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Rehabilitering og demens 

 

Både en filosofi og en praktisk ramme for indsatser (Cohen & Eisdorfer 1987) 

 

Filosofien er grundlæggende personcentreret og reflekterer vigtige værdier der 
ligger under god demens-omsorg (dementia care) (Clare 2018) 

 

Rehabilitering involverer samarbejde med mennesker med demens om at nå 
de mål, der er vigtige for dem. Rehabilitering er baseret på den enkeltes 
formuleringer og er ikke en ‘one size fits all’-tilgang. Den enkeltes individuelle 
erfaringer, værdier, motivation, styrker og behov anerkendes. (Clare 2017) 
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Hvad er 
problemet? 



Er der et problem? 

 

• Daisy-studiet viste, at mennesker med demens allerede tidligt i sygdomsforløbet 
oplever tab af funktioner, der medfører begrænsninger i dagligdagen og kontakten 
med omverdenen. 

 

• Daisy delrapport nr 5 

• Sørensen et al 2008 
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Hvad er 
praksis for 

rehabilitering i 
dag? 



National kortlægning 
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Hvad er 
evidensen? 
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Hvad siger 
brugerne? 



Hverdagen i Institutionel Etnografi 

 

 

• ‘work’ – hvad mennesker gør for at skabe og opretholde et godt liv (Smith 2005) 

• Ikke forskningens genstand i sig selv – men udgangspunkt for udforskning af, 
hvordan det vi gør, tænker og siger, er koordineret med det andre gør, tænker og 
siger andre steder  

• Og særligt fokus på, hvordan det vi gør, tænker og siger er formet af institutionelle 
strukturer, herunder institutionelle håndteringer, diskurser - og logikker 
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Hverdagslivsperspektiver (på 
rehabilitering) 

 

• Hvad mennesker med demens gør, tænker og siger for at skabe og opretholde et 
godt liv  

• Og hvordan det relaterer til institutionelle logikker om hverdagen med demens 

• Analytisk er opmærksomheden rettet mod ‘disjunctures’ – kløfter mellem hverdagens 
levede erfaringer og institutionaliseret viden og forståelser (McCoy, 2008; Smith 
2005)    

• Analytisk skiftende fokus mellem institution og hverdagsliv  
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Interviews    

 

 

• 8 borgere med demens (65 – 92 år, første interview 1 – 2 år efter diagnose) 
følges over et år – 29 interviews og observationsstudier 

• Fokus på ‘arbejde’ – dvs hvad man gør i hverdagen for at skabe og opretholde 
det gode liv for sig selv og sine nærmeste  

• Og hvordan dette ‘arbejde’ understøttes af rehabilitering 
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Dilemmafyldte svar 
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Udfordrer rehabilitering 

 

 

• Behovet for ‘fred og ro’ – at stabilisere en destabiliseret hverdag 

 

• Når demensen ‘normaliseres’  
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At stabilisere en destabiliseret hverdag 

 

• Holde fast i hverdagens og årets rutiner 

• Bevare rådigheden over tid og skabe 
kontinuitet ved at afvise ‘forstyrrende’ 
tilbud 

• Holde dystre fremtidsperspektiver fra 
livet ved at holde sig på afstand af 
andre mennesker med demens  

• Afvisning af rehabilitering som en måde 
at demonstrere selvbestemmelse på 

 

 

• ” (jeg) ville først ikke derned. De kom og 
havde fundet ud af det og der var plads 
til mig. Jeg var sur et par dage der og 
jeg sagde: I skal ikke bestemme over 
mig, det er mit liv og det vil jeg have lov 
til at have. Men så sagde jeg: Jeg kan 
da godt prøve en måneds tid eller sådan 
noget og så har jeg alligevel drejet, så 
jeg er helt glad for det. 

17 

Jette Thuesen 

jette.thuesen@rsyd.dk 



Det ‘normale’ til forhandling 

 

• At skabe mening ved at forstå tab af 
(kognitiv) funktionsevne som normalt 
ved høj alder 

 

 

• Tilpasning og tilbagetrækning som et 
aspekt i ‘den normale aldring’ 

• Dødens nærhed som et livsvilkår 

• ”Jeg har jo en meget stor fordel. Jeg har 
først fået det konstateret nu og fylder 85 
til jul. Så kan vi lige se, jeg kan nå at dø 
mange gange inden det bliver [af 
demenssygdommen]” 

 

• ”Hun havde kun inde i hovedet, at jeg 
skulle leve længst muligt. Og det er jeg 
ikke interesseret i. Fuldstændig 
ligegyldigt” 
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Perspektiver for adgang til 
rehabilitering ved demens 

 

• Vigtigt at mennesker med demens får adgang til rehabilitering 

 

• Balance mellem både at støtte til deltagelse i rehabilitering og at støtte til at leve med 
det, der er uafvendeligt  

 

• Vigtigt med fokus også på de pårørende…..  også her  

 

• Lidelsen? 
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www.facebook.com/videncenterrehpa 

www.twitter.com/rehpa_dk 

www.linkedin.com/company/3306677 

 

Læs mere på http://www.rehpa.dk/projekter/demens-
og-rehabilitering-med-afsaet-i-brugernes-perspektiver-
dem-rehab/  
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