau eller kropsfunktioner ikke formidles i alle 

genoptræningsplanerne. Sygehuset er specialist i at diagnostisere og behandle de 

grundlæggende funktioner. De manglende informationer om kropsfunktioner kan føre til, at 

genoptræningen udføres uden forankring i diagnose og prognose. Denne forankring er vigtig 

for at borgeren og fagfolkene i kommunen ikke arbejder mod mål, som er uopnåelige på 

grund af manglende eller forstyrret kropsfunktion.   

 

Skal det sundhedsfaglige personale forholde sig til funktionsevne både i forhold til 

kropsfunktioner og borgerens hverdagsliv, er der behov for en model, der kan være 

vejledende ved skrivning af genoptræningsplaner. I det følgende diskuteres fordele og 

ulemper ved at beskrive funktionsevnen med de anvendte tests i empirien, klassifikationen 

ICF og model for aktivitetsudøvelse Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). 
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Funktionsevne i relation til de anvendte test, ICF og CMOP 

Temaanalysen viser, at funktionsevnen i nogle genoptræningsplaner beskrives med tests. De 

tests, der anvendes, er Barthel
24

, TUG
25

 og MMSE
26

, som henholdsvis beskriver borgerens 

evne til at udføre personlig hygiejne, funktionel mobilitet og være orienteret i tid og sted. De 

dækker den del af funktionsevnen, der er knyttet til den enkelte persons mulighed for at klare 

sin egen pleje, orientere sig om tid og sted samt mulighed for at flytte sig over korte afstande. 

Disse tests er beskrevet med tal i genoptræningsplanerne og kan give de 

sundhedsprofessionelle en mulighed for at se behov for hjælp og fremgang eller tilbagefald i 

forhold til funktionsevnen. De enkelte tests giver ingen anvisninger på træning og det kræver 

kendskab til testen at forstå den information, den indeholder. 

 

ICF beskriver kropsfunktioner og anatomi systematisk ved angivelse af funktionsnedsættelse, 

som en manifestation af en patologisk tilstand (Schiøler 2003:21). Aktivitet og deltagelse 

beskrives under et og resultaterne i denne undersøgelse kan beskrives indenfor domænerne 

bevægelse og færden, omsorg for sig selv og husførelse. Fritidsaktiviteterne kan beskrives 

indenfor domænet det sociale liv organiseret uden for familien, hjælpemidler indenfor 

domænet produkter og teknik og hjælp og støtte ved domænet støtte og kontakt (Schiøler 

2003). De elementer, der optræder i genoptræningsplanerne, kan dækkes ved anvendelse af 

ICF. Klassifikationen kan give hospitalets personale en disposition til beskrivelse af 

funktionsevne, der tilgodeser funktionsnedsættelsen i relation til kropsfunktioner og anatomi 

samt tilgodeser dele af hverdagslivet ved anvendelse af domænerne indenfor aktivitet og 

deltagelse. Klassifikationen indeholder flere domæner end ovenfor nævnt, alle domæner 

tilsammen tilgodeser det hele hverdagsliv som samfundsborger med sociale relationer.  

 

Modellen CMOP beskriver mennesket som et åndeligt væsen, med fysiske, affektive og 

kognitive komponenter i samspil med omgivelserne og aktiviteter opdelt i egen-omsorg, 

arbejde og fritid. Empirien fra genoptræningsplanerne kan rummes i denne model, som med 

sit fokus på det åndelige og affektive sikrer information om aktiviteternes betydning for 

borgeren og giver dermed kendskab til borgerens ønsker i forhold til hverdagslivet.  

