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Så kommer efterårets Tikiusaaq. Dette
nummer af Tikiusaaq indeholder faglige artikler om rehabilitering, som er et begreb,
der forekommer i flere forskellige strategier på det politiske niveau her i landet. Derfor mener PK, at det er nødvendigt også at italesætte det i vores tidsskrift. Læs Tikiusaaq’s faglige
redaktørs indledning samt de to artikler vedrørende rehabilitering i vores
fagblad. To spændende artikler, som PK har fået lov til at gengive. De
inviterer til et samarbejde på tværs.
Verden er foranderlig. Fra den ene dag til den anden blev den politiske
situation ændret. Nu har vi en midlertidig forvaltning, og der skal være
valg i næste måned.
Jeg tænker: Hvad kommer det til at betyde for Sundhedsvæsenet, kommunerne, de steder hvor vi har vores medlemmer? Hvad kommer det til
at betyde for det grønlandske samfund? Hvad sker der med strategierne
inden for sundhedsområdet m.v.
PK vil sammen med de andre faglige organisationer søge dialogens vej
med de kommende landspolitikere, om hvordan vi sammen kan sætte
dagsorden med tanke for at vi har haft Selvstyre i 5 år, hvor der ingen
vækst har været, og vi skal spare 1 mia.kr om året de næste mange år,
hvis vores land skal have en selvbærende økonomi.
Alle er under pres, vores medlemmer på alle niveauer, basissygeplejersker som ledende sygeplejersker. Uklare organisationer som følge af
strukturændringer, som skaber frustrationer i hele organisationen, fordi
der ikke kommer klare udmeldinger. Det er hvad vi for tiden oplever i PK.
Det er måske på tide at se på vilkårene, som vores medlemmer arbejder
under!
Det er PK’s helt uforbeholdne holdning og krav, at medarbejderne skal
inddrages så tidligt som muligt i en ændringsproces, hvor medarbejdernes medinddragelse og medbestemmelse får en værdi for hele organisationen og derved give mening. Dette berigtiges i de af loven foreskrevne
regler om samarbejds- og sikkerhedsudvalg, der skal være på de respektive arbejdspladser/institutioner. (om man vil MED-udvalg) Succes i en
ændringsproces fordrer ligeledes en åben og klar kommunikation i organisationen.
Bestyrelsen og tillidsrepræsentanterne i PK afholder seminar i uge 45,
hvor temaet gennemgående vil være kommunikation og indflydelse. Der
kommer to konsulenter fra DSR, som skal være med til at gøre dagene
indholdsrige og givende.
Afslutningsvis vil jeg minde om, at PK afholder generalforsamling
torsdag 6.november 2014 kl.18.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik, Svend
Junge-p Aqqqutaa 2. Der vil være et oplæg som optakt til generalforsamlingen, hvor lektor Birgit Lynggard vil komme med et oplæg om etik i
sygeplejen i en kulturel sammenhæng. Der kommer en PK-orientering ud
om dette senere.
Vel mødt.
Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand	
  

Siuittaasup pingaarnertut allaaserisaa
Asasakk a ilaasortat
Ukiaanerani Tikiusaaq- piginnaanngorsaqqinneq maani nunami politikkikkut anguniagassatut siunniussani
assigiinngitsuni sammineqartoq pillugu allaaserisanik imalik saqqummerpoq.
Taamaammat PK-mip atuagassiatsinni oqaluuserineqarnissaa pisariaqarsoraa. Tikiusaap ilinniakkamut tunngatillugu aaqqissuisuata aallaqqaassiutitut allaaserisaa piginnaanngorsaaqqinnerlu pillugu allaaserisat
marluk atuagassiatsinni atuarsigik. Allaaserisat pissanganaatillit marluk issuarneqarnissaat PK-mut akuersissutaasut akimuilluni suleqatigiinnissamut kajumissaaripput.
Silarssuarput allanngujaqaaq. Ullormiit ullormut politikkikkut pissutsit allanngorput. Maanna utaqqiisaagallartumik ingerlatsisoqarpugut qaammatillu tulliani qinersissalluta.
Ima eqqarsarpunga: Tamanna peqqinnissaqarfimmut, kommuninut ilaasortaqarfitsunnut qanoq kinguneqassava? Kalaallinut inuiaqatigiinnut qanoq kinguneqassava? Peqqinnissaqarfimmi anguniagassatut siunniussanut qanoq sunniuteqassava il.il.
PK-p kattufiit allat peqatigalugit ukiuni tallimani aningaasarsiornikkut siuariartorfiunngitsuni, nunarpullu aningaasarsiornikkut imminut napatissinnaassappat, ukiuni amerlasuuni tulliuttuni ukiumut koruunit milliardit
ataatsit sipaartussaallugit namminersoreersimalluta, qanoq ililluta isummatsinnik oqaluuserisassanngortitsisinnaanerput eqqarsaatigalugu, nunatsinnik aqutsissuulerumaartussanik oqaloqatiginninneq aqqutissatut
ujartorniarpaa.
ilaasortagut aaqqissuussaanikkut sumiluunniit inissisimasut peqqissaanermik aqutsinermilluunniit suliallit
tamarmik tatineqarput. Aaqqissuussaanikkut allannguinerup kingunerisaanik aaqqissuussinerit ersarinngitsut
suliffeqarfillu tamakkerlugu ersarissunik oqariartuuteqartoqannginnera pissutigalugu siunnerfeerutitsisut.
Taassapput massakkorpiaq PK-mi maanna misigisagut.
Sulinermut atatillugu ilaasortatsinnut atugassarititaasunik misissuinissamut piffissanngorunarpoq!
Sulisut allannguinialernermi sapinngisaq tamaat siusinaartumik peqataatinneqarnerisa aalajangeeqataatinneqarnerisalu suliffeqarfimmut tamarmiusumut naleqartumik taamaasillunilu isumaqalersitsinissaa
PK-p ilumoorullugu isumagaa piumasaqaatigalugulu. Tamanna inatsimmi suleqatigiinnermut isumannaallisaanermullu ataatsimiititaliat pillugit maleruagassani suliffeqarfiup immikkoortuini assigiinngitsuniittussani
(MED-udvalg) taamaattussaanerarneqarpoq. Allannguiniarneq iluatsittoq suliffeqarfimmi ammasumik
ersarissumillu attaveqatigiinnissamik piumasaqaatitaqarpoq. PK-mi siulersuisut sulisunullu sinniisut sap. ak.
45-mi attaveqatigiinneq sunniuteqarnerlu tamatigut sammisaralugit isumasioqatigiissapput. DSR-imit
siunnersortit marluk ulluni taakkunani annertuumik immersueqataasussat tunniussassallillu takkutissapput.
Naggasiullugu PK-mi ukiumoortumik ataatsimeersuarnissaq novembarip arfernani 2014 nal. 18.00
Peqqissaanermik Ilinniarfimmi Svend Junge-p Aqqqutaa 2 pisussaq eqqaasitsissutigissavara.
Ataatsimeersuarnermut aallarniutitut lektor Birgit Lynggard peqqissaanermi kulturimut atatillugu
ileqqorissaarneq pillugu saqqummiussissaaq. Taanna kingusinnerusukkut nutaarsiassiivitsinni PKorientering-imi paasissutissiissutaassaaq.
Aggialluarisi.
Ajunnginerpaanik kissaassillunga
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq
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Kend din bestyrelse
V. Anette Melchior Jensen
Bestyrelsen i PK består af 7 personer, der alle er
valgt for en 3 årig periode ved fredsvalg. Inuuti
Fleischer formand, Ken Jensen næstformand og 5
menige bestyrelsesmedlemmer, Britt Hjort
Christiansen, Pauline Olsen, Dorthe Møller, Olga
Berthelsen og Hannah Højgaard Pedersen.
Bestyrelsen holder to ordinære bestyrelsesmøder
hver måned. Bestyrelsen har mange funktioner for
PK i arbejdet med at lede organisationen og med
dette lille interview, prøver vi her at give dig et
indblik i, hvem bestyrelsen er.
Bestyrelsesmedlem Dorthe Møller er uddannet
sygeplejerske fra 2005 og har været aktivt
bestyrelsesmedlem i to år. Dorthe stillede op til
bestyrelsesposten i 2012, da hun brænder for
sygeplejerske faget, ligeledes ønsker hun at gøre
sin medindflydelse gældende.
Ilulissat er Dorthes hjemby og her har hun også har
startet sin sygeplejerske karriere i 2005 og kunne så
også være tæt på familien. Siden 2008 har hun
blevet ansat på Dronning Ingrids Hospital, og i en
årrække været specialansvarlig i øjensygepleje på
Kirurgisk Ambulatorium.
De seneste 1½ år har Dorthe været ansat som
sygeplejerske i patientkoordineringen, hvor man har
glæde af hendes kendskab til processerne i
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Sundhedsvæsenet og hendes overblik. Det er en
udfordrende stilling hvor succes er afhængig af
samspil mellem mange faktorer og rettidig
planlægning.
Dorthe er et engageret menneske i hvad hun
foretager sig og synes at udvikling er meget vigtig.
Hun kan lide at lære nyt og sætte sig ind i forskelligt
stof. Lige nu er hun i gang med lederuddannelsen.
Dorthe bor sammen med sin kæreste og søn deres
to sønner, og de er glade for at bruge naturen
sammen. Dorthe elsker at eksperimentere med sin
kreative side med syning og bagning.

