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Indledning	
Mange	mennesker	med	synsvanskeligheder	har	svært	ved	at	få	en	hverdag	til	at	fungere.	

Indtil	nu	er	den	viden,	der	er	til	stede	i	Danmark	om	belysning	til	mennesker	med	synsvanskeligheder,	hovedsagelig	baseret	på	usystematisk	
og	erfaringsbaseret	viden	hos	de	enkelte	synskonsulenter.		

Traditionelt	set	har	man	udredt	personers	lysbehov	ved	først	at	se	på	diagnose,	dernæst	at	teste,	hvor	mange	lux	man	har	behøver	for	at	
kunne	se	på	tre	meters	afstand,	samt	med	fokus	på	en	jævn	og	kraftig	rumbelysning.	

Man	kan	sige,	at	man	i	højere	grad	har	interesseret	sig	for,	hvad	borgere	”kan	se”	end	for,	hvad	borgeren	”har	brug	for	at	se”.		

Formålet	 med	 projektet	 ”Bedre	 Lys	 Mere	 Liv”	 har	 været	 at	 udvikle	 en	 metode,	 som	 i	 højere	 grad	 støtter	 børn	 og	 voksne	 med	
synsvanskeligheder	grundet	kronisk	sygdom	til	at	blive	i	stand	til	at	leve	et	så	selvstændigt	liv	som	mulig	ved	hjælp	af	mere	differentieret	
og	målrettet	lyssætning.	

Denne	evaluering	er	udarbejdet	på	baggrund	af	erfaringer	fra	projektet	og	dokumenterer,	hvilken	effekt	metoden	har	haft	for	deltagerne,	
samt	hvilke	faktorer,	der	især	har	haft	betydning	for	resultaterne.	
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Resume	af	evaluering	
	

Projekt	”Bedre	Lys	Mere	Liv”	har	udviklet	en	metode,	som	bygger	på	en	narrativ	tilgang,	hvor	det	er	deltagernes	egen	fortælling	om	
deres	udfordringer,	der	er	udgangspunktet.	Resultaterne	viser,	at	ved	brug	af	denne	metode	oplever	deltagerne	en	markant	ændring	
i	deres	liv	i	forhold	til	at	overkomme	de	udfordringer,	de	hidtil	har	måttet	leve	med.	Med	denne	metode	sikres	en	recoveryorienteret	
tilgang,	som	netop	bygger	på	deltagernes	egne	håb	og	drømme	for	det	gode	liv.		

Udgangspunktet	for	denne	metode	har	været	et	samspil	mellem	et	i	projektet	udviklet	narrativt	interview,	et	pædagogisk	redskab	i	
form	af	Virtual	Reality/Augmented	Reality	(VR/AR)	briller	samt	udviklingen	af	et	lyslaboratorium	bestående	af	flere	indrettede	rum.	

Med	en	narrativ	tilgang	skabes	en	afstand	til	problemerne	og	med	denne	tilgang	i	projektet	sikres	det	netop,	at	det	ikke	er	deltagerne	
og	deres	synsvanskeligheder,	der	er	problemet,	men	problemet,	der	er	problemet	(eksternalisering),	og	at	der	kan	findes	løsninger.	
Når	problemerne	eller	udfordringerne	tidligere	har	været	forstået	som	et	særligt	karaktertræk	hos	deltagerne,	opleves	disse	i	højere	
grad	skamfulde.	Det	har	tidligere	medført,	at	deltagerne	oftest	har	holdt	deres	udfordringer	for	dem	selv,	enten	fordi	det	har	været	
for	besværligt	at	forklare	eller	de	har	ment,	at	de	ikke	skulle	belaste	andre	med	det.	Med	en	eksternalisering	opnås	en	afstand	til	
udfordringerne,	som	for	deltagerne	har	medført,	at	de	har	turdet	lukke	op	for	dialogen	omkring,	hvad	der	kan	være	hjælpsomt	i	
forhold	til	håndtering	af	deres	udfordringer.		

VR/AR	 –softwaren	 som	 pædagogisk	 redskab	 har	 været	 med	 til	 at	 understøtte	 tilgangen	 ved	 at	 eksternalisere	 udfordringerne	
sammen	med	de	pårørende.	Når	pårørende	har	kunnet	afprøve	deltagernes	synsvanskeligheder	på	egen	krop,	har	de	opnået	en	
langt	større	forståelse	for	udfordringerne,	end	de	tidligere	har	haft.	

Gennem	det	narrative	interview	er	en	dialog	mellem	deltagere	og	konsulenter	indledt	omkring	aktiviteter,	som	tidligere	har	haft	
stor	værdi	for	deltagerne,	og	som	de	 ikke	længere	kan	overkomme.	Der	er	blevet	fokuseret	på	op	til	3	aktiviteter/opgaver,	som	
deltagerne	ønsker	at	kunne	håndtere.	
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I	 lyslaboratoriet	 har	 deltagerne	 sammen	 med	 deres	 pårørende	 kunnet	 afprøve	 lyssætninger	
fokuseret	omkring	de	opgaver,	som	deltagerne	har	ønsket	at	kunne	håndtere.	Det	er	deltagernes	
egne	 valg	 af	 lys	 fra	 lyslaboratoriet,	 der	 er	 taget	 med	 tilbage	 til	 hjemmet.	 	 Samspillet	 mellem	
faktorerne,	 det	 narrative	 interview,	 pårørendes	 afprøvning	 af	 VR/AR-brille	 og	 besøg	 i	
lyslaboratorium	har	haft	stor	betydning	for,	at	der	er	blevet	skabt	forandring	for	deltagerne	i	deres	
hverdag.	

Resultaterne	 viser,	 at	 deltagerne,	 når	 de	 oplever	 atter	 at	 kunne	 udføre	 de	 aktiviteter,	 som	
tidligere	har	haft	stor	værdi	for	dem,	får	øget	deres	livskvalitet	væsentligt.	