                                                 
24

 Barthel-20 og Barthel-100 belyser 10 ADL-funktioner: Spisning, transfer, personlig toilette, toilet besøg, 

badning, gang/kørestolsbrug, trappegang, påklædning, tarmkontrol og blærekontrol. Svarer i ICF til krops- og 

aktivitetsniveau (Maribo 2005 og 2006) 

 
25

 TUG er en forkortelse for Timed up and go: angives i sekunder det tager at rejse sig fra stol med armlæn 46 

cm høj, gå 3 meter, vende gå tilbage til stolen og sætte sig igen (Maribo 2003)  

 
26

 MMSE er en forkortelse af Mini Mental State Examination, som er en kort kognitiv vurdering. 
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Disse tre forskellige måder at beskrive funktionsevne på kan ikke erstatte hinanden, men giver 

forskellige muligheder for at beskrive funktionsnedsættelse og ændring i aktivitet og 

deltagelse. I det følgende sammenfattes, hvilke dele af funktionsevnen de tre beskrivelser 

dækker og hvordan det er relateret til genoptræning og rehabilitering.  

 

Funktionsevne i relation til genoptræning og rehabilitering. 

Beskrives funktionsevnen med tests, som anvendt i empirien (Barthel, TUG og MMSE), 

beskrives en afgrænset del af den fysiske og psykiske funktionsevne afgrænset til borgerens 

omsorg for sig selv uden sikring af borgerens oplevelse af situationen. Benyttes ICF kan dele 

eller hele hverdagslivet beskrives i forhold til en almindeligt accepteret standard i 

befolkningen, men uden sikring af inddragelse af borgerens vurdering. Benyttes CMOP kan 

kropsfunktioner og de dele af hverdagslivet, der på det givne tidspunkt har betydning for 

borgeren beskrives. 

 

Set i relation til rehabiliteringsbegrebet er det nødvendigt at vælge en tilgang til beskrivelse af 

funktionsevne, hvor borgerens mening inddrages og CMOP vil kunne dække dette krav. ICF 

og Barthel, TUG og MMSE kan anvendes, men ikke stå alene i forhold til rehabilitering, da 

de ikke sikrer borgerens inddragelse. Kernen i rehabilitering er, at det er borgerens oplevelse 

af et selvstændigt og meningsfyldt liv, der er i centrum.  

 

Når Barthel, TUG og MMSE anvendes i genoptræningsplanerne og analyserne giver 

resultater med fokus på de dele af funktionsevnen, der er koblet til individet, peger det på, at 

der i genoptræning på hospitalet arbejdes ud fra et bio-medicinsk perspektiv. Jeg vurderer, at 

denne genoptræning kun er en del af rehabilitering og ikke synonym
27

 med rehabilitering. 

Ved rehabilitering arbejdes ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv.   

Tidsperspektivet ved målsætning i relation til genoptræning og 
rehabilitering 

I dette afsnit diskuteres kontekst, intervention og tidens indflydelse på muligheden for at 

arbejde med målsætning.  

                                                 
27

 I Terminologi, Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen (2005) er efterbehandling 

og genoptræning opgivet som synonymer for rehabilitering.  
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Målsætning i genoptræningsplaner 

Resultaterne i denne undersøgelse viser, at målsætningen i de undersøgte 

genoptræningsplaner er beskrevet med målelige eller relative mål. De relative mål er 

formuleret som behov for vurdering eller træning og genoptræningsplanen får samme 

funktion som en henvisning. De målbare mål er formuleret som mål, der angiver handlinger i 

forhold til mobilitet og daglige færdigheder med behov for hjælpemidler, hjælp og træning. 

De relative og målbare mål er kortsigtede mål. De er ikke relateret til et fælles mål eller et 

langsigtet mål, der er koblet til borgerens hverdagsliv, roller, ændring af livsstil eller ønske 

om at modtage hjælp. Målsætningen i genoptræningsplanerne bliver en del af en henvisning 

eller en bestilling af en træningsopgave beskrevet ved kortsigtede mål.  

 

Målsætning som pædagogisk proces 

En målsætning kan også være langsigtet og koblet til en pædagogisk proces, som kræver 

abstraktionsevne, fantasi og mod til at se ud i fremtiden (Kolb 2000:49). Denne proces 

koordinerer borgerens, de pårørendes og de professionelles oplevelse af den aktuelle situation. 