1
2

Anmeldelse
	
  
I september udkom bogen ’Grønlandske sygeplejersker fortæller’. Det er en antologi omfattende
grønlandske sygeplejerskers beskrivelser af vilkårene og arbejdet som sygeplejerske i Grønland, og
hvordan den grønlandske sygeplejerskeuddannelse
gennem 1990’erne og 2000’erne blev diskuteret og
etableret og senere udviklet fra en praktikeruddannelse til en professionsbachelor-uddannelse.
Bogen indledes og afrundes med indlæg af Helle
Møller1, som har været primus motor og redigeret
bogprojektet.

gevinst for patienterne og deres pårørende, at de
mennesker der betjener dem i sundhedsvæsenet
taler deres sprog og har kendskab til deres kulturelle baggrund. Det kan anbefales alle, ikke mindst
udefrakommende sundhedspersonale, at læse bogen som en interessant og letlæst introduktion til en
del af det grønlandske sundhedsvæsen

Bogen indledes med en udførlig beskrivelse af de
grønlandske sygeplejerskers kamp for at få etableret en uddannelse i Grønland, som gjorde det
muligt at sygeplejerskerne kunne uddanne sig
hjemme, og dermed også skabte mulighed for at
uddanne flere grønlandsktalende sygeplejersker.
Herefter beskrives det hvordan uddannelsen siden
2008 er blevet en universitetsuddannelse, som både er tilpasset arktiske forhold og samtidigt lever op
til internationale standarder. Med denne udvikling
er vejen også åbnet for, at grønlandske sygeplejersker efterhånden kan gå forskningsvejen.
I resten af kapitlerne fortæller 11 sygeplejersker om
deres egen vej gennem uddannelsessystemet i
henholdsvis Danmark og Grønland. At rejse til
Danmark for at uddanne sig betød tit savn af familie
og venner, men var også anledning til at opleve
verden fra en anden vinkel. Sygeplejerskerne fortæller om deres arbejde i sundhedsvæsenet i
Grønland, både med patientpleje, ledelse og udvikling, organisationsarbejde m.m.
Mange af fortællingerne beskriver de store
udfordringer på grund af geografi, transportforhold,
vind og vejr, personalemangel og –udskiftning osv.
De beskriver både glæder og udfordringer ved at
skulle dække et bredt fagligt område, at blive stillet
over for opgaver man ikke følte sig klædt på til (men
som regel klarede alligevel), at blive kastet ud i
ledelse og nye faglige opgaver når den danske
leder rejste hjem m.m. Mange peger også på både
fordele og belastninger ved at være grønlandsk
sygeplejerske blandt meget ikke-grønlandsktalende
personale.

Helle Møller er sygeplejerske, ph.d., og har bl.a.
forsket i sygeplejerskeuddannelserne i Grønland og
i Nunavut i Canada.
1

Gennemgående træder det frem, at det er en stor
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Rehabilitering på dagsordenen
	
