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REHABILITERINGSPSYKOLOGI, AALBORG UNIVERSITET

Behovet for psykologisk rehabilitering pba. indefra 
perspektiver

• Allerede i 1980’erne blev der inspireret til et paradigmeskift, hvor der også 
var fokus på oplevelse af sygdommen, dog er funktionsevne og træning, der 
forbedrer funktionsevnen, fortsat omdrejningspunktet i den 
rehabiliteringsindsats, der tilbydes i dag i Danmark. 

• Professionelle har gode hensigter med de faglige indsatser, men hvordan 
opleves indsatserne af personer, der er ramt af en sygdommen? (à
Feedback Informed Treatment, FIT)

• Hvis man ikke har været ramt af en sygdommen selv, kommer man aldrig 
helt til at forstå, hvordan det føles indefra – det vigtige indefra perspektiv, er 
nødvendigt og kan være med til at udvikle rehabiliteringen.

Indefra perspektivet

Indefra-perspektivet beskriver borgerens personlige præferencer,
værdier, ressourcer og sårbarheder ud fra hans eller hendes perspektiv. Det ene
perspektiv udelukker ikke det andet, men udgør en ligevægtig del i en 
helhedsorienteret rehabilitering. 

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

Borgerperspektivet/personorientering

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

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

Kilde: Glintborg & Svejstrup, 2013

• Hvad sker der med personer, der rammes af sygdom? à de vurderes 
primært ud fra andres vurderinger (med risiko for at glemme indefra 
perspektivet)
• Hvad vurderer vi ud fra? 

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

Indefra >< Udefra perspektiver

5

Selv bag den sværeste skade findes et menneske. Se ham, lyt til ham, og
tro på ham. Styrk og bevar håbet og hold kampgejsten! Spring aldrig
over, hvor gærdet er lavest (Simon, 2017)
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Bio-psyko-social

“(…) even without the barriers from society, it can be difficult to live with an 
impairment, because the impairment itself can be limiting and is therefore not 

neutral” 
Tom Shakespeare

Handicap- og Rehabiliteringspsykologi 

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

“Work with individuals with disabilities and their close relatives to help them
adapt to their personal situations”

Rehabiliteringspsykologi

• Når et menneske rammes af sygdom, fysisk eller psykisk (kronisk eller 
periodisk), forandres ens liv og mange oplever som konsekvens 
psykologiske/eksistentielle reaktioner. 

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

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

Psykologiens rolle på handicapområdet

• Handicap har traditionelt været tænkt som fysiske og neurologiske 
funktionsnedsættelser, hvor psykologien ikke har haft en central plads,
• personen med handicap kunne ikke profitere af psykologiske 

interventioner
• betragtet ud fra en biologisk/neurologisk/medicinsk forståelse og ikke 

eksistentielt. 

à Forskning har dog gentagne gange vist at det at få og leve med svær 
sygdom og handicap påvirker en person psykisk. 

Nye psykologstillinger i praksis

• Traditionelt set har den kommunale indsats være en social indsats, der har 
forholdt sig til borgerens funktionsnedsættelse, enten med et forebyggende 
eller kompenserende sigte.

• Med kommunalreformen i 2007 og ratificeringen af FN´s 
handicapkonvention 2009 fik kommunerne ansvaret for 
rehabiliteringsindsatsen fastslået i Vejledningen om Kommunal 
Rehabilitering 2011. 

• Med henvisning til definitionen af rehabilitering (MarselisborgCentret, 2004) 
må rehabilitering basere sig på en helhedsorienteret tilgang og således 
adressere biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Psykologiens rolle i socialpsykiatrien

12
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• Baggrunden for at bringe DAT ind i en rehabiliterende kommunal kontekst 
er, at kommunerne løbende overtager flere opgaver i forhold til meget 
specialiserede psykiatriske problemstillinger, såsom mennesker med svær 
selvbeskadigende adfærd og svære spiseforstyrrelser.

• Gode erfaringer med implementering af DAT fx i Århus kommune 
• Aarhus Kommune (2012). Evalueringsrapport for projekt med ambulant 

dialektisk adfærdsterapi.