I	projektperioden	og	under	arbejdet	med	evalueringen	har	der	vist	sig	mange	faktorer	i	spil	ved	brug	
af	denne	metode.	

Evalueringen	vil	afdække,	hvilke	faktorer,	der	har	været	med	til	at	fremme	resultaterne	i	projektet,	
herunder	forskellig	typer	af	viden,	som	bringes	i	spil,	og	som	har	haft	betydning	for	resultaterne	i	
projektet.	

Hvor	nogle	faktorer	kan	synes	enkle	at	konvertere	til	nye	kontekster,	er	der	andre,	hvor	det	ikke	er	
lige	så	enkelt.	Faktorernes	betydning	i	forhold	til	udbredelse	af	metoden	nationalt	vil	blandt	andet	
diskuteres	i	perspektiveringen.	

	

FAKTA	

Recovery-begrebet 

Fokus på borgerens 
individuelle forståelse af 
trivsel og det gode liv 

 
Personlig recovery 
omfatter alle målgrupper 
 
Recovery-orientering: 

Selvbestemmelse 
Håb og drømme 
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Projektets	hovedelementer		
Projekt	”Bedre	Lys	Mere	Liv”	har	strakt	sig	over	en	periode	på	2	år.	I	den	periode	har	vi	arbejdet	med	forskellige	hovedelementer,	som	er	
skitseret	her	nedenfor.	
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Hvad	er	Bedre	Lys	Mere	Liv?	
Baggrund	
Som	nævnt	i	indledningen	har	den	viden,	der	tidligere	har	været	til	stede	i	Danmark	om	belysning	til	mennesker	med	synsvanskeligheder,	
hovedsagelig	været	baseret	på	usystematisk	og	erfaringsbaseret	viden	hos	de	enkelte	synskonsulenter.	Personers	lysbehov	er	blevet	udredt	
ved	først	at	se	på	diagnose	og	dernæst	at	teste,	hvor	mange	lux	personen	behøver	for	at	kunne	se	på	tre	meters	afstand.	Fokus	har	desuden	
ligget	på	jævn	og	kraftig	rumbelysning.		

Normal	praksis	har	været	at	bruge	lys	enten	optikunderstøttende,	dvs.	kombinere	
lys	 og	 forstørrelse	 (lampe	med	 lup)	 eller	 at	 opfordre	 personen	 til	 at	 sørge	 for	
stærkere	pærer,	dvs.	mere	lys	generelt.	Udredningen	har	testet	færdigheder,	der	
ofte	ikke	afspejler	opgaver	inden	for	dagligdags	livsførelse.		

Borgeren	har	ikke	haft	mulighed	for	på	en	nuanceret	måde	at	beskrive,	hvor	og	i	
hvilke	situationer,	problemerne	med	synet	er	størst.	Man	kan	sige,	at	man	i	højere	
grad	har	interesseret	sig	for,	hvad	borgere	”kan	se”,	end	hvad	borgeren	”har	brug	
for	at	se”.	Fuld	rumbelysning,	som	ofte	er	valgt,	gør,	at	der	er	manglende	skygger,	
som	 ellers	 kan	 støtte	 i	 en	 eventuel	 aktivitet.	 Endelig	 kan	 arbejdskolleger	 og	
familiemedlemmer	føle	ubehag	ved	et	konstant	kraftigt	lys.		

Som	 konsekvens	 af	 ovenstående	
er	erfaringen,	at	personer,	udredt	
efter	 ovenstående	 metode	 ikke	
efterfølgende	 ønsker	 at	 foretage	
de	anbefalede	investeringer.		

	

	

	

FAKTA	

Mål for projektet  

At sikre bedre liv for borgere med 
synsvanskeligheder via optimal lyssætning. 

 

At udvikle en app til brug i Virtuel Reality 
briller, som giver pårørende og personale 
mulighed for selv at opleve 
synsvanskelighedens påvirkning. 

 

At udvikle en recovery-orienteret metode, 
som på sigt kan være med til at give 
borgere en ensartet behandling nationalt. 

  

”Preben, Min mand får 
hovedpine af så meget lys, 
så jeg er holdt op med at 

tænde det.”	



8	
	

Bedre	Lys	Mere	Liv	er	et	metodeudviklingsprojekt,	hvor	ønsket	er	at	udvikle	en	metode,	som	kan	bringe	viden	om,	hvordan	børn	og	voksne	
med	synsvanskeligheder	som	følge	af	kronisk	sygdom,	ved	hjælp	af	mere	differentieret	og	målrettet	lyssætning	bliver	i	stand	til	at	leve	et	
så	selvstændigt	liv	som	mulig.	

Udgangspunktet	for	denne	metode	er	et	samspil	mellem	et	i	projektet	udviklet	narrativt	interview,	et	pædagogisk	redskab	i	form	af	VR/AR-
briller	samt	udviklingen	af	et	lyslaboratorium	bestående	af	flere	indrettede	rum.	

Den	narrative	kommunikation	med	borgeren	skal	 sikre,	at	borgeren	afhjælpes	på	præcis	de	områder,	der	er	væsentlige	 for	borgerens	
livsførelse,	håb	og	drømme.	Med	VR/AR-	brillen,	 som	pædagogisk	 redskab	 til	pårørende,	er	hypotesen,	at	dette	vil	medføre	en	større	
forståelse	fra	det	nære	netværk.	Lyslaboratoriet	og	den	viden	både	deltagere	og	pårørende	opnår	ved	at	opleve,	hvordan	lys	og	en	anden	
lyssætning	 kan	 forandre	 deltagernes	muligheder,	 tænkes	 ligeledes	 som	 redskab	 til	 at	 skabe	motivation	 for	 forandring	 i	 hjemmet,	 på	
arbejdspladsen	eller	på	institutioner/skoler.		

