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”Den rumle der” 

Fritz: (Jeg er) lidt utålmodig over, at jeg sidder her (p) Og 
jeg vil gerne i gang med at gøre rent  
Else: (griner) Ja. 
Fritz: i stedet for.   
Else: Han vil gerne op om morgenen og lave havregrød og 
alt sådan noget, som vi plejer, den rumle dér. (…) 
Fritz: Ja, jeg kunne køre i byen og handle ind. Og gøre 
rent. 
Else: For når jeg kommer med den sidste - øh - rom til 
ham dér om aftenen, så siger han ‘Er du ikke snart træt af 
det dér?’, ‘Nej,’ sagde jeg, ‘for jeg elsker dig’ (griner). (…) 
Nej, vi skal bare have ham i gang (i1P2). 

 



Håbets fortælling? 

• Stærk fortælling 

 

• Kan nære håbet om at 
genoprette hverdagens 
orden – ”den rumle 
der”.  

 

• Men fremtiden er uvis 



En over-optimistisk fortælling? 

 

• Usynliggør svækkelse 
som et vilkår, man også 
må lære at leve med? 

 



”Hvordan kan man så arrangere sig?” 

• Altså mine tanker er jo selvfølgelig, at hvordan, 
hvordan vil det gå. Vil jeg nogensinde komme til at gå 
ordentligt igen? Det har, det tænker jeg meget på. Og 
hvordan kan man så arrangere sig, ja, og hvordan kan 
man så arrangere sig. Ja, altså så er det jo det her med, 
at jeg føler, at jeg har svigtet lidt, det føler jeg, at ikke 
jeg har gået til træning, hvis det kunne have hjulpet 
mig. Men det er sjovt, for jeg synes selv jeg har gode, 
gode benmuskler og så videre, men jeg bliver 
saftsusemig hurtigt træt, hvis jeg skal stå lige op og ned 
. Og så det sjove ved det er at der kan være forskel, fra 
den ene dag til den anden (i2P2).  
 





Afsluttende kommentar  

• I svækkede ældres bestræbelser på at genoprette 
hverdagens selvfølgelige orden kan rehabilitering 
være en produktiv ressource - eller det modsatte 

• Det afhænger blandt andet af 
– Hvor snævert eller bredt rehabilitering defineres 
– Hvordan rehabilitering praktiseres og organiseres 
– Hvorvidt rehabiliteringen tilbyder en 

”flerstemmighed”, der kan adressere komplekse og 
modsætningsfyldte svækkelseserfaringer og 
understøtte gamle menneskers egne strategier – 
sammen med andre. 

 