Forsøg med dialektisk adfærdsterapi (DAT) i 
socialpsykiatrien

13

Det neurologiske OG det psykologiske traume

14

Neurologisk 
traume

Psykologisk 
traume

Primær traume Sekundær traume

• Det psykologiske traume (primær traume)
• Tab af: 

• Funktioner
• Positioner
• Liv (man havde, et andet liv sammenlignet med andre)
• Arbejds- og uddannelsesmuligheder
• Osv, osv, osv

• Sekundær traumatisering
• Mødet med systemet (umyndiggørende praksis, oplevelser af ikke at blive 

taget alvorlig, krænkelser, talt ned til, følt sig uligværdig behandlet, mv. à
års traumatiseringà overfølsomhed når noget minder om det i andre 
sammenhænge àbarriererne/forsvar er oppe (gør det svært at vise 
sårbarhed)

Traumatiserende møder i systemet (sekundær traume)

Ekspert

Patient MenneskeMenneske

Diagnoseluppen

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

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

17

Al adfærd vurderes 
gennem luppen 

Sygdomserkendelse/indsigt…..

Diagnoser: et tveægget sværd
a) Kan fungere som 
legitimering af en 
umyndiggørende praksis, der 
påvirker identitet og, b) en 
forudsætning for forståelse og 
hjælp 
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Hvem så vi dengang, hvem ser vi nu?

• Lider Æslet af kompliceret sorg, er Anders And maniodepressiv og hvad 
med Alfons Åberg, har han mon Aspergers syndrom?

Traumatiserende møder i systemet

• Vi er til møde med kommunen for at høre om muligheder for at hjælpe 
Simon videre ud af fleksjob og i ordinær beskæftigelse. Måske er jeg ikke 
skråsikker som Simon i hans mål om ordinær beskæftigelse - men 
sagsbehandleren er da slet ikke. Hun hjælper os ikke og har kun nej i sin 
mund. Hun ser ikke en ulykkelig mand der ber’ om hjælp til sine drømme 
om at vende tilbage på arbejdsmarkedet, men taler meget om paragraffer 
og manglende muligheder. Jeg græder derinde. Jeg forstår pludselig 
Simons frustration, når han fortæller om personale, der ikke har taget ham 
alvorligt - og jeg forstår måske også lidt, hvorfor han bliver så frustreret, når 
jeg stiller spørgsmålstegn ved hans ambitioner. Vi går ulykkelige derfra - og 
jeg rammes af den følelse Simon må have så tit, at nogle har taget magten 
over hans liv fra ham (Elsebeth, 2017).

21

(Fønsbo, in press)

• Derudover har jeg jo ikke tidligere været så opmærksom på hans adfærd –
der er en risiko for, at jeg ser ting, som måske altid har været et kendetegn. 
Måske har han i virkelig altid været glemsom eller distræt, men jeg har bare 
ikke iagttaget det på samme måde før. 

(Karen, 2016)

Hjerneskadeluppen fra pårørende

22

23

(Fønsbo, in press)

• Mette Line kommer på Fortunen og skal hente Kristian. Hun møder ham, og 
hun indleder med at tale om nogle praktiske ting blandt andet om hvordan 
de gør ent praktisk i fht at en af dem er nødt til at bo et andet sted indtil 
huset er solgt. Situationen ender med at Kr bliver vred og ML går ud og 
finder en ansat:

ML: Jeg kan ikke tage ham med hjem, han snakker om advokat, osv (ML 
græder) 
Den ansatte giver hende et knus og siger ”Han er hjerneskadet Mette Line” 

Filmen ”Dem vi var”

24
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Kunne vi forstå Kristian i et andet perspektiv?

Slår i bordet, 
siger truende 

ting
Ked af det 

Jeg mister 
Mette Line & 

mine børn. Jeg 
har/er 

ingenting. Det 
er min skyld 

pga min 
hjerneskade

Anerkendelse og validering

• Forstå følelsen bag adfærden

Pia skærer i sig selv for at 
få  opmærksomhed/lave 

drama. Hun må snart tage 
sig sammen. Det er altid 
når vi har mindst tid hun 

laver drama. 

Neuropædagogik à blikket på den anden?

• Retninger indenfor neuropædagogik hvor voksne klassificeres indenfor en 
udviklingsalder fra 0 til 10 år 

• Stadietænkningen forkastet indenfor udviklingspsykologien, men ikke i 
neuropædagogisk praksis
• Fx Kuno Beller udviklingsbeskrivelse à voksne screenes for at finde en 

udviklingsalder fra 0 år til 6 år (Freltofte & Petersen, 1997). 

à Betydning for det syn man anlægger på den voksne (risiko for forråelse, 
jf. Birkmose)  

Voksne som børn….et praksiseksempel

28

(Fønsbo, in press)

Hvad er vigtigt når mennesker skal komme sig?