Vores	antagelse	er,	at	dette	projekt	kan	bidrage	til,	at	vi	gennem	en	tilgang	baseret	på	recovery-orienteret	rehabilitering	kan	blive	bedre	til	
at	inddrage	borgerens	ønsker	og	drømme,	inddrage	borgerens	netværk,	samt	have	fokus	på	lyssætning	og	ny	teknologi	for	på	den	måde	at	
etablere	miljøer,	der	på	en	mere	virksom	måde	afhjælper	følgerne	af	synsvanskelighederne.	

Fokus	 vil	 være	 på	 dialogen	 og	mennesket	 og	 ikke	 på	
sygdommen.	 Dette	 for	 at	 sikre,	 at	 det	 ikke	 er	
fagpersonens	 viden,	 der	 styrer	 anbefalingerne,	 men	
borgerens	egen	vurdering,	der	er	afgørende.	Dermed	er	
hypotesen,	at	borgeren	vil	få	ejerskab	til	ændringerne	
og	 være	 villig	 til	 både	 at	 investere	 og	 anvende	 det	
anbefalede.	

	

	

	

	

	

Udtalelse	fra	deltager	
	

”Havde du ikke været her, havde jeg bare 
affundet mig med det… Det er en kæmpe forskel 
for min livskvalitet. Bliver ikke så træt længere, 
og kniber ikke øjnene sammen mere. Kan nu sidde 

og arbejde ved mit spisebord, hvilket ikke var 
muligt før. Det er blevet nemmere at se og jeg har 

ikke så tit brug for at sove om eftermiddagen 
mere.” 
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Udviklet	metode	i	projektet	
Med	afsæt	i	den	recovery-orienterede	rehabilitering	har	vi	bygget	vores	projekt	op	som	skitseret	nedenfor	i	(jf.	Figur	1)	med	3	
interventioner,	hvor	oversættelse	fra	hjem/arbejdsplads/institution	til	lyslaboratorium	og	tilbage	igen	har	været	i	fokus.	

	

	
Figur	1	

	

Vi	 har	 i	 projektet	 udviklet	 en	 interviewguide	 med	 en	 narrativ	
tilgang	 for	 at	 sikre,	 at	 det	 er	 deltagernes	 egne	 fortællinger	 om	
udfordringer,	 der	 kommer	 i	 spil,	 når	 vi	møder	deltagerne.	Med	

																																																													
1	COPM,	se	s.	20	

brugen	af	et	narrativt	interview	samt	COPM1	har	vi	efterstræbt	at	
eksternalisere	deltagernes	udfordringer	for	at	sikre,	at	det	ikke	er	
mennesket	 med	 synsvanskeligheder,	 der	 er	 problemet,	 men	

1.	Intervention
Hjemmebesøg/institution/

arbejdsplads
Borger;	ekspert	i	eget	liv.

Narrativt	interview
VR/AR	brille	som	pæd.	redskab

2.	Intervention
Lyslaboratorium

Konsulenters	profesionelle
viden	sættes	i	spil.

Oversættelse fra	hjem	til	
laboratorium

3.	Intervention
Hjem

Borgere	beslutter	på	baggrund	
af	ny	viden,	hvad	der	giver	

mening	at	ændre.
Borgere	ekspert	i	eget	liv
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problemet,	der	er	problemet.	Intentionen	med	denne	tilgang	er,	
at	deltagerne	bliver	involveret	som	eksperter	i	eget	liv.	Hypotesen	
i	 projektet	 har	 været,	 at	 dette	 vil	 højne	 motivationen	 hos	
deltagere	og	pårørende	 til	 at	 skabe	de	anbefalede	 forandringer	
samt	 give	 dem	 mulighed	 for	 at	 skabe	 forandring,	 når	 de	
fremadrettet	møder	udfordringer	qua	deres	synsvanskeligheder	
(empowerment).	Deltagerne	får	dermed	mulighed	for	at	”tykne”	
fortællingerne2	om	dem	selv	med	den	intention	fremadrettet	at	
give	deltagerne	mulighed	for	ikke	at	lade	sig	begrænse	qua	deres	
udfordringer,	men	at	finde	løsninger.	

Der	 har	 ligeledes	 i	 projektet	 ligget	 et	 stærkt	 fokus	 i	 forhold	 til	
inddragelse	af	pårørende.	

Her	har	fokus	ligget	på	at	skabe	en	forståelse	hos	pårørende	af	de	
udfordringer,	 der	 er	 i	 spil	 for	 deres	 pårørende	 med	
synsvanskeligheder.		

Til	at	skabe	denne	forståelse	har	vi	i	projektet	udviklet	app’en	N-
Lited	til	AR/VR-briller,	som	giver	pårørende	mulighed	for	at	prøve	
at	 have	 præcis	 den	 synsvanskelighed,	 som	 deres	 pårørende	
kæmper	med.	Hypotesen	i	projektet	har	været,	at	når	pårørende	
i	 højere	 grad	 har	 en	 forståelse	 for	 de	 udfordringer	 deres	
pårørende	med	 synsvanskeligheder	 lever	med,	 højnes	 chancen	
for,	 at	 de	 anbefalede	 foranstaltninger	 i	 forhold	 til	 lys	
gennemføres.	

Der	 er	 i	 projektet	 ligeledes	 udviklet	 en	 transportabel	
”værktøjskasse”,	en	pixi-udgave	af	lyslaboratoriet,	med	henblik	på	
at	introducere	virkningen	af	forskellige	lyskilder	i	hjemmet	ved	1.	
intervention.	Denne	del	af	 interventionen	var	 tænkt	væsentlig	 i	
forhold	til	at	øge	motivation	hos	både	deltagere	og	pårørende	til	

																																																													
2	Jf.	narrativ	tilgang	ved	Michela	White	og	David	Epston.	

at	besøge	 lyslaboratoriet.	Vi	valgte	tidligt	 i	projektet	at	udelade	
denne	 del	 af	 1.	 intervention,	 da	 alle	 deltagere	 samt	 pårørende	
som	 en	 del	 af	 projektdeltagelsen	 indeholdt	 besøg	 i	 Lys-
laboratoriet	som	standard.	

