
Udviklingsprojekt: Målsætning i Neurohabilitering i en kommunal kontekst 

I 2017 besluttede ergoterapeuter og fysioterapeuter i neuroteamet i Rehabiliteringsenheden på 

Randers Sundhedscenter, at arbejde med et projekt, der kunne udvikle og strukturere 

målsætningsprocessen for borgere der var tilknyttet teamet. Der arbejdes stadig med at udvikle 

målsætning, og i et interview giver 4 borgere udtryk fort at de føler sig som mødt i målsætningen. 

De giver udtryk for at det er vigtigt de kan genkende sig selv, at der bliver lyttet til dem, at 

pårørende er med og at forberedelsestiden giver dem bedre mulighed for at deltage. 

Terapeuterne oplever, at strukturen der er udviklet hjælpen dem i processen og målsætningen er 

en integreret del af daglig praksis. 

Baggrund 

Målsætning ses som et nøgleelement i rehabilitering. I litteraturen anbefales det, at arbejde med 

processen på en systematisk måde. (1,2).  

Det er vores erfaring fra praksis at målsætnings processen kan være en udfordring. Og i 

litteraturen beskrives barrierer fra medarbejderne som manglende tid, at borgere ikke er klar til at 

sætte mål og at medarbejder mangler de rette redskaber (3). I et projekt fra Sundhedsdata 

styrelse angående kronikere er konklusionen vedrørende målsætning, at borgere ikke oplever, 

eller yderst sjælden oplever, at de har en dialog om mål i deres kontakt med sundhedsfaglige (4) 

I en rapport på senhjerneskade området udarbejdet i Randers Kommune giver både medarbejdere 

og borgere udtryk for, at de ofte mangler de rette redskaber, eller at de ikke føler sig kompetente 

til at sætte mål(5).  

Formålet med projektet 

At finde og implementere en metode til målsætning. Der blev arbejdet med følgende mål a) at 

borger oplever at være en aktiv del af målsætning og b) at målsætningsprocessen bliver mere 

struktureret og dermed bliver forløbet mere målrettet.  

Målgruppe 

Det drejer sig om borgere udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan til kommunal 

rehabilitering. De har alle en senhjerneskade, og de er stadig tilknyttet arbejdsmarked eller under 

afklaring ift. arbejdsmarkedet. Forløbene er en del af den samlede rehabilitering i Randers 

Kommune og varer 3-6 måneder. 

 

 



Metode 

Der blev taget afsæt i redskabet G-AP, (Goal setting and Action Planning), som er en teoribaseret 

tilgang til målsætning i neurorehabilitering i kommunalt regi. G-AP er udviklet og 

implementeret/afprøvet i Skotland (5, 6, 7).  

Proceduren i forhold til målsætningsprocessen er beskrevet og redskabet er tilpasset målgruppen 

og vores kontekst. Implementeringsfasen har været i gang i 2 år, og terapeuterne mødes hver 6. 

uge for at følge op på hvordan det går og om der er noget i processen eller dokumentationen der 

skal justeres.  

De første 2-3 uger danner borger sig erfaringer med den ændrede livssituation. Terapeuter laver 

observationer, undersøgelser og der opbygges relation til borger.  

Der afholdes mål møde med borger, evt. pårørende og teamterapeuter, hvor der tages 

udgangspunkt i det udviklede redskab, som er udleveret til borger før mødet. Redskabet tager 

udgangspunkt i hele borgers livssituation og der spørges bredt ind til hvad der går godt og hvilke 

udfordrer der er i hverdagen. I samråd med borger udvælges fokus områder og mål.   

 Det udfyldte ark udleveres til borger efter mødet og der evalueres efter 4-6 uger.  

Perspektiv 

Metoden giver informationer om hvor borger er, og hvordan de udvikler sig i processen både for 

borger og terapeuter. Målene bliver justeret regelmæssigt, det giver retning i forløbene. 

Processen er blevet vigtigere end selve målet. 

Borger tager ejerskab i forhold til målsætning. Der tages altid udgangspunkt i borgers behov og 

ønsker. Målene ændrer sig i takt med at borger får mere erfaring, erkendelse og accept. 

Udgangspunktet er altid borgers fokus, vi går i dialog om hvad skal der til få at nå målene.  

Dokumentet bruges som et pædagogisk redskab, det bliver en del af dokumentation og 

afsluttende status, kan videregives som information til samarbejdspartnere  

Der var ikke fra start en baseline, og vi kan ikke præcis vide om borger føler sig som en aktiv 

medspiller i målsætningsprocessen. Men vi kan se i det nationale brugertilfredsheds undersøgelse 

på senhjerneskade området ”Indtryk og udtryk”, at borgere bedømmer Randers kommune højere 

end landsgennemsnittet i besvarelse af spørgsmålet omkring målsætning. Planen er at lave et 

fokusgruppe interview, hvor det belyses om borger føler at være aktiv i målsætningen. Det 

sammen med interview at teamet i forhold til at være struktureret, vil kunne bidrage til udvikling 

af kvaliteten af Neurorehabilitering. 
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