  
I de nyeste sundhedsstrategier fra Naalakkersuisut,
Kræftplan 2013 og Sundhedsstrategien 2014, er
rehabilitering kommet på dagsordenen. Strategierne skal blandt andet højne kvaliteten af efterforløb
efter behandling, øge patienters muligheder for at
vende tilbage til arbejdsmarkedet og sikre at
rehabilitering kan foregå tæt på patienternes
daglige sammenhænge, blandt andet de pårørende. Som et vigtigt element i rehabilitering fremhæves inddragelse af patienterne i deres forløb
(Departementet For Sundhed og Infrastruktur 2013,
2014).
I Kræftplan 2013 peges der på forskellige områder
inden for rehabilitering, som kræver særlige indsatser. Det er blandt andet: overordnede retningslinjer
for indsatsen, vurdering af patienternes behov,
hvordan der skabes sammenhæng i indsatserne, fx
tværsektorielt samarbejde, hvordan patientinddragelse kan praktiseres samt lokale muligheder for rehabilitering (Departementet for Sundhed og Infrastruktur 2013). Rehabilitering er således et omfattende praksisområde. Og tilrettelæggelsen af praksis
bygger på grundlæggende overvejelser over hvordan rehabilitering og patientinddragelse forstås.
I Danmark, hvor rehabilitering har været prioriteret
gennem en del år, viser undersøgelser, at rehabilitering tenderer til at fokusere på sygdomsspecifikke indsatser (Borg 2002, 2008a og b), at
borgerinddragelse fokuserer på information fra professionelle til patienter, ikke omvendt (Norlyk 2010),
at patienterne forventes at være aktivt deltagende
på de institutionelle præmisser (Holen og Ahrenkiel
2011, Thuesen 2013), og at sammenhængen i patientforløb ofte vurderes fra et institutionelt
perspektiv (Kjerholt 2011). En medicinsk teknologivurdering af hjerneskaderehabilitering, foretaget for
Sundhedsstyrelsen i Danmark, viser samtidig, at inddragelse af borgernes hverdagsliv øger udbyttet af
indsatserne (Sundhedsstyrelsen 2011).
I modsætning til Danmark er strategier for rehabilitering et nyt indsatsområde i Grønland. Det skaber
nogle særlige muligheder for at give begreber og
praksis et indhold, der er tilpasset grønlandske kulturelle omstændigheder. En ny ph.d.-afhandling fra
Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik peger på, at rehabilitering er et tvær-
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fagligt projekt for de professionelle både i
sundhedsvæsenet og i den kommunale sektor, og
at de faglige indsatser må diskuteres, afvejes og
samordnes ud fra patienternes muligheder for at
bruge støtten i deres dagligdag med sygdom eller
følger heraf. I denne proces har sygeplejersker, som
ledere af patientplejen, en nøglerolle sammen med
andre grupper af plejepersonale. I den forbindelse
peges der på, at det kan være en udfordring, at
sundhedspersonale mangler begreber og praktiske
fremgangsmåder til at inddrage patienternes hverdagsliv i mere omfattende sammenhænge, fx betydningen af at have et arbejde, betydningen af de
pårørendes muligheder for at yde støtte, betydninger af sygdommen for fremtidsmulighederne
m.m. (Aagaard 2014).
Oplæg til debat
Som oplæg til debat om disse emner bringes i
dette nummer af Tikiusaaq to artikler1. Den første,
’Rehabilitering er mere og andet end genoptræning af kropslige funktioner’, er skrevet af Tove
Borg, ergoterapeut og mangeårig seniorforsker ved
Hammel Neurocenter. Med henvisning til WHO’s
internationale klassifikation af funktionsevne og til
egen forskning i apoplexipatienters perspektiver på
rehabiliteringsprocessen argumenterer Tove Borg
for, at et selvstændigt og meningsfuldt liv, som
lovgivningsmæssigt og sundhedsstrategisk er
erklærede mål for rehabilitering, må omfatte andet
og mere end genoptræning af kropslige færdigheder og evnerne til at klare dagligdags gøremål
som påklædning, spisning osv. Der må i individuelle
tilfælde tages stilling til, hvordan borgeren bliver i
stand til at deltage i de sammenhænge der betyder
noget for hende eller ham i dagligdagen. Motivationen for genoptræning ligger i hverdagslivet sammen med andre. Derfor må individuelle borgeres
egen indsigt i deres situation, bl.a. de kropslige
problematikker og deres betydning i hverdagslivet,
inddrages i et samarbejde mellem borgeren og de
sundhedsprofessionelle.
Den anden artikel, ’Sygeplejerskens rolle i neurorehabilitering’ af sygeplejerske og MHS Tina Skov
Hansen og sygeplejerske, ph.d. Vibeke Lorentzen,
refererer til en empirisk undersøgelse af forskellige
faggruppers perspektiver på rehabilitering. Artiklen
peger på især tre interessante forhold:

2
1

1. At forskellige faggrupper (terapeuter og plejepersonale) ikke ser rehabiliteringsopgaven som en
fælles opgave, men nærmere som adskilte opgaver.
2. At sygeplejerskers og andre plejegruppers bidrag
til rehabilitering af alle faggrupper opfattes som
fysisk pleje. 3. At sygeplejersker har svært ved at
italesætte deres bidrag til rehabilitering. Desuden
fremgår det, at alle faggrupperne opfatter rehabilitering som fysisk træning. Artiklen henviser til
nyere sygeplejeforskning som peger på, at der også
er et behov for at yde støtte og vejledning til
patienter efter udskrivelse fra hospitalet, og at patienter ofte har brug for at udvikle nye perspektiver
for deres liv under ændrede vilkår. Dette foreslås
som et terapeutisk område for sygeplejersker, hvilket bl.a. indebærer tværsektorielt samarbejde.
Artiklen rejser altså spørgsmålet om hvad sygeplejersker (og dermed andre plejegrupper) kan bidrage med i forhold til patienters rehabilitering.
Læst i sammenhæng med Tove Borgs artikel fremtræder et oplagt fokus for plejepersonalets indsats:
Plejepersonalet har en nøgleposition som omdrejningspunkt for alle de forskellige faglige indsatser
over for patienterne. Samtidigt er de sammen med
patienterne 24 timer i døgnet og har gode muligheder for at lære patienternes hverdagsliv at kende.
De (specielt sygeplejersker som ledere af plejen) har
derfor et særligt ansvar for at opsøge patienternes
egen viden om deres muligheder for at leve med
sygdom i hverdagen med henblik på at inddrage
denne viden i rehabiliteringen. Det kræver at sygeplejersker og andet plejepersonale kan se ud over
den fysiske pleje og forholde sig til, hvad det er for
hverdagsliv, den samlede faglige indsats (fra læger,
plejepersonale og terapeuter) skal passe ind i. Ved
at italesætte og diskutere denne viden i plejegruppen kan plejepersonalet oparbejde et reflekteret fundament for at indgå i dialog med andre
faggrupper og være med til at sætte patienternes
muligheder i hverdagen med rehabilitering på
dagsordenen.
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Rehabilitering er mere og andet end genoptræning af kropslige funktioner
af Tove Borg1
I begyndelsen af dette årti er rehabilitering blevet
genstand for øget opmærksomhed fra både professionelle, politikere og forskere i Danmark. Internationalt har rehabilitering været et betydningsfuldt tema i årtier, blandt andet i kraft af WHO´s arbejde. I
dag bruges begrebet i forbindelse med stadig flere
sygdomme og traumer - i forbindelse med hjerneskadede borgere, med mennesker med kræft, med
hjerte-kar-sygdomme, med kronisk obstruktiv lungelidelse, med psykiatriske sygdomme m.v.. Der benyttes i forvejen et begreb om genoptræning, som i
visse sammenhænge synes at stå for noget lignende, i andre at blive begrænset til fysisk træning.
Hvad betyder det så, at mange - ikke mindst sundhedsprofessionelle, som står midt i den slags arbejde – bliver ved med at gøre opmærksom på, at rehabilitering er mere og andet end genoptræning af
kropslige funktioner og daglige færdigheder? – og
at rehabilitering kræver flere og andre indsatser og
ressourcer? Det skal denne artikel dreje sig om.
Velfærdsstatens tilbud
Når regioner og kommuner organiserer og tilrettelægger, og når sundhedsprofessionelle varetager
deres indsatser, kommer forståelsen af rehabilitering og genoptræning til udtryk i handlinger.
Ser vi på de indsatser, der tilbydes borgere med
funktionsevnebegrænsninger i forbindelse med sygdomme og traumer, er det ikke svært at få øje på
initiativer, der er rettet mod genoptræning af kroppens funktioner og træning af personlige og praktiske færdigheder, der er en forudsætning for et
dagligliv. Det er straks vanskeligere at få overblik
over i hvilket omfang tilbuddene omfatter støtte til
borgerens håndtering af de psykologiske og sociale
forandringsprocesser, som ledsager mange sygdomme, og som er vanskelige at håndtere. Robert
Murphy, der var rehabiliteringsforsker og selv ramt
af rygmarvsskade med lammelser af ben og underkrop til følge, skrev i 1988: Når man har erhvervet
sig et handikap senere i livet – bliver det klart for
en, at man ikke er blevet opdraget af forældre med
handikaps. Man er heller ikke vokset op blandt handikappede og har på den måde lært at leve som
handikappet. Det at leve med nedsatte funktioner
og det at møde forandrede sociale betingelser er
noget, der skal læres på ny (Murphy et al, 1988).
Samtidig kan visse funktionsnedsættelser i sig selv
vanskeliggøre læreprocesser. En nedsat hukom-
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melse eller manglende evne til at forestille sig, hvordan en bevægelse skal gennemføres (ofte kaldet ’usynlige handikaps’) er eksempler på symptomer, der
kan vanskeliggøre en selvstændig håndtering af
forandringerne. En sådan proces kræver hjælp og
støtte, hvis den skal lykkes.
Nye begreber
I 2004 blev der i Danmark præsenteret en definition
af rehabilitering som i højere og højere grad vinder
udbredelse: ’Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 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 selvstædigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret,
sammenhængende og vidensbaseret indsats.’ (MarselisborgCentret 2004). Initiativet blev taget af
Rehabiliteringsforum i Danmark og MarselisborgCentret og den blev formuleret på baggrund af en
hvidbog udarbejdet af en tænketank. I 2005 blev
definitionen i en lettere ændret formulering optaget
i Sundhedsministeriets Terminologi for forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, der nu også
anvendes af Sundhedsstyrelsen. Der fandtes allerede definitioner af rehabilitering, som den danske
stat, danske regioner og kommuner skulle relatere
deres ansvarsområder til, bla fra WHO. Den danske
definition har imidlertid imødekommet ønsket om
en afklaring af begreberne på dansk for at fremme
kommunikation mellem de mange aktører.
Indtil for nylig har man ved genoptræning forstået
initiativer til træning af kropslige funktioner. Kropslige funktioner er fx at kunne gå, at kunne gribe og
holde fast, at kunne koordinere sine bevægelser, at
kunne huske og at kunne koncentrere sig. Der er
desuden en lang tradition for, at genoptræning omfatter genlæring af færdigheder, der indgår i menneskers dagligliv, som fx at spise, at tage tøj på, at
færdes i egen bolig, at købe ind, at klare fritidsaktiviteter, at tage offentlige transportmidler m.v..
Denne forståelse har domineret den danske lovgivning. Der er professionelle, som har tænkt og
handlet ud fra den bredere forståelse, men der har
ikke generelt været klare lovgivnings- og ressourcemæssige rammer for det.
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Siden 2004 har det nævnte rehabiliteringsbegreb
gradvist fået mere og mere plads. Lovgivningsmæssigt er det også sket igennem en udvidelse af
begrebet genoptræning. Fra 2005 har Indenrigs- og
Sundhedsministeriet brugt følgende definition af
genoptræning: Genoptræning er en målrettet og
tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en 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 samarbejde mellem parterne. (Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Notat vedr. præcisering af visse begreber i lovgivningen på genoptræningsområdet, 31.
oktober 2005). Det mest markante ved udvidelsen
af genoptræningsdefinitionen er, at der nu bruges
et begreb om funktionsevne, som i henhold til
WHO´s internationale klassifikation af funktionsevne
(Sundhedsministeriet 2002) omfatter mere end
kropslige funktioner. Funktionsevne omfatter også
borgerens aktivitet og deltagelse i de samfundsmæssige sammenhænge og omgivelser, de er en
del af. Det legitimerer, at borgerens aktivitet og
deltagelse i hverdagslivet og omgivelserne tages i
betragtning i forbindelse med både genoptræning
og rehabilitering.
Disse definitioner har den kontante betydning for
borgeren, at de giver hjemmel for bestemte offentlige tilbud. De har desuden konsekvenser for det
professionelle arbejdes indhold. Men de efterlader
også udfordringer, som kalder på forskning og udvikling. Hvad skal vi forstå ved et selvstændigt og
meningsfuldt liv, når den ramte person ikke kan opnå samme funktionsevne og samme liv som tidligere? Hvem og hvordan skal man tage stilling til,
hvad der er den bedst mulige funktionsevne? Og
hvad er det for en forandringsproces, borgeren er
tvunget til at gennemleve?
Forskning i borgernes egne perspektiver herpå kan
nuancere dette.
En v ellyk ket proces for borgeren
I rehabiliteringsforløbet tilstræbes det at sikre, at
den enkelte når frem til samme grad af funktionsevne som tidligere. Der er her tale om et ideal. Men
i de mange tilfælde, hvor man søger at sikre ’bedst
mulig funktionsevne’, er der behov for at afklare,
hvornår genoptræning og rehabilitering kan betragtes som vellykket.