Værktøjskassen	er	dog	allerede	implementeret	 i	konsulenternes	
daglige	 virke,	 da	 den	 er	 et	 meningsfuldt	 redskab	 ved	
lysudredninger	 i	 hjem,	 på	 arbejdspladser,	 på	 institutioner	 og	
skoler,	 hvor	 borgere	 enten	 ikke	 har	mulighed	 for	 at	 komme	 til	
Lyslaboratoriet,	eller	lys-udredningerne	viser	sig	at	være	mindre	
komplekse.	

Samtidig	 er	 ”værktøjskassen”	 et	 vigtigt	 redskab,	 når	 vi	
efterfølgende	 taler	 for	 en	 udbredelse	 af	 metoden,	 da	 vi	 er	
opmærksomme	 på,	 at	 et	 Lys-laboratorium	 ikke	 er	 realistisk	 at	
kunne	etablere	for	andre	synscentre.	Dette	vil	vi	belyse	yderligere	
i	perspektiveringen.	
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1.	Intervention	
Ved	 det	 første	 møde	 i	 hjemmet	 er	 første	 punkt	 det	 narrative	
interview	samt	at	besvare	COPM,	hvor	 fokus	rettes	mod,	hvilke	
udfordringer	deltagerne	oplever	i	forhold	til	en	ønsket	praksis.		

Figur	2	(se	også	bilag	1)

	 	 	 	 	 	 							
Konsulenten	måler	lys	og	tager	billeder	af,	hvordan	belysningen	er	i	forhold	til	
denne	praksis	på	dette	tidspunkt.	 	 	 	 								

																			
	 	 	 	
	 	 	

Billede	i	hjemmet	før	intervention	
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Det	er	også	i	denne	1.	intervention,	at	de	pårørende	præsenteres	for	VR/AR-brillen,	hvor	de	får	mulighed	for	at	opleve	de	udfordringer,	
som	deltagernes	synvanskeligheder	medfører.	

	

Hvordan	fungerer	AR/VR-brille?	
N-Lited	er	en	app	som	ved	hjælp	af	en	VR/AR-brille	er	udviklet	til	at	visualisere	almindelige	
alders-	og	ikke-aldersrelaterede	øjensygdomme	til	mennesker	uden	nogen	væsentlige	
synsproblemer.	N-Lited	kan	simulere	8	forskellige	øjensygdomme	i	forskellige	stadier	
og	sværhedsgrad.		

	 	
	
Alle	 øjensygdomme	 kan	 kombineres	 på	 tværs	 af	 hinanden,	 hvilket	
giver	 brugeren	 en	 virkelighedsnær	 oplevelse.	 	 N-Lited	 styres	 via	 en	
tablet	af	synskonsulenten,	så	brugeren	ikke	skal	koncentrere	sig	om	at	
indstille	og	styre.	
Den	pårørende	får	et	headset	på	som	til	start	tilsluttes	VR	funktionen.	
Deltagernes	 øjensygdom/sygdomme	 indstilles	 via	 en	 tablet	 og	 de	
pårørende	kan	langsomt	vænne	sig	til	synet.	Efter	tilvænningen	skiftes	
der	til	AR-	funktionen,	og	de	pårørende	kan	nu	opleve	f.eks.	deres	eget	
hjem	og	på	den	måde	opnå	en	forståelse	af	de	problematikker,	der	er	
i	spil	samt	behovet	for	ændret	lys.	

	

	

	
	

	 	 	 	 	 	 	

”Hold nu op, jeg vidste slet 
ikke, at det var så slemt. 
Tænk, at du alligevel har 
kunnet bage de kager, det 
er slet ikke til at forstå.” 

”Interessant og meningsfuldt at 
prøve brillerne, det var en 
øjenåbner. Det har givet mening 
og jeg forstår nu, hvorfor lys er 
vigtigt for ham.” 

Udtalelse	fra	pårørende	

	

Udtalelse	fra	pårørende	
	 	

N-Lited	i	brug	
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2.	Intervention	
Den	 viden,	 som	 sættes	 i	 spil	 i	 1.	
intervention	 (fra	 det	 narrative	
interview,	 samt	 de	 fysiske	 rammer),	
bruger	 konsulenten	 til	 at	
oversætte/gengive	netop	dette	lys	ved	
2.	intervention	i	Lyslaboratoriet	på	CSU.	

Nu	 præsenteres	 deltagerne	 og	 de	
pårørende	 for	 den	 eksisterende	
lyssætning	 (oversættelse	 fra	 hjem	 til	
lyslaboratorium)	 og	 sammen	 finder	
konsulent	og	deltager	frem	til	en	mere	
hensigtsmæssig	 lyssætning	 for	
deltagerne	 i	 forhold	 til	 deres	
udfordringer.	 Ved	 netop	 at	 kunne	 se	
forskellen	på	lyssætningerne,	og	ved	at	
blive	 præsenteret	 for	 valg,	 får	
deltagerne	viden	omkring	 lys	og	deres	
synsvanskeligheder,	 der	 medfører,	 at	
de	på	sigt	selv	kan	agere,	når	de	støder	
på	 lignende	 udfordringer	 i	 andre	
kontekster.		

			Lyslaboratorium	
	

Når	den	belysning	er	fundet,	som	passer	deltagerne	bedst	i	forhold	til	den	praktiske	opgave,	de	ønsker	at	kunne	udføre,	skitseres	dette	
på	et	fotografi	af	hjemmet.	Fotografier	er	taget	ved	1.	intervention,	som	deltagerne	kan	tage	med	sig.	
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3.	Intervention	
Med	ovenstående	skitse,	samt	den	viden	deltagere	og	pårørende	har	fået	ved	besøget	
i	 lyslaboratoriet,	 ligger	 en	 plan	 for	 de	 forandringer,	 deltagerne	 kan	 foretage	 sig	 i	
hjemmet	i	forhold	til	den	konkrete	udfordring.	(Oversættelse	tilbage	til	hjemmet)	
Efter	3-5	måneder	følger	konsulenterne	op	enten	med	et	møde	i	deltagernes	hjem,	
eller	telefonisk	omkring	tilfredshed.	Har	deltagerne	opnået	det	ønskede	resultat	på	
de	områder,	der	var	væsentlige	for	deltagernes	livsførelse,	håb	og	drømme?	
	