Når målene gøres eksplicitte for de involverede parter, bliver det tydeligt, hvordan de hver 

især ser på fremtiden. Undersøgelser viser, at borgeren kommer tættere på at arbejde med 

mestring og deltagelse i eget liv (Falko 2005,Lorentsen 2006) ved at arbejde med målsætning.  

 

Denne undersøgelse viser, at der ikke er formuleret fælles mål eller langsigtede mål i 

genoptræningsplanerne. Målsætningerne afspejler ikke en pædagogisk og terapeutisk proces, 

men beskriver kortsigtede mål, som kan indgå i en sådan proces. I det følgende overvejes 

årsagen til dette forhold.  

 

Undersøgelsesgruppen har været indlagt fra 0 til 93 dage, hvilket giver meget forskellige 

forudsætninger for, at personalet kan have kendskab til borgeren og borgerens sygdom, 

problemer og ressourcer. Den korte kontakt til sygehuset skaber ikke forudsætninger hos 

borger eller personale for at sætte langsigtede mål. Det giver personalet mulighed for 

monofagligt at beskrive behandlingsbehov ud fra undersøgelser, vurderinger og standarder. 

Den længere kontakt til sygehuset skaber mulighed for, at personalet sammen med borgeren 

og som et team af personale arbejder med den mere personlige, pædagogiske og terapeutiske 

målsætning.   
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Resultaterne i denne undersøgelse viser, at den psykiske og sociale funktionsevne ikke 

beskrives i særlig høj grad. En brugerundersøgelse fra Norge (Lorentsen 2006) viser, at flere 

fagpersoner undlader at spørge til det sociale område og har vanskeligt ved at tage 

psykologiske problemstillinger op. Forholder det sig ligeledes i Danmark, er konsekvensen, at 

borgerens drivkraft, motivation og evne til at mestre sin tilværelse ikke inddrages og udnyttes 

i genoptræningen.  

 

Målsætning og konteksten 

Hospitalet er et miljø præget af høj faglig specialisering, hvor mange faggrupper skal 

involveres for at stille en diagnose, udføre en operation, tilpasse behandling og restitution. 

Hospitalet er med sin specialisering fokuseret på en medicinsk tilgang til borgeren, hvilket 

også afspejles i genoptræningsplanerne. 

 

Tidsperspektivet og konteksten har indflydelse på om en genoptræningsplan og en 

målsætning benyttes som henvisning, bestilling af en opgave eller som et led i en pædagogisk 

proces. Målsætning som pædagogisk proces stiller krav til, at borgeren kan medvirke 

(Fortmeier 1994, Bredland 2002, Siegert 2004), men også krav til at fagpersonerne er 

indstillet på, har mulighed for og kendskab til at arbejde med målsætning. 

 

Når borgeren udskrives til hjemmet, får borger og personale en anden kontekst at forholde 

genoptræningsbehovet til. Borgeren skal nu mestre konsekvenserne af sin sygdom i forhold til 

de omgivelser, som hverdagslivet leves i. Efter borgerens udskrivelse kommer fokus i højere 

grad på samspillet mellem kropsfunktioner, borgerens mestring af aktiviteterne i hverdagslivet 

og omgivelserne. I denne kontekst vurderer jeg, at det er nødvendigt at arbejde efter en bio-

psyko-sociale model. Der vil i kommunen være behov for at udbygge genoptræningsplanen 

med en individuel målsætning med fælles mål, så borgerens drivkraft, motivation og mestring 

inddrages og borgerens identitet og selvbillede styrkes.  

 

Den individuelle målsætning vil være nyttig ved tilrettelæggelse af en målrettet intervention 

med henblik på, at borgeren får et meningsfyldt hverdagsliv. Resultaterne i denne 

undersøgelse peger på, at en del af borgerne har behov for meget hjælp. Deres alder taget i 

betragtning vil de sandsynligvis fortsat have behov for noget hjælp. Målsætningen kan være 

med til at afklare, hvordan træning og hjælp bedst kan ydes, så borgeren finder livet 

meningsfyldt. 
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I det kommunale regi er der ingen lovgivning for skriftlige genoptræningsplaner. 