	
  
	
  

Neuropsykologerne Ben-Yishay og Prigatano beskriver rehabiliteringsprocessen som en helbredelsesog adaptationsproces med flere trin, som borgeren
skal gennemleve. I det vellykkede slutstadium forudsættes borgeren at være reintegreret i samfundet
og i praksis på det niveau af produktivitet, der er
mulig med hans blivende nedsættelser og med en
fornyet oplevelse af ’ego-identitet’ (Ben-Yshay &
Prigatano, 1971).
Rehabiliteringsforskerne Axel Fugl-Meyer og Kjerstin Sjögren ser rehabiliteringsprocessen som en
proces, borgeren selv må håndtere og mestre. I de
tilfælde, hvor borgeren ikke kan få et liv som tidligere, kan resultaterne af copingprocessen siges at
være vellykket, når borgeren i den nye situation
betegner sig selv som ’rask, men som en anden’. Et
menneskes selvforståelse og identitet ændrer sig,
når vilkårene for personens håndtering heraf ændres. Derfor bruger de vendingen ’som en anden’.
Frem for at fokusere på sygdom og funktionsnedsættelser baserer de deres model for resultater
af rehabilitering på sundhed, forstået som menneskets evne til at handle. Derfor taler de om at blive
’rask’. Lykkes rehabiliteringsprocessen ikke, fremviser borgeren en negativ copingstrategi, hvor han
enten oplever sig selv som en passiv, stigmatiseret
og utilfreds tilskuer til livet eller som ’rask’, men
præget af funktionsbegrænsninger og benægtelser
af disse. (Fugl-Meyer & Sjögren, 1984).
I min forskning har jeg mødt borgere i forskellige
stadier af rehabilitering, hvor det ideelle mål med
rehabiliteringen ikke, eller måske endnu ikke, var
opnået. En borger havde – selv om han havde fået
professionel rådgivning herom - endnu ikke forstået,
at grænserne for de kropslige funktioners fremgang
var nået. Denne borger blev ved med at satse på, at
genoptræning og rehabilitering skulle bringe ham
tilbage til tilstanden før sygdommen. Den manglende erkendelse betød, at han udskød og aktuelt
gav afkald på at komme i gang med at tilegne sig
de mange muligheder, der er for at lære at klare sig
med begrænsede kropslige ressourcer. En anden
borger havde nok erkendt, at situationen for hende
ikke ville blive som tidligere, men hun havde ikke
selv kræfter til at ændre sine krav og til at finde nye
aktiviteter og værdier i et hverdagsliv, som kunne
give mening for hende (Borg, 2003). ). I Fugl-Meyer
og Sjögrens forståelse oplevede disse to borgere
sig fortsat som ’syge’. De befandt sig imidlertid i en
situation, hvor man ville kunne give dem
professionel støtte.
2.2014 TIKIUSAAQ
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De skulle gives muligheder for at eksperimentere
med deres livsførelse i hverdagen for på den måde
at finde former for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, der kunne tilfredsstille dem og give dem
livsindhold. De skulle have sådanne muligheder stillet til rådighed for igen selv at lære at handle og
agere - og for så vidt igen at forstå sig selv som
raske.
Hertil kan føjes, at det at genvinde et meningsfuldt
– måske forandret - liv gennem rehabilitering, det er
ikke kun et individuelt foretagende. For de fleste er
forudsætningen for et godt resultat forbundet med,
at situationen bliver gjort mulig i fælles bestræbelser mellem den borger, der har brug for rehabiliteringsprocessen og vedkommendes nærmeste –
familiemedlemmer, gode venner, eller andre som
borgeren er afhængig af og forbundet med. Mennesket er et kollektivt væsen, det viser sig også i
disse tilfælde. Et meningsfuldt liv er således også
oftest et liv i fællesskab med andre.
Rehabilitering og genoptræning
Opsamlende kan man sige, at der er tre forbundne
indsatser eller forhold, der har betydning for hvorvidt en rehabiliteringsproces opleves vellykket af
borgeren: Det er (1) at borgeren gives støtte til at
deltage i behandling og genoptræning og af sine
kropslige funktioner, (2) at borgeren gives støtte til
at genlære håndteringen af sit hverdagsliv med
funktionsevnebegrænsningerne - evt. til at eksperimentere sig frem til et forandret hverdagsliv med
ændrede aktiviteter og ændret deltagelse og (3) at
borgeren gives støtte til at komme til forståelse
med sig selv og andre i den forandrede situation.
Det første forhold beror på et samarbejde mellem
borgeren og flere forskellige professionelle. Det
andet og tredje forhold klarer nogle alene evt.
sammen med deres nærmeste, men langt de fleste
har brug for professionel støtte til det, en støtte der
også inddrager de pårørende.
Det at komme til forståelse med sig selv og andre,
at udvikle sin selvforståelse og identitet, skal gerne
række ud over det, som nogle vil kalde passiv tilpasning. Murphy og kolleger advarer mod en tilpasning, der sker for hurtigt og som begrænser borgerens udfoldelse, på områder som ikke nødvendigvis
behøver at blive begrænset (Murphy et al, 1988).
Der må først eksperimenteres med de mangfoldige
muligheder, der altid er til stede – også sammen
med andre. Rehabiliteringsprocessen bør ikke afsluttes, før borgeren selv anerkender, at nu er han
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eller hun på rette spor i et forandret liv.
Man møder ofte det standpunkt, at de tre nævnte
indsatser eller forhold må tages op i forlængelse af
hinanden. Det er naturligvis sådan, at den sygdomsorienterede indsats, der drejer sig om overlevelse,
kommer i første række. Men straks herefter er der
mange grunde til, at de situations- og samfundsorienterede indsatser også skal have plads – uafhængigt af hvornår det afklares, hvilket blivende
funktionsevneniveau borgeren senere må affinde
sig med.
Hvorfor borgerens hv erdagsliv skal ind-drages
Når det nu er borgerens funktionsevnenedsættelser,
der giver adgang til de offentlige rehabiliterings- og
genoptræningstilbud, hvorfor skal rehabilitering så
relateres til borgeren hverdagsliv og ikke udelukkende til funktionsevnenedsættelserne? Her skal der
nævnes nogle grunde.
Det er i hverdagslivet, at det bliver klart for den enkelte hvilken betydning de aktuelle og konkrete
funktionsevnenedsættelser har. Der skal tages stilling til, hvilke aktiviteter, borgeren ikke kan gennemføre som tidligere, hvilke aktiviteter det faktisk
er muligt at deltage i? Det skal afklares, om tidligere
betydningsfulde aktiviteter kan udføres på andre
måder? Og måske vil hidtil ukendte aktiviteter og
uopdagede muligheder give nye kvaliteter i den
forandrede livssituation.
Når den professionelle kender den betydning en
bestemt deltagelse eller aktivitet har for borgeren,
giver det endvidere bedre muligheder for at han eller hun kan stille relevante forslag til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser, ligesom de kan
tilrettelægges mest effektivt, når de er rettet mod
det, der er betydningsfuldt og vigtigt for og i
borgens hverdagsliv.
Hverdagslivet drejer sig om hele livssituationen. Her
er de aktuelle funktionsevnenedsættelser ikke centrale til enhver tid, det er andre sider af livet, der
fylder. Det rummer også de livsbekræftende grunde
til at fortsætte livet, livslysten og alt det, der motiverer til at gøre noget. Det omfatter ud over de
oplevede problemer også personlige ressourcer.
Sociologen Birthe Bech-Jørgensen har udviklet et
begreb om ’hverdagslivskræfterne’, som de motiverende energier, der opstår i menneskelige fællesskaber og gennem det at være aktiv i en hverdag
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sammen med andre (Bech-Jørgensen, 1988). Skal
der udvikles motivation for genoptræning, må kilderne hertil findes og udvikles.