	
	
	

Udtalelse	fra	deltager	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I	hjemmet	efter	interventionen	

”At kunne handle på baggrund af 
reel viden, og ikke bare på 
fornemmelser – det styrker troen 
på og evnen til at tage vare på sig 
selv. 

Det giver livskvalitet i et ellers 
skadet liv.” 
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Post	Doc	
Vi	har	i	projektet	fået	en	unik	mulighed	for	at	samarbejde	med	post-doc-forsker	Turid	Borgestrand	Øien	(under	Velux-fonden	tilknyttet	
Statens	Byggeforskningsinstitut	 (SBi)).	Øien	har	beskæftiget	sig	med,	hvilke	 faktorer,	der	er	 i	 spil	 i	 interventionen	mellem	deltagere	og	
projektet	og	konsulenterne.		

Øiens	 tilknytning	til	projektet	har	medført	et	bevidsthedsniveau,	hvor	konsulenterne	 i	højere	grad	er	blevet	opmærksomme	på,	hvilke	
mekanismer	og	kvalifikationer	i	metoden,	der	gør	en	forskel	for	deltagerne.	Denne	bevidsthed	har	givet	konsulenterne	en	mere	indgående	
og	 refleksiv	 viden	 omkring	 egen	 praksis,	 hvilket	 har	 været	 med	 til	 at	 kvalificere	 metoden	 yderligere.	 Desuden	 vil	 denne	 viden	 i	 en	
udbredelsesproces	af	metoden	ske	på	et	langt	mere	kvalificeret	grundlag,	mere	herom	i	perspektiveringen.	

I	bilag	2	findes	Øiens	artikel,	som	er	en	dansk	oversættelse	af	den	første	i	en	række	af	artikler,	som	beskriver	metoden,	og	hvad	der	er	i	
spil,	når	 interventionen	 lykkes.	Der	vil	 i	 afsnittene	”Resultater	og	konklusion”,	 samt	”Perspektivering”	henvises	 til	Øiens	observationer	
beskrevet	i	nævnte	artikel.	

Resultater	og	konklusion	
Resultater		
Med	den	narrative	tilgang	har	målet	været	at	åbne	for	en	dialog,	omkring	de	udfordringer,	som	deltagerne	håber	at	kunne	overkomme	
efter	endt	intervention.	Det	har	vist	sig,	at	tilgangen	og	det	narrative	interview	har	afstedkommet,	at	deltagerne	i	højere	grad	end	tidligere	
er	blevet	motiveret	for	at	søge	hjælp	til	ændringer.	Hypotesen	om,	at	eksternalisering	ved	hjælp	af	den	narrative	tilgang	kan	motivere	
deltagerne	til	at	åbne	for	hjælp	til	forandring,	synes	verificeret.	Dette	understøttes	blandt	andet	af	Øiens	observationer:	

”Tilstanden	 imellem	at	 se	og	 ikke	 se	 syntes	at	 være	en	 særlig	 individuel	 form	 for	 tavs	 viden,	 svær	at	beskrive	eller	 kommunikere,	 som	
borgerne	ofte	holdt	for	dem	selv,	fordi	det	var	ubelejligt	eller	"deres	egen	sag".3	

Ud	fra	nedenstående	uddrag	fra	narrative	interviews	afholdt	i	projektet	ses	tydelige	tendenser	på,	at	det	narrative	interview	sætter	fokus	
på	deltagernes	egen	fortælling.		Fokus	er	rettet	mod,	hvilke	forandringer	deltagerne	selv	ønsker,	der	skal	arbejdes	med,	og	”fortællingen	
tyknes”	omkring,	hvad	det	vil	betyde	for	deltagerne,	hvis	barrierer	vil	kunne	overkommes.	Dermed	forbliver	denne	viden	ikke	længere	tavs,	
men	snarere	en	viden,	deltagerne	formulerer.		Succes	for	muligheden	for	at	overkomme	barrierer	er	dermed	rykket	langt	tættere	på	for	
deltagerne.	

																																																													
3	Øiens	artikel	i	denne	evaluering	s.	18	
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Uddrag	fra	narrative	interviews	
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Aktuelt	har	vi	resultater	fra	57	borgere,	der	er	blevet	testet	før	og	efter	interventionen.	Vi	har	udført	såkaldt	non-parametrisk	statistik,	der	
er	det	optimale	valg	til	mindre	grupper,	hvor	data	ikke	nødvendigvis	er	normalfordelt.	Uafhængige	grupper	er	sammenlignet	med	Mann	
Whitney	U	Test,	mens	før-	og	efter-resultater	fra	samme	person	er	målt	via	Wilcoxon	Signed	Rank	Test.	P-værdier	under	0,05	er	vurderet	
som	signifikante.		
Som	 udgangspunkt,	 før	 vi	 igangsatte	 den	 nye	 intervention,	 kontaktede	 vi	 borgere,	 der	 tidligere	 havde	 fuldført	 et	 forløb	
(=standardintervention)	for	at	undersøge,	hvorvidt	disse	havde	implementeret	de	forslag	til	at	bedre	lysforhold	hjemmet,	som	de	havde	
modtaget.	 Dette	 muliggjorde,	 at	 vi	 kunne	 spørge	 borgere,	 der	 havde	 modtaget	 den	 nye	 intervention,	 om	 tilsvarende	 og	 dermed	
sammenligne.	Vi	spurgte	23	tidligere	borgere	om,	hvorvidt	de	generelt	havde	foretaget	ændringer	–	og	specifikt	om	de	havde	malet,	ændret	
boligindretning,	skiftet	lampe,	skiftet	elpære	og	om	de	havde	haft	brug	for	hjælp	til	dette.	Følgende	gjorde	vi	tilsvarende	for	borgere,	der	
har	modtaget	den	nye	intervention,	og	resultaterne	fremgår	af	Tabel	1.		
	