Hvad betyder noget i rehabiliteringsprocesser? (Tew et. Al., 2011)

1. Gensidige og støttende relationer til ligesindede, venner, familie og deltagelse i 
lokalsamfundets fællesskaber. 

2. Bedring og trivsel kan ikke adskilles fra ens sociale rolle og position i samfundslivet; 
diskrimination og stigmatisering øger de psykosociale problemer og bliver en hindring for 
recovery. 

3. Gennem relationer til andre bliver recovery muligt. Man ved endnu ikke nok om de 
professionelles rolle i dette – det anbefales at understøtte adgang til relationer, der rækker 
ud over sygdommen og støttesystemerne. 

4. Adgangen til at deltage i arbejdslivet (frivilligt eller lønnet) kan bidrage til recovery, dog kun 
når det opleves som meningsfuldt, overkommeligt og selvvalgt. 

5. Håb; At der til enhver tid bevares et håb om at udvikle sig. Falsk håb er bedre en falsk 
håbløshed. Hvis man skal kæmpe en lang og sej kamp er håbet vigtigt for motivationen

30
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• Manglende motivation opstår oftest når professionelle ikke har kunne 
lokalisere forandringsudsagn og når håb slukkes. 

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

à MI (motivational interviewing) kurser

Motivation og håb! 

32

• Håbløshed er en følelse – den går over igen, hvis den ikke vedligeholdes af 
vores tanker

• Håbløshed aktiveres af negative tanker om fortid og fremtid, der typisk 
bygger på negative erfaringer eller uhensigtsmæssig forventninger

Håb og motivation

33

• Hvor meget ved vi egentlig om hvad der er muligt? 
• Hvor længe følger vi folk? 
• Hvor mange langtidsstudier er der? 
• Hvad fremmer motivation? Falsk realisme eller håb? 
• Hvad virker for os selv?? ”Det er nok ikke realistisk, at du bliver 

ergoterapeut – hvad med frivillig i bankocenteret?

34

Dig, mig og os - Familieindsatser

• Fokus på den ramte og hans/hendes forandringsproces
• Hvad med familien? 
• Ikke kun forandringer hos den ramte – pårørende forandrer sig også
• At mestre sammen à se familien som en dyade
• At lære hinanden at kende på ny
• At genskabe intimitet og seksualitet 

Dyadisk coping (Bodenmann, 2011)

36
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• Ikke kun en hjerne og en krop, der går i stykker

• Liv, identitet, familie - at rehabilitere liv – ikke kun kroppe og 
funktioner

• Men hvor godt gør vi det?

Det handler om meget mere end sygdommen

37

Hvad siger forskningen på hjerneskadeområdet?

• I et litteraturreview om de psykosociale følger af en hjerneskade, som er 
publiceret for knap 20 år siden, konkluderede forfatterne, at social isolering 
med ensomhed som følge og på sigt angst og depression er nogle af de 
største udfordringer for en person med en erhvervet hjerneskade (Morton & 
Wehmann, 1995).

• Forandringsaspektet for personen og de pårørende i denne afhandling 
dokumenteres at være så fundamental, at det bør tages alvorligt i form af 
større fokus på forandringsorienterede tilgange i rehabiliteringsindsatsen, 
både når det drejer sig om disability, identitet og hverdagsliv (Pallesen, 
2011).

Grib mennesket – mixed methods studie (Glintborg,2015)

39

Depression (MDI)
1/3 viser tegn på 
depression 

Livskvalitet (WHO-
QOL-bref)
Ca. 60% oplever en 
forringet livskvalitet

Job
Meget få vender 
tilbage til ordinær 
job eller fleksjob

Autonomi og 
deltagelse
Udendørs autonomi og 
familieroller udgør en 
udfordring v. follow-up

Fysisk og motorisk funktionsevne 
(FIM)
Uændret fra udskrivning til 2 års 
follow-up. Klienter er selvhjulpne, 
men har behov for hjælpemidler

No psychological support

Important to have a drive 
and to be independent

To be well educated or 
”someone” helps

An unequal rehab approach 
(spoken to as a child)

No support in dealing with a 
new identity/self

Not seen and included as 
a family

Important to know ”the 
game” of the system

No support for children

No support for spouses

The physical training at the 
rehab center was efficient 

and good
The developmental and 
hopeful approach at the 
rehab center was good

Kvalitative resultater
Face-to-face coord.