Konsekvensen af det kan blive, at det er genoptræningsplanen fra hospitalet der følges, og 

genoptræningen får et individorienteret bio-medicinsk perspektiv. De undersøgte 

genoptræningsplaner peger på, at den personlige individuelle, langsigtede målsætning ikke er 

en forudsætning for at planlægge genoptræning. Jeg ser en fare for, at det rehabiliterende 

perspektiv nedtones.  

 

Kontekstens betydning for valg af metoder 

Der er generelt enighed om, at en del af genoptræningen bør foregå i patientens nærmiljø og 

dermed også i eget hjem (Vejledningen om træning 2004) for at nå et så højt funktionsniveau 

og en så effektiv indsats som muligt. Hjemmetræning er et fænomen, som ikke er så 

velbeskrevet. Denne undersøgelse viser, at træningen skal foregå i borgerens hjem samt i 

træningslokaler.  

 

De beskrevne træningsmetoder er selvtræning og træning med terapeuter. I temaanalysen er 

nævnt få andre fagfolk, men resultaterne peger på, at genoptræning foretages af terapeuter og 

i mine resultater i stor grad af fysioterapeuter. Det peger på en monofaglig tilgang til 

borgernes problemstillinger med fare for, at det helhedsorienterede syn mangler.  

 

Træningen er beskrevet med øvelser, træning af specifikke komponenter og gang, metoder der 

er kendt fra hospitalets kontekst. I det følgende diskuteres forskellige metoders indflydelse på 

hverdagslivet og konsekvenserne ved valg af kontekst for træning. 

 

Træning i fællesskab og træning i hjemmet 

Forskning viser, at fysisk træning har effekt også på svage ældre, når træningen tilpasses 

individuelt (Puggaard 2005, Socialministeriet 2002). Træningen i denne undersøgelse skal 

rettes mod kroppens bevægelse og angiver metoder med øvelser beskrevet i pjecer om 

selvtræning samt øvelser, der kræver større redskaber som kondicykel og maskiner til 

styrketræning. Rammerne for træning er angivet som hjemmet og træningslokaler. 

Undersøgelser viser, at det har betydning at træne med andre, det giver anledning til at 

reflektere over aldring og kroppens funktioner (Gillard 2002) og kvinder beskriver træning 

som en mulighed for at opretholde og udvikle sociale relationer (Hoff 2003:281).  

 



 64 

Borgerens habitus (Høiris 1993), det vil i denne sammenhæng sige bevægelseshistorie og 

erfaring med at træne, har indflydelse på, hvordan borgeren indpasser træningen i 

hverdagslivet. Træning og fysisk aktivitet kan have status af behandling og være en strategi til 

at opretholde kontrollen over kroppen (Hoff 2003: 271). Når der vælges træningsmetode, 

mener jeg, det er vigtigt at inddrage både de fysiske, psykiske og sociale faktorer, så det bliver 

begribeligt, håndterbart og meningsfyldt for den enkelte borger at arbejde med at øge eller 

vedligeholde sin funktionsevne.  

 

Resultaterne fra temaanalysen viser, at borgeren ud over at træne kroppen fysisk også har 

behov for at træne kommunikation, bevidsthed om bevægelser samt struktur på dag og 

aktiviteter. Indholdsanalysen viser målsætninger, hvor borgeren skal arbejde med personlig 

pleje, husførelse, have og fritid efter udskrivelsen fra hospitalet. Træningsmetoder til daglige 

gøremål fremgår ikke af temaanalysen. Skabelonen til genoptræningsplanerne kan være en 

medvirkende årsag til dette. Jeg vil anbefale, at der gives plads i planerne til at beskrive 

betragtninger i forhold til træning. 