Tabel	1.	Sammenligning	af	standardintervention	med	ny	intervention.	

Resultater	 Standardintervention	 Ny	intervention	
Antal	borgere	 23	 60	
Alder,	år	 79	(61	–	89)	 69	(45	–	81)	
Køn,	%	

Kvinder	
Mænd	

	
79	
21	

	
73	
27	

Udført	ændringer	(0=ingen,	1=delvist,	2	=	fuld)	 2	(0,25	–	2)	 1	(0	–	2)	
Malet	(0=intet,	1=delvist,	2	=	fuld)	 0	(0	–	0)	 0	(0	–	0)	
Ændret	indretning	(0=intet,	1=delvist,	2	=	fuld)	 0	(0	–	0)	 0	(0	–	0)	
Skiftet	lampe	(0=nej,	1=delvist,	2	=	fuld)	 0,5	(0	–	2)	 2	(1	–	2)*	
Skiftet	elpærer	(0=nej,	1=delvist,	2	=	fuld)	 1,5	(0	–	2)	 2	(1	–	2)	
Modtaget	hjælp	(0=nej,	1=delvist,	2	=	fuld)	 2	(0,25	–	2)	 1	(0	–	2)	

							Hvor	intet	andet	er	anført,	så	viser	tabellen	medianværdier	med	25	og	75	percentiler	i	parentes.	*p<0,05	(Mann-Whitney	U	Test).	

Resultaterne	viste,	at	der	ikke	var	forskel	på	alder	og	køn,	samt	at	der	generelt	ikke	var	forskel	på,	hvorvidt	borgerne	havde	udført	ændringer	
eller	 ikke.	Mere	specifik	viste	det	sig,	at	borgere,	der	havde	modtaget	ny	 intervention	 i	signifikant	højere	grad	havde	udskiftet	 lamper,	
hvilket	 i	 øvrigt	 kan	 beskrives	 som	 interventionens	 formentlig	 mest	 centrale	 fokusområde.	 Således	 medførte	 den	 nye	 intervention	 i	
signifikant	højere	grad,	at	borgere	fik	foretaget	udskiftning	af	lamper.		

Følgende	fokuserer	vi	på,	hvorledes	den	nye	 intervention	påvirkede	de	borgere,	som	modtog	 interventionen.	 I	starten	af	 forløbet	blev	
borgernes	karakteristika	målt	og	kan	ses	i	Tabel	2:		

	



18	
	

Tabel	2.	Baseline-karakteristika	for	interventionsborgere	i	projektet	”Bedre	Lys	Mere	Liv”.			
	

Baseline	 Resultat	
Antal	borgere	 60	
Alder,	år	 69	(45	–	81)	
Køn,	%	

Kvinder	
Mænd	

	
73	
27	

Test	ved	optiker	
Visus	

Højre	
Venstre	
Binokulært	

Kontrast	
Tærskelværdi	for	lys,	lux	

	
	

0	(0	–	0)	
0	(0	–	0)	
0	(0	–	1)	
1	(1	–	2)	

300	(190	–	795)	
Diagnose,	%	

Aldersrelateret	Macula	Degeneration	(AMD)	
Katarakt	(grå	stær)	
Glaukom	(grøn	stær)	
Retinitis	Pigmentosa	(RP)	
Hemianopsi	
Andet	

	
42	
6	
4	

11	
2	

35	
Social	status,	%	

Erhvervsaktiv	
Pensioneret	
Studerende	
Andet	

	
25	
55	
11	
9	

Boligform,	%	
Egen	bolig	
Plejebolig	

	
98	
2	

Civilstand,	%	
Samboende	
Enlig	
Barn/hjemmeboende	

	
61	
38	
1	

								Hvor	intet	andet	er	anført,	så	viser	tabellen	medianværdier	med	25	og	75	percentiler	i	parentes.	
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De	fleste	deltagere	i	nærværende	undersøgelse	var	ældre	kvinder	(over	65	år),	som	var	pensionerede	og	samboende	i	egen	bolig.	Den	
hyppigste	diagnose	var	aldersrelateret	macula	degeneration	(AMD)	og	retinitis	pigmentosa	(RP).	Vi	har	sammenlignet	borgernes	resultater	
før	og	efter	den	nye	intervention	og	fandt	følgende	signifikante	forskelle.	Bemærk,	at	alle	signifikante	forskelle	er	taget	med,	uanset	om	de	
var	positive	eller	negative.		

	

VFQ-39	(VFQ-25	+	”optional	items”)	

Ved	undersøgelse	af	syns-relateret	livskvalitet	med	det	internationalt	anerkendte	VFQ-25	spørgeskema	med	14	ekstra	spørgsmål,	der	reelt	
svarede	til	VFQ-39	(Visual	Function	Questionnaire-39	=	VFG-25	+	14	øvrige	items),	blev	fundet,	at	deltagerne	oplevede	sig	bedre	til	nære	
aktiviteter,	såom	bedre	til	at	læse,	og	til	at	udføre	arbejde	eller	hobbyer.	Dette	kan	give	god	mening,	da	projektet	netop	omhandler	at	
bedre	 lysforhold	 i	 en	 deltagers	 nærmiljø.	 Deltagerne	 opnåede	 en	 score	 for	 visuelt	 funktionsniveau	 for	 nære	 aktiviteter	 på	 29%	 før	
interventionen,	som	steg	til	38%	efter	intervention,	og	en	høj	score	er	bedst:	

	
p<0,05	

Forbedringen	 var	 statistisk	 signifikant.	 Den	 højeste	 score	 for	 denne	 deltest	 er	 teoretisk	 set	 100%,	men	 hidtil	 er	 ikke	målt	 i	 Danmark,	
hvorledes	normale	personer	klarer	sig.	Formentlig	vil	normale	personer	ikke	opnå	en	score	på	100%.	Derudover	blev	fundet,	at	deltagerne	
forbedrede	sig	signifikant	mht.	synsspecifikke	”role	difficulties”.	Dette	omhandler	nedsat	evne	til	at	præstere	og	opnå	ønskede	resultater	
grundet	forringet	syn,	og	også	på	dette	område	er	en	høj	score	bedst:				
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p<0,05	