Pårørende (N=40)

• Signifikant forringet livskvalitet og depression sml. normalpopulation • Ingen effekt af dette program på bio-psyko-socialt udbytte, men gode input fra borgere og
pårørende.

• Hjerneskade rehabilitering mest baseret på fysisk og praktisk genoptræning. 

• Særligt mangler der et fokus på de psykologiske aspekter af den bio-psyko-sociale model i
rehabiliteringspraksis. 

• Koordineret rehabilitering garanterer ikke en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der 
mangler tilbudstyper. 

Konklusion
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Genoptræningsfælden!

Genoptræning vs. Rehabilitering

43

Balancen er fortsat svær….

44

Neurologisk 
traume

Psykologisk 
traume

Psykologisk Rehabilitering

Rehabilitation psykologi i Europa & USA

46

• Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi
(KHARE)http://www.cedaps.aau.dk/graduate-programmes/khare/

Ny kandidatuddanelse på AAU 

47

• På Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi har vi fokus på, hvordan 
vi med målrettet psykologisk støtte kan modvirke de alvorlige psykiske 
problemer, som mange med et handicap udvikler. Det handler om at se bag 
om diagnosen og ind til mennesket - for derigennem at fremme sundhed, 
velvære og social deltagelse på trods af sygdom.
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• Forskningssamarbejde med Aalborg kommune og NeuroEnhed Nord à
afprøvning af rehabiliteringspsykologiske interventioner

• Uddannelses- og forskningssamarbejde med Aalborg kommune à pba. 
phd’ens konklusioner og anbefalinger 
• Afprøvning af rehabiliteringspsykologiske interventioner på 

hjerneskaderamte samt pårørende

• Årgang 3, 1.9.2017 med 14 studerende
• Praktik i Aalborg kommune, Vest Himmerlands kommune + flere 

undervejs

Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi (KHARE)

49

• Kognitiv adfærdsterapi, KAT (tredje generation)

• Mindfulness 
• Compassion Focused Therapy
• Acceptance and Commitment Therapy

• Narrative perspektiver/identitets rekonstruktion
• Dyreassisterede interventioner og terapi

Rehabiliteringspsykologiske interventioner på KHARE

Department of Communication 
and Psychology 50

Forsoning

• Gyldendal: Genoprettelse af et fællesskab mellem to parter, der har stået i 
fjendtlig eller skyldbetinget forhold til hinanden. 

• Til forskel fra første og anden bølge af kognitiv adfærdsterapi, forsøger 
disse retninger ikke at ændre på personers negative tanker og følelser, men 
på personens forhold til, at disse optræder i personens indre. Fokus er i 
stedet på at reducere undgåelsesadfærd og på at styrke selv-accept og 
selvomsorg, og hver retning har udviklet en metodisk tilgang til dette i 
klinisk praksis 

• Skyld/skam/selvkritik

Dyr kan noget, men er ingen mirakelkur! Husk velfærden! 

52

Forskning i dyr
Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, 
H., & Kotrschal, K. (2012). 
Psychosocial and psy- cho-
physiological effects of human-animal 
interactions: The possible role of 
oxytocin. Frontiers in Psychology, 
3(234), 1-15. doi: 
10.3389/fpsyg.2012.00234 

Glintborg, C. (2014). En hund 
betydning for mennesker med en 
erhvervet hjerneskade. To cases. 
Psyke og Logos

BackUp©
Manualbaseret interventionsprogram

• 2 interventionsprogrammer 
(manualer): 

• Pårørende
• Borgere 

• Integrerer 3. gen. kognitiv 
adfærdsterapi og et narrativt 
perspektiv

Sorg og krise
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Sorg i fbm længerevarende el. kronisk sygdom

• ”Jeg kan sammenligne det her med døden på mange måder” (21 Søndag d. 
22.10.17)

Pårørende reaktioner – i et tidsperspektiv

56

(Wiwe, 2000)

Sorg

• Den mest dominerende sorgforståelse fra midten af 1900-tallet og frem til 
omkring år 2000 har været en fasetænkning, hvor tanken var, at den 
sørgende gik gennem forskellige faser for til sidst at kunne slippe sorgen.