 

Temaanalysen viser også behov for at træne forflytninger samt gang. En del af borgerne er 

begrænset i at være selvhjulpne og selvstændige i en sådan grad, at de har behov for hjælp og 

træning relateret til intim pleje. Borgeren er dermed tvunget til at invitere sundhedspersonalet 

ind i de mest private rum i hjemmet, lade dem pleje og træne deres krop og styre deres tid.  

 

Det kræver at genoptræning og pleje koordineres. Fagfolkene som kommer i hjemmet skal se 

koordinering som en del af deres faglighed samt have mulighed for at yde en individuel, 

koordineret og tilpasset indsats. Den pædagogiske individuelle målsætning kan inddrages som 

grundlag for et fælles mål. Det fælles mål kan give en fælles forståelse med respekt for 

borgerens og de pårørendes ønsker, privatliv og forståelse for træningen i hjemmet.  

 

Jeg vil anbefale, at der forskes, udvikles og beskrives hvilken træning der skal udføres i 

henholdsvis fælleslokaler og hjemmet, for at sikre en individuel, målrettet og effektiv træning.  

 

Genoptræningsplan som redskab til sikring af målrettet træning 

De undersøgte genoptræningsplaner er skrevet med en kort objektiv beskrivelse med en del 

fagudtryk. Det er en traditionel måde at kommunikere på i hospitalsvæsenet (Kock 2003:67).  



 65 

Begrebet funktionsevne indeholder det psykologiske og sociale element. Det sundhedsfaglige 

personale skal tænke på funktionsevne i et bio-psyko-socialt perspektiv og samtidig udarbejde 

genoptræningsplanen sammen med borgeren. Det stiller nye krav til sundhedspersonalets 

praksis.  

 

Undersøgelserne af implementeringen af genoptræningsplanerne (Lorentzen 2005, Høst 2006) 

og denne undersøgelse peger på, at der er behov for ressourcer til undervisning i indhold, 

formulering og formidling af genoptræningsplaner. Resultaterne fra temaanalysen viser det 

sundhedsfaglige personales alsidighed og kreativitet i forhold til at skrive 

genoptræningsplaner. Disse mange eksempler er anvendelige i udvikling af 

genoptræningsplaner og ved undervisning af fagfolk.   

 

Genoptræningsplanen skal sikre borgeren en målrettet genoptræning efter udskrivelsen fra 

sygehuset. Skrives genoptræningsplanerne som i min undersøgelse, vil borgeren sikres en 

genoptræning med udgangspunkt i en medicinsk model. Efter udskrivelsen indlejres 

træningen i hverdagslivet, der er behov for et bredere perspektiv på genoptræning, behov for 

at genoptræningen planlægges i relation til en bio-psyko-sociale model. Kommunen bliver 

efter strukturreformen 1. januar 2007 ansvarlig for at videreføre en træning påbegyndt efter en 

medicinsk model. Fagfolkene i det kommunale regi får til opgave, at koble denne træning 

med en psykologisk og social dimension afpasset til den enkelte borger. Denne kobling vil 

være afgørende for om genoptræning udføres i forhold til tidligere definitioner af 

genoptræning, med træning af led og muskler eller udføres efter nyere definitioner med 

inddragelse af daglige gøremål, kognitive, emotionelle og sociale elementer eller i relation til 

rehabiliteringsbegrebet med fokus på et selvstændigt og meningsfyldt liv for borgeren.    

 

Konklusion 
Denne kvalitative undersøgelse af 68 genoptræningsplaner fra Fyns Amt har ved en 

indholdsanalyse dannet et billede af, hvor mange genoptræningsplaner der beskriver den 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne samt indeholder målsætninger og metoder. En 

temaanalyse giver variationen af beskrivelserne i genoptræningsplanerne. Ved at 

sammenholde resultatet af analyserne med rehabiliteringsbegrebet fra Hvidbogen, peger det 

på, hvor beskrivelserne i genoptræningsplanerne adskiller sig fra rehabiliteringsbegrebet.  
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Resultaterne viser, at genoptræningsplanerne beskriver funktionsevnen med den fysiske 