En	øget	score	indikerede	her,	at	deltagerne	blev	bedre	til	at	præstere	og	opnå	resultater	i	henhold	til	egne	ønsker.	Dette	resultat	kan	ses	i	
forbindelse	med,	at	deltagerne	var	nær	ved	at	blive	signifikant	mere	uafhængige,	således	at	de	hyppigere	forlod	hjemmet	og	behøvede	
mindre	støtte	og	hjælp	fra	andre	personer	(p=0,08).		

	

Canadian	Occupational	Performance	Measure	(COPM)	

I	 en	 anden	 test,	 nemlig	 COPM,	 fandt	 vi	 tillige	 statistisk	 signifikante	 forandringer.	 COPM	er	 et	 redskab,	 hvor	 vi	 kan	måle	 en	 deltagers	
opfattelse	 af	 ændringer	 i	 aktivitetsudførelse	 over	 tid.	 COPM	 har	 3	 dele,	 hvor	 den	 første	 del	 omhandler	 egen	 omsorg	
(egenomsorgsaktiviteter),	den	anden	del	omhandler	arbejde	(produktive	aktiviteter)	og	tredje	del	omhandler	fritid	(fritidsaktiviteter).	For	
hver	af	de	tre	dele	angiver	deltagere	både	evne	til	at	udføre	problematiske	aktiviteter	og	deres	tilfredshed	med	udførslen.	Maksimal	og	
bedste	score	er	10,	mens	lavest	mulig	score	er	1.	I	nærværende	undersøgelse	har	vi	måttet	modificere	COPM,	idet	vi	i	undersøgelsen	har	
fokus	på	lysforhold.	Vi	anvendte	derfor	et	narrativt	interview	til	at	finde	primære,	sekundære	og	tertiære	problematikker	hos	en	borger.	
Således	 var	 fokus	 ikke	 på	 egen	 omsorg,	 arbejde	 eller	 fritid,	 men	 på	 en	 borgers	 primære,	 sekundære	 og	 tertiære	 problematikker.	
Problematikker	omhandlede	typisk	aktiviteter	som	læsning,	madlavning	og	håndarbejde.	Aktuelt	fandt	vi,	at	deltagerne	oplevede,	at	de	
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blev	højsignifikant	bedre	til	at	udføre	aktiviteter,	som	de	tidligere	havde	oplevet	som	problematiske	–	og	herved	oplevede	deltagerne	tilmed	
en	højsignifikant	bedring	i	tilfredshed:	
	

																																					 	
P<0,0001																																																																																																										P<0,00001	

Også	for	sekundære	problematikker	oplevede	deltagerne	højsignifikante	bedringer	mht.	udførsel	og	tilfredshed:	
	

																																				 	
P<0,01																																																																																																														P<0,0001	

Deltagerne	 oplevede	 dermed	 omfattende	 bedringer	 i	 deres	 evner	 til	 at	 udføre	 vigtige	 aktiviteter,	 hvilket	 var	 til	 stor	 tilfredshed	 for	
deltagerne.		
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Kun	få	deltagere	havde	tertiære	problematikker,	således	at	vi	aktuelt	har	resultater	fra	22	deltagere.	Resultaterne	var	dog	så	tydelige,	at	
der	ikke	er	tvivl	om,	at	interventionen	i	høj	grad	påvirkede	deltagernes	evne	til	at	udføre	tertiære	problematikker.		

																																								 	
P<0,001																																																																																																																						P<0,001	

Endvidere	kan	alle	resultater	for	udførsel	af	de	forskellige	aktiviteter	adderes,	så	bedst	mulige	score	er	30,	mens	den	værste	er	1.	Dette	kan	
give	et	mere	generelt	indblik	i	de	forandringer,	som	deltagerne	oplevede	som	følge	af	interventionen:		

																																			 	
P<0,001																																																																																																																								P<0,001	



23	
	

Resultaterne	er	i	høj	grad	signifikante	og	indikerer	tydelige	forskelle	på	deltagernes	evne	og	muligheder	for	at	deltage	i	daglige	aktiviteter.	
Sluttelig	blev	fundet	i	test	af	farvesyn,	at	deltagerne	udførte	færre	fejl	(p<0,05),	hvilket	er	i	god	overensstemmelse	med	bedring	i	VFQ-25	
for	nære	aktiviteter.	Samlede	resultater	både	før	og	efter	interventionen	fremgår	af	Tabel	3:	

	
Table	3.	Resultater	før	og	efter	interventionen	

Resultater		 Baseline	 Efter	intervention	
Groffman	Tracing	Test	 9	(2	–	20)	 12	(2	–	21)	
Farvetest	(Farnsworth	D15)	

Total	fejlscore	
Linjelængde	indeks	

	
26	(16	–	32)	
2	(1,25	–	3)	

	
23	(13	–	28)*	

2	(1	–	2)	
Visual	Function	Questionnaire	39	(VFQ	25	+	Optional	items)	

Generelt	helbred	
Generelt	syn	
Okulær	smerte	
Nære	aktiviteter	
Fjerne	aktiviteter	
Synsspecifik:	

Social	funktion	
Mentalt	helbred	
Rolle-begrænsninger	
Afhængighed	

Bilkørsel	
Farvesyn	
Perifer	synsfunktion	

	
28	(15	–	42)	
22	(12	–	32)	