Borgerens indefra-perspektiv og deltagelse
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Sygeplejerskens Rolle i Neurorehabilitering
Sygeplejersken 2014 ; (9) : 70-75. Fagredaktørbedømt artikel
Tina Skov Hansen , klinisk sygeplejespecialist, MHS(N)
Vibeke Lorentzen , sygeplejerske, ph.d., forskningslektor
Der er både udfordringer og muligheder for sygeplejersker, som arbejder med neur orehabil-itering i
tværfaglige i team. Det viser et st udie fra 2008, som i
art iklen
relat eres
til
nyere
forsk-ning.
Men
sygeplejersker må italesætte deres bi-drag i
rehabilit eringen, hvis de skal være nøgle-personer i
tilrettelæggelsen
af
r ehabiliteringsfor-løbene
i
kommunerne.

Sygeplejerskens rolle i tværfagligt teamsamarbejde
i neurorehabilitering har været aktuel i hospitalsverdenen gennem en årrække. Patienter med erhvervet
hjerneskade har brug for bidrag fra flere fagpersoner i forhold til deres rehabiliteringsbehov, og neurorehabilteringen på hospitalerne er derfor ofte organiseret i tværfaglige team, der arbejder ud fra en
fælles målsætning. Indlæggelsestiden for grupper
af patienter med behov for neurorehabilitering er
blevet kortere.
Region Midtjylland har pr. 1. maj 2013 foretaget en
omlægning af rehabiliteringsforløb for patienter
med apopleksi, hvilket betyder, at visse patienter
udskrives direkte fra akutafsnit til rehabilitering i
kommunerne (1). Det gælder f.eks. for patienter
med lettere apopleksi eller patienter med beskedent rehabiliteringspotentiale.
Tværfagligt teamsamarbejde og fælles målsætning
for patienter med erhvervet hjerneskade er således
ikke længere kun et anliggende for neurorehabiliteringsafsnit på hospitalet, men et område, der skal
udbredes og fokuseres på i kommunerne i det omfang, der foregår rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade.
På hospitalerne er sygeplejersken ofte en del af det
tværfaglige team omkring patienten med behov for
neurorehabilitering. Da der typisk ikke er den samme adgang til sygeplejersker i kommunerne som på
hospitalerne, er det vigtigt at være opmærksom på,
hvilken betydning det har, at sygeplejersker er en
del af rehabiliteringsteamet.
Denne artiklen tager udgangspunkt i en undersøgelse, der blev lavet i forbindelse med udarbejdelse af masterthesis som afslutning på
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masteruddannelse i Health Science (Nursing) fra
Deakin University, Australien. Undersøgelsen blev
foretaget i 2008 på et dansk neurorehabiliteringscenter og havde til formål at undersøge
sygeplejerskers rolle i det tværfaglige teamsamarbejde på et neurorehabiliteringscenter (2).
Formålet med undersøgelsen var at se på sygeplejerskens bidrag til patientens rehabilitering og
dynamikken i det tværfaglige samarbejde. Undersøgelsen skulle belyse, hvordan sygeplejen blev
italesat af sygeplejersker, af social- og sundhedsassistenter og af ergoterapeuter, da disse faggrupper har flere sammenfaldende opgaver hos
patienten med behov for neurorehabilitering.
Undersøgelsen skulle tydeliggøre, om der er forskel
på de roller, funktioner og opgaver, som særligt
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i
neurorehabilitering udfører, så kompetencer og
ressourcer kan anvendes mest hensigtsmæssigt.
Fund fra undersøgelsen fra 2008 relateres i denne
artikel til nyere undersøgelser af sygeplejerskens
rolle og funktion i neurorehabilitering og ses i sammenhæng med de nuværende udfordringer i 2014,
hvor der er behov for at organisere neurorehabilitering både i hospitals- og kommunalt regi.
Baggrund
En vigtig faktor i forhold til de specialiserede neurorehabiliteringsenheders succes i Danmark er det
terapeutiske miljø, der skabtes, og her ses teamsamarbejde som en vigtig hjørnesten (3,4). Teamsamarbejde kan være en udviklende og inspirerende oplevelse, som giver de involverede mulighed
for at få indsigt i egen og andre professioners fag,
men det er også en organisering, der har indflydelse på de professionelles værdier og interesser (5).
Brugen af social- og sundhedsassistenter inden for
neurorehabilitering har været betydelig også i
hospitalsregi, idet patienterne oftest er i en stabil
fase af deres sygdom set i forhold til medicinske
problemstillinger (6). Social- og sundhedsassistenters funktioner i neurorehabilitering varierer fra sted
til sted, og der er sket en betydelig opgaveglidning
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i forhold til funktioner som modtagelse, deltagelse i
møde med patienter, medicinadministration og dispensering, kontaktperson, stuegang og koordinering af udskrivelse. Social og sundhedsassistenter
kan derfor have udvidet ansvars- og kompetenceområde i forhold til pleje og rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade.
Undersøgelsens fokus
Denne undersøgelses fokus blev at undersøge,
hvordan teamsamarbejde havde indvirkning på
sygeplejerskens rolle i neurorehabilitering. Dette
blev gjort ved at undersøge samarbejdet i de tværfaglige team på en neurorehabiliteringsafdeling i
Danmark.
Design og metode
I undersøgelsen blev der foretaget kvalitative interview ud fra en fænomenologisk tilgang med inspiration fra Kvale og Brinkmann (7-8). Der blev foretaget seks semistrukturerede interview med tre
forskellige fagprofessioner, to sygeplejersker, to ergoterapeuter og to social- og sundhedsassistenter.
Det blev dermed muligt at indfange dynamikken i
de tværfaglige team, da disse faggrupper har flere
fælles arbejdsopgaver. De seks interview blev
optaget og transskriberet i deres fulde længde.
Som analysemetode anvendtes meningskondensering (8).
Fund
Undersøgelsens fund præsenteres i det følgende
som tre temaer: Sygeplejerskers samarbejde med
social- og sundhedsassistenter, sygeplejerskers
bidrag til rehabilitering og teamsamarbejdet.
Sygeplejerskers samarbejde med social- og
sundhedsassistenter
I alle seks interview fremgik det, at sygeplejersker
og social- og sundhedsassistenter blev opfattet som
en samlet gruppe, og de benævnes som ”plejen”
eller ”plejegruppen”.
Opgaverne for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter var i stor udstrækning de samme,
og der nævnes stuegang, kontaktpersonrollen, deltagelse i møder med patienten, medicinadministration og måling af puls og blodtryk.
Ergoterapeuter oplevede ikke, at der var forskel på
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
En af ergoterapeuterne sagde:

	
  
	
  

”I det daglige kan jeg ikke sige, at der er forskel på
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
Det er vigtigt for mig at sige – det kan jeg virkelig
ikke” (ergoterapeut 2).
Generelt var der blandt sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter respekt for hinanden og hverandres arbejdsområder. Når sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter blev spurgt om
forskelle i deres arbejdsområde, afviste de, at der
var forskel, uden yderligere kommentarer. De bekræftede for både sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenters vedkommende, at de arbejdede på lige fod, og for social- og sundhedsassistenter havde det stor betydning for deres fagidentitet:
” … det var en af grundene til, at jeg søgte dette
job. Det var fordi, jeg vidste, at jeg kunne arbejde
på lige fod med sygeplejersker …” (social- og
sundhedsassistent 1).
Social- og sundhedsassistenter mente ikke, at sygeplejersker havde en speciel rolle, men syntes, at
sygeplejersker var ”gode at have”. En af de interviewede social- og sundhedsassistenter nævnte, at
det var de specielle koncepter, der blev anvendt i
neurorehabiliteringen, der var vigtige, og at både
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
kunne lære disse. Det betød mindre, hvilken uddannelsesmæssig baggrund man havde.
Sygeplejerskers bidrag til rehabilitering
Generelt blev sygeplejerskers bidrag beskrevet af
alle faggrupper i forhold til at tage sig af patientens
fysiske behov som ernæring, udskillelse, observation af blodtryk og puls, hudpleje etc. Ergoterapeuter
benævnte dette som ”pleje-ting”. Ergoterapeuter
deltog sjældent i aktiviteter relateret til ”plejeområder”, og når de gjorde, var det for ”at hjælpe
plejen med at få patienten ud af sengen”. Der var
altså ikke tale om en fælles opgave, men en
opfattelse af opgaverne som adskilte.
En af ergoterapeuterne nævnte, at plejepersonalet
havde et stort ”plejegen” og mente, at det
forhindrede plejepersonalet i at fokusere på rehabiliteringen i situationen:
”Du kan se to forskellige opfattelser af, hvordan du
behandler patienter. Sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter har et meget, meget stort
sygeplejegen. De prøver virkelig at gøre det sgodt
som muligt for patienten, men på det her sted
2.2014 TIKIUSAAQ
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er det en forkert mentalitet …” (ergoterapeut 2).

patienten i alle døgnets timer.

Denne ergoterapeut fandt ikke, at sygeplejersker
levede op til hendes forventninger, og ville gerne
have sygeplejersker til at indtage en mere rehabiliterende tilgang, så patienterne fik et større udbytte, ved at sygeplejerskerne faciliterede mere deltagelse fra patienternes side i de daglige aktiviteter.

Ergoterapeuterne nævnte, at plejepersonalet havde
en vigtig rolle, når patienten var meget plejetung
og havde basale behov. Det var ergoterapeutens
forventning, at sygeplejersker tog sig af disse
problemer, og hvis ergoterapeuten deltog, var det
for at hjælpe sygeplejersken:

Den anden ergoterapeut refererede til sygeplejerskers tilgang på følgende måde: ”… selv om
sygeplejersker har været her i mange år, så har de
stadig deres plejesyn, mere end terapeuterne har,
og sådan skal det også være, synes jeg. Det er
deres kerneområde” (ergoterapeut 1).

”Enten hjalp jeg sygeplejersken med at få patienten
ud af sengen, eller også havde de gjort patienten
klar, så jeg bare havde træningen i badeværelset
…” (ergoterapeut 2).

Hun accepterede dermed, at de to faggrupper havde forskellige tilgange til patienten og så det som
noget positivt.
Tydelige fagforskelle
Direkte adspurgt havde sygeplejerskerne i undersøgelsen vanskeligt ved at italesætte deres bidrag.
Alligevel var sygeplejerskernes svar i forhold til syn
på fagforskelle, at sygeplejersker gav patienter lov
til ”bare at være”. Pga. patienternes lange forløb
havde de brug for et pusterum i forhold til alle de
daglige aktiviteter, der pga. deres hjerneskade ikke
længere var rutine for dem.
Sygeplejerskerne vidste, at det var hårdt arbejde for
patienterne, og at patienterne havde brug for
afbræk i træningen. Selv om sygeplejersker havde
forholdsvis vanskeligt ved at italesætte deres bidrag, mente de selv, de havde en del at tilbyde patienterne i rehabiliteringen. En af sygeplejerskerne
sagde:

Sygeplejersker nævnte, at de havde rollen som
koordinatorer i teamet, men det var ikke en rolle,
der blev nævnt af de andre interviewpersoner. Teamsamarbejdet var i stor udstrækning fremhævet
som noget positivt, der var med til at udvide de
professionelles horisont i forhold til udfordringer i
rehabiliteringen, og det bidrog positivt til resultatet
af denne.
Diskussion
Fundene fra undersøgelsen i 2008 indikerer, at der
på dette tidspunkt mangler en tydeliggørelse af
sygeplejerskers rolle og bidrag til neurorehabilitering, da det i en vis udstrækning, også af sygeplejersker selv, er vanskeligt at beskrive og
italesætte deres opgaver og funktioner. Dette er
særligt tydeligt i forhold til social- og sundhedsassistenters opgaver. Sygeplejerskers opgaver beskrives af alle faggrupper som at tage sig af fysiologiske observationer og behov, og der er en forventning om, at de har en rehabiliterende tilgang til
patienterne, men der er ikke enighed om, hvad dette betyder.

”Jeg mener, vi har en masse at tilbyde. Vores professionelle stolthed er måske ikke så synlig som
terapeuternes. For vi gør en masse ting, som man
ikke kan beskrive. Hvorimod terapeuterne, de er
gode til at beskrive, hvad de er gode til …” (sygeplejerske 2).