funktionsevne, relateret til kroppens funktioner, anatomi og aktiviteter afgrænset til mobilitet, 

omsorg for sig selv og aktiviteter i tilknytning til hjemmet. Hverdagsliv i fællesskab med 

andre i samfundet, socialt og arbejdsmæssigt beskrives ikke. Målsætningerne er skrevet med 

kortsigtede delmål, som er rettet mod at træne kroppens fysik, gangfunktion, omsorg for sig 

selv, arbejde i og omkring hjemmet. Genoptræningen skal foregå i træningslokaler eller i 

borgerens hjem og metoderne har fokus på at træne kroppens bevægelse og kognition.  

 

Beskrivelsen af borgerens begrænsninger ved udførelse af mobilitet, omsorg for sig selv og 

aktiviteter i tilknytning til hjemmet peger på, at det sundhedsfaglige personale arbejder med 

mere end funktionsniveau. De arbejder med funktionsevne knyttet til de dele af hverdagslivet, 

der handler om, at den enkelte person kan klare sig selv. Målsætningen i 

genoptræningsplanerne har karakter af en henvisning eller en bestilling af en træningsopgave 

beskrevet ved kortsigtede mål. Målsætningerne afspejler ikke i særlig grad personlige, 

individuelle og langsigtede målsætninger, som en del af en pædagogisk eller terapeutisk 

proces.  

 

Træningen skal rettes mod kroppens bevægelse og kognition, og der skal trænes i borgerens 

hjem samt i træningslokaler. Træningen beskrives med øvelser, træning af specifikke 

komponenter og gang, metoder der er kendt fra hospitalets kontekst og rettet mod at ændre 

borgerens krop. Metoder relateret til almindelig daglig livsførelse (ADL) er ikke beskrevet, 

men fremtræder i målbeskrivelserne. De beskrevne træningsmetoder er selvtræning og 

træning med terapeuter. Få andre fagfolk er nævnt, men resultaterne peger på at genoptræning 

foretages af terapeuter og i mine resultater i stor grad af fysioterapeuter. Det peger på en 

monofaglig tilgang til borgernes problemstillinger med fare for, at det helhedsorienterede syn 

mangler.  

 

Der er ingen ensartet struktur i opbygningen af beskrivelse af funktionsevnen.  

Klassifikationen ICF kan give hospitalets personale en disposition til beskrivelse af 

funktionsevne, der tilgodeser funktionsnedsættelsen i relation til kropsfunktioner og anatomi 

samt tilgodeser dele af hverdagslivet ved anvendelse af domænerne indenfor aktivitet og 

deltagelse. Klassifikationen indeholder flere domæner end genoptræningsplanerne beskriver, 

disse domæner vil kunne inddrages i det kommunale regi, så hele hverdagslivet som 

samfundsborger med sociale relationer kan beskrives.  
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For at sikre inddragelse af borgerens drivkraft, motivation og mestring bør borgerens 

individuelle målsætning påbegyndes på hospitalet og udbygges i det kommunale regi. Her bør 

planen også være skriftlig, så den kan være et redskab til at fastholde information og aftaler 

for både borger, pårørende og fagpersoner.  

 

Skrives genoptræningsplanerne som i min undersøgelse, vil borgeren sikres en genoptræning 

med udgangspunkt i en medicinsk model. Ved udskrivelsen fra hospitalet bliver træningen 

indlejret i hverdagslivet og der er behov for, at genoptræningen planlægges i relation til en 

bio-psyko-social model. Skal genoptræningsplanen inddrage et rehabiliterende aspekt, er det 

nødvendigt at vælge en tilgang til beskrivelse af funktionsevne og målsætning, hvor 

konteksten og tiden gør det muligt at inddrage borgerens mening. Borgeren skal give udtryk 

for, hvad der for ham eller hende indgår i et selvstændigt og meningsfyldt liv.  