Sorg som faser

Sorg som et pendul Normalisering af tanker og følelser

• Kan jeg tillade mig at være ked af det og i så fald hvornår? 
• Hvordan får sorgen sin plads, og hvordan håndterer jeg at være i den? 
• Hvordan kan jeg tale om, hvad der sker i min familie, uden det bliver et 

tabu, og jeg mister ligeværd med min partner? 
• Hvordan kan vi genskabe nærhed i relationer, som ikke er lige? 
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Pårørendetilbud

• Mere end info om de skjulte skader men psykoedukation om sorgreaktioner, 
tanker og ændringer hos den pårørende

• Temaer: Udmattelsesreaktioner, udfordret af konstant søgen efter 
behandling, forsoning, etc. 

• At tilbyde parret en indsats (en art parterapi)
• At finde hinanden efter en sygdom fysisk og psykisk

Sandhedsdiskussioner vs. perspektivdiskussioner

• Som par kan man ende i opslidende diskussioner, hvor man ikke føler sig hørt, 
set og anerkendt ud fra egen position. Det kan ende i sandhedsdiskussioner, 
hvor der er fokus på at finde frem til én sandhed eller ét facit. Temaer i sådanne 
diskussioner vil ofte være: 
• Hvem har det hårdest?
• Hvem laver mest?
• Hvem er skyld i konflikterne?
• Hvem er problemet?
• Hvem startede skænderiet?
• Hvem sagde hvad?

• Problemet er bare, at de ikke finder en vinder, og at de begge ender som 
tabere. De taber tråden, taber tillid til hinanden og taber modet til at fortsætte 
denne og andre vigtige samtaler.

Perspektivdiskussioner

I denne samtale spørges der eksplicit til, hvad den anden oplever, og når de 
taler, taler de fra deres eget perspektiv. Dette er en direkte konsekvens af, at 
de har forladt idéen om, at de skal finde én sandhed. I stedet for at 
have sandhedsdiskussioner giver det mening at have perspektivsamtaler (Due, 
2016).

• Får man kun hjælp til praktiske opgaver, planlægning og struktur UDEN at 
koble den psykologiske del på, får man aldrig folk rehabiliteret fuldt ud! 

• Det handler om mere end en sygdom og symptomer/funktionsnedsættelser. 
Det handler om at se mennesker og menneskelige reaktioner!

64

Nye initiativer pba. forskning

65

Forløbsbeskrivelse for kompleks erhvervet hjerneskade 
(august, 2016)

66

Rehabiliteringspsykologi 
indskrevet
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• Efter en hjerneskade kan borgeren opleve ændringer i selvopfattelsen og 
deraf behov for at redefinere den nye livssituation. Rehabiliteringsprocessen 
skal derfor også ses som en helingsproces (recoveryproces), hvor der 
skabes sammenhæng mellem livet før og efter hjerneskaden. Det betyder, 
at der også kan være behov for individuelle og personlige mål for at opleve 
bedring. Et større fokus på rehabiliteringspsykologiske indsatser kan være 
en måde at håndtere og løse nogle af de identitets- og følelsesmæssige 
udfordringer, som en hjerneskade medfører for borgeren og dennes 
pårørende. Indsatser kan rette sig mod at fremme håndtering og mestring af 
personlige, identitetsmæssige og følelsesmæssige udfordringer. For nogle 
borgere er skiftende sindsstemning eller angst også en del af den proces, 
som de gennemgår efter en erhvervet hjerneskade, og for nogle vil 
symptomerne forblive i en sådan (Socialstyrelsen, 2016)

68

Glintborg, C (red). 
Rehabiliteringspsykologi – en 
introduktion til teori og praksis

(udkommer primo 2018)

Læs mere her

• Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2017). Servicehunde til mennesker med psykisk sygdom – potentialer og mulige risici. 
Social Kritik, 152 

• Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2017) How are service dogs for adults with severe mental illnesses incorporated in to 
psychological rehabilitation in Denmark? A case study. Animals, 7(5), 33; doi:10.3390/ani7050033
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Nogle gange siger i: 
• Der er ikke frit valg på alle hylder, service niveauer, det du siger koster for 

meget, osv.
Og jeg svarer
• Hvis dét i har på hylderne ikke efterspørges eller virker, hvorfor er det der 

så?
• Tænk kreativt – indenfor rammerne og bryd dem!
• Det handler mere om kultur og personer end rammer og økonomi!
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Tak for opmærksomheden
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Med reference til Foucaults 
begreb om nutidshistorie 
(history of the present), 
illustreres der i denne bog, 
hvordan nutidige 
professionelle blikke på ”den 
anden”, i sammenligning med 
historiske fremstillinger, 
afslører fortidige paralleller –
med andre ord viser historien 
at gentage sig, blot via nye 
retoriske og politiske greb. 
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