I forhold til sygeplejerskers opgaver og funktioner
er fundene i undersøgelsen fra 2008 i overensstemmelse med fund i andre studier (9-11), men de er ikke udtømmende i forhold til de roller og funktioner,
der er identificeret i andre studier. Et studie af Marit
Kirkevold fra 1997 identificerede fire terapeutiske
roller for sygeplejersker i et akut apopleksiafsnit:

Teamsamarbejdet
Flere af interviewpersonerne refererede til teamsamarbejdet som noget frugtbart og værdifuldt for
både dem og patienterne, men samtidig noget, de
skulle vænne sig til. Ergoterapeuterne havde en
klart defineret rolle i teamet, de var bevidste om
deres bidrag til rehabiliteringen, og de så plejepersonalet som vigtige, fordi de kunne træne med

- den fortolkende rolle, hvor sygeplejersken hjælper
patient og pårørende med at skabe mening og
forståelse for den nye situation
- den trøstende rolle
- en rolle, der stiler mod at bevare normale
kropsfunktioner og beskytte mod risici
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- en integrerende rolle, der stiler mod at inddrage
nylærte funktioner i daglige aktiviteter (12).
Kirkevold har gennem sin beskrivelse af disse roller
lagt vægt på den terapeutiske funktion, som sygeplejersken har. Således viser Kirkevold, at sygeplejersker har en selvstændig terapeutisk rolle, der har
betydning for resultatet af rehabiliteringsforløbet.
Kirkevold har i 2010 fulgt op på undersøgelsen fra
1997 og fundet, at der ud over disse roller er
tilkom-met nye studier, der belyser patienters
oplevelse af neurorehabiliteringsforløb, og her viser
der sig særligt et behov for støtte og vejledning
efter udskri-velse fra hospitalet (13).

Tænk tværsektorielt
De nævnte studier peger på, at der er behov for at
tænke rehabilitering på tværs af sektorer (13,14), og
Ådal et al. formulerer det således: ”For at kunne
tage medansvar må patienten og de pårørende
have professionel støtte og vejledning til at identificere kognitive, fysiske og sociale følger af apopleksien og dermed kunne se fremtidige muligheder”
(14) (egen oversættelse).
Sygeplejersker vil have meget at give i forhold til
denne funktion, men der er behov for at tydeliggøre
dette behov hos patienter og pårørende. Hvis
patienten er udskrevet fra hospitalet og eventuelt
har et plejebehov, vil det i stor udstrækning være
social- og sundhedshjælpere eller assistenter, som
varetager denne opgave.
Hvis ikke det er tydeligt, at der er forskel på sygeplejerskers og social- og sundhedsassistenters
bidrag til neurorehabilitering, bliver sygeplejersker
ikke inddraget i forløbet af økonomiske og ressourcemæssige grunde.

Et andet studie fra 2013 har fortsat Kirkevolds arbejde og giver et bud på de identificerede rollers
aktualitet i forhold til de udfordringer, der i dag er
på hospitalerne i forhold til neurorehabilitering (14).
Der er lavet et systematisk litteraturreview, der viser,
at Kirkevolds beskrivelse af sygeplejerskers terapeutiske bidrag i 1997 stadig er aktuel i forhold til
centrale funktioner i sygeplejerskers praksis, men at
udviklingen også har tilføjet nye aspekter til
sygeplejerskers bidrag.

I stigende grad placeres rehabilitering af hjerneskadede patienter i kommunalt regi. Konsekvenserne kan blive, at sygeplejersker i kommunerne har
vanskeligt ved at blive en central del af rehabiliteringsteamet omkring patienten, og da nyere studier har vist, at patienter har et stort behov for støtte og vejledning efter udskrivelse (13,14), kan det få
betydning for resultatet af rehabiliteringsforløbet for
den enkelte patient.

	
  
	
  

K onk lusion
Fundene i undersøgelsen fra 2008 kan belyse udfordringer for sygeplejersker i dag i forhold til patientforløb for voksne med erhvervet hjerneskade.
Der har i flere år været beskrivelser i litteraturen af
sygeplejerskers rolle i neurorehabilitering, men
noget tyder på, at disse roller ikke har været en
brugbar referenceramme for deres praksis. Sygeplejersker har i studiet fra 2008 vanskeligt ved at
beskrive deres bidrag i forhold til social- og
sundhedsassistenters bidrag.
Sygeplejersker deltager ikke nødvendigvis i neurorehabiliteringsforløb i kommunerne, fordi social- og
sundhedshjælpere og -assistenter varetager funktioner med pleje af neurorehabiliteringspatienten,
men der er behov for specialiseret støtte og vejledning til patient og pårørende i forhold til det ændrede liv efter hjerneskaden.
Studier viser, at det er vigtigt for succesfuld rehabilitering, at indsatsen er tværfaglig og teambaseret
med fælles målsætning (15), og at sygeplejersken er
en nøgleperson i forhold til at tilrettelægge et
rehabiliteringsforløb for patienter med behov for
neurorehabilitering (9-11). Det er nu op til hospitaler
og kommuner at finde løsninger, der imødekommer
disse anbefalinger i tilrettelæggelse af indsatsen
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over for patienter med behov for neurorehabilitering.
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bliver lagt opdateret materiale ind. Se link - og hold øje
med de løbende opdateringer.	
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Opslagstavlen

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab
holdt en festlig dimission for 10 nyuddannede
sygeplejersker ved Institut for Sygepleje og
Sundhedsvidenskab. Det skete på Peqqissaanermik Ilinniarfik den 24. juni 2014.
Det er fra venstre:
Iben Egede Pedersen, Dorthe Kreutzmann,
Arnaaraq Siegstad, Maja Steffens, Uiloq
Heilmann, Ina Kilimi Mikaelsen, Bolette- Marie
Olsen, Anna Albrechtsen, Beannguaq Høyer og
Najannguaq Berthelsen.

Peqqissaasut Kattuffiat’s sekretariat opslår
hermed alle væsentlige kontaktinformationer
på de to ansatte i sekretariatet.
Sekretariatet er dagligt åbent fra kl. 0800 til
1600, med forbehold for forhandlings situationer og perioder, møder ud af huset, ferier,
kurser og seminarer.
Det er sekretariatets målsætning, at alle henvendelser behandles indenfor 2 hverdage.
Sekretariatet opfordrer til, at henvendelser
sker via personlig telefonisk kontakt eller
Email. Dette for, at sikre kvalitet i vejledning
og besvarelse af stillede spørgsmål.
Indtalte beskeder, spørgsmål og sagsfremstillinger på telefonsvarer
Formand:
Inuuti Fleischer

Tel: +299 361060
Mobil: +299 533717
Fax: +299 322177
Email: formanden@pk.gl
Sekretariatsleder:
Anette Melchior Jensen

Der blev i år tildelt to ph.d.-grader fra Institut for
sygepleje og sundhedsvidenskab til henholdsvis
Steven Arnfjord og Tine Aagaard

Se vores facebookside:
https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat
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Tel: +299 361061
Mobil: +299 582669
Email: sl@pk.gl
Peqqissaasut Kattuffiat
Dagligt åbent fra kl.8.00 til 16.00
Noorlernut 8 – 004, Box 670
3900 Nuuk