 

Resultaterne i undersøgelsen peger på, at rehabiliteringsbegrebet adskiller sig fra begrebet 

genoptræning ved at en langsigtet målsætning ikke en forudsætning for at planlægge 

genoptræning. I genoptræningen arbejdes med at ændre borgerens krop. I rehabilitering 

arbejdes både med at ændre borgerens krop og de fysiske, psykiske og sociale omgivelser. I 

min undersøgelse er genoptræning en del af rehabilitering og ikke et synonym med 

rehabilitering.  

 

Denne undersøgelse er foretaget i forhold til en afgrænset del af landet, hvor der er udtaget en 

afgrænset del af genoptræningsplaner i Fyns Amt. Undersøgelsen er foretaget af en person og 

dermed præget af et fagligt synspunkt. Dette er svagheder ved undersøgelsen, men 

beskrivelsen af forudsætningerne for indsamling af empiri, analyser og forforståelsen gør det 

muligt at vurdere, om resultaterne er anvendelige i en anden kontekst. Ved at analysere data 

med både en deduktiv og en induktiv metode, benyttes flere tilgange til data. Styrken ved 

undersøgelsen er, at den viser forskellige måder at skrive genoptræningsplaner på. Analyserne 

viser tendenser og variationer, som sammenholdt med rehabiliteringsbegrebet skaber 

udgangspunkt for at forstå, hvordan genoptræningsplanerne beskriver funktionsevne, mål og 

metoder. 
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Perspektivering. 
Denne undersøgelse stiller nye spørgsmål, men peger også på områder, hvor resultaterne kan 

inddrages. Resultaterne kan medvirke til at kvalificere genoptræningsplanen som redskab 

samt arbejdsprocessen før og efter udarbejdelse af genoptræningsplanen.  

 

Der er behov for en vejledende model ved udarbejdelse af genoptræningsplaner. En model der 

kan sikre, at det sundhedsfaglige personale forholder sig til funktionsevne både i forhold til 

kropsfunktioner og borgerens hverdagsliv. Klassifikationen ICF kan give hospitalets 

personale en disposition til beskrivelse af funktionsevne, der tilgodeser funktionsnedsættelsen 

i relation til kropsfunktioner og anatomi afstemt i forhold til den enkelte afdelings speciale 

samt tilgodeser hverdagslivet ved anvendelse af domænerne indenfor aktivitet og deltagelse.  

 

Genoptræningsplanen skal følge borgeren på tværs af sektorer fra hospitalet og i det videre 

forløb. I forhold til formidling mellem fagfolk skal genoptræningsplanen kunne formidles 

elektronisk. Der bør være vejledende rammer, for at sikre indholdet i planerne, men også 

mulighed for det individuelle, som temaanalysen viser, der er behov for. Tidsperspektivet og 

konteksten har betydning for det grundlag funktionsevnen er beskrevet på. Dette grundlag bør 

ligeledes beskrives i genoptræningsplanen.  

 

Genoptræningsplanerne skal formidle information til borger og pårørende. Denne 

undersøgelse giver ikke svar på om genoptræningsplanen er brugbar for borgeren. Der er 

behov for en undersøgelse af borgernes oplevelse af at få en genoptræningsplan. 

 

Der er behov for ressourcer til implementering af genoptræningsplanerne. Der er behov 

undervisning i forhold til indhold, formulering og formidling af genoptræningsplaner. 

Resultaterne fra denne undersøgelse kan anvendes ved undervisning på grunduddannelserne 

monofagligt og tværfagligt samt på efter- og videreuddannelse af fagfolk. Undervisningen kan 

være planlagt tværsektorielt og indeholde erfaringsudveksling mellem personalet i 

sygehussektoren og i det kommunale regi. Brugerperspektivet kan inddrages ved at borgere, 

pårørende og brugerorganisationer medvirker i undervisningen.  

 

Skal borgerne sikres en målrettet og effektiv genoptræning og rehabilitering, er der behov for 

forskning og udvikling af træning i borgerens hjem og nærmiljø.   
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