75	(62	–	100)	
29	(21	–	50)	
29	(17	–	56)	

	
58	(38	–	79)	
48	(30	–	70)	
38	(19	–	50)	
62	(38	–	88)	
50	(34	–	69)	

75	(50	–	100)	
50	(25	–	75)	

	
28	(15	–	42)	
22	(14	–	32)	

75	(62	–	100)	
38	(25	–	54)*	
27	(17	–	65)	

	
63	(42	–	83)	
53	(30	–	80)	

50	(25	–	69)*	
62	(44	–	88)	
67	(54	–	79)	

75	(50	–	100)	
50	(25	–	50)	

Canadian	Occupational	Performance	Measure	(COPM)	
Primære	problematikker	–	udførsel	
Primære	problematikker	–	tilfredshed	
Sekundære	problematikker	–	udførsel	
Sekundære	problematikker	–	tilfredshed	
Tertiære	problematikker	–	udførsel	
Tertiære	problematikker	–	tilfredshed	
Samlet	(alle	problematikker)	–	udførsel	
Samlet	(alle	problematikker)	-	tilfredshed	

	
5	(	2,5	–	6)	
4	(2	–	5,5)	

5	(3	–	6,75)	
3	(2	-	5)	
3	(2	-	5)	
3	(2	–	5)	

12	(8	–	16)	
9	(7	–	12)	

	
7	(4,5	–	9)**	
7	(3,5	–	9)**	
7	(3	–	8)**	
7	(3	–	8)**	

7	(5	–	8,25)**	
7	(5	–	9,25)**	
20	(15	–	25)**	
20	(13	–	27)**	

Hvor	intet	andet	er	anført,	så	viser	tabellen	medianværdier	med	25	og	75	percentiler	i	parentes.	*p<0,05	og	**	p<0,01.	Høj	score	er	
bedst	i	alle	tests	undtagen	farvetesten.	COPM	er	modificeret	til	at	afspejle	primære,	sekundære	og	tertiære	problematikker.		
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Resultater	af	farvetest	(Farnsworth	D-15)	viste,	at	deltagerne	udførte	færre	fejl	(p<0.05)	samt	linjelængde	indekset	var	tilnærmelsesvist	
signifikant	bedret	(p=0,06),	hvilket	atter	indikerende	en	mere	sikker	præstation.	Samtlige	signifikante	resultater	var	til	fordel	for	deltagerne,	
dvs.	der	forekom	på	intet	tidspunkt	en	signifikant	forskel,	der	indikerede	forringelse	eller	tilbagegang.		
	
Konklusion	
Formålet	 med	 projektet	 ”Bedre	 Lys	 Mere	 Liv”	 har	 været	 at	 udvikle	 en	 metode,	 som	 i	 højere	 grad	 støtter	 børn	 og	 voksne	 med	
synsvanskeligheder	grundet	kronisk	sygdom	til	at	blive	i	stand	til	at	leve	et	så	selvstændigt	liv	som	mulig	ved	hjælp	af	mere	differentieret	
og	målrettet	lyssætning.	Resultaterne	viste,	at	de	borgere,	som	modtog	den	nye	intervention,	i	signifikant	højere	grad	fik	udskiftet	lamper	
og	 dermed	 ændrede	 belysningsforhold	 end	 borgere,	 der	 havde	 modtaget	 en	 tidligere	 og	 mere	 konventionel	 intervention	
(standardintervention).	 Yderligere	medførte	 den	 nye	 intervention,	 at	 borgerne	 oplevede	 sig	 som	 signifikant	 bedre	 til	 at	 udføre	 nære	
aktiviteter,	f.eks.	at	læse	i	en	bog,	at	arbejde	eller	udføre	hobbyaktiviteter.		Borgerne	oplevede	færre	rollebegrænsninger	i	hjemmet,	dvs.	
blev	bedre	til	at	præstere	og	opnå	resultater	 i	henhold	til	egne	ønsker.	Der	var	tillige	trend	af,	at	borgerne	blev	mere	selvstændige	og	
uafhængige	(p<0,08).	Borgerne	blev	samtidigt	bedre	til	at	se	farver,	hvilket	atter	indikerede	gevinst	af	bedre	belysningsforhold.	Adspurgt	
om	evne	til	at	udføre	forskellige	daglige	gøremål	rettet	mod	en	borgers	primære,	sekundære	og	tertiære	problematikker,	f.eks.	læsning,	
madlavning	 og	 håndarbejde,	 oplevede	 borgerne	 en	 særdeles	 højsignifikant	 bedring,	 jf.	 resultater	 fra	 COPM.	 Resultaterne	 er	 i	
overensstemmelse	med,	at	borgerne	oplevede	en	markant	bedre	livskvalitet	og	øgede	evner	til	udføre	almindelige	daglige	gøremål	(ADL-
aktiviteter).			

Udover	umiddelbart	målbare	resultater	blev	fundet	følgende	mere	kvalitative	forandringer	i	projektet:	

Handlingsorienterede	effekter:	
• Deltagerne	kan	i	højere	grad	gøre	det,	de	gerne	vil	
• Deltagerne	kan	være	til	stede,	på	arbejde,	i	skole	på	lige	fod	med	kolleger/elever	
• Deltagerne	er	begyndt	at	handle	anderledes,	således	at	interventionen	har	medført	positive	adfærdsændringer	

Følelsesmæssige	effekter	
• Deltagerne	har	fået	mere	selvtillid	
• Deltagerne	har	fået	håb	
• Deltagerne	oplever	en	positiv	forskel	i	livskvalitet	
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Faktorer	og	VR/AR	briller	
Som	 tidligere	 beskrevet	 er	 der	 i	 projektet	mange	 forskellige	 faktorer	 i	 spil.	 Faktorer,	 som	 spiller	 en	 væsentlig	 rolle	 for	 en	 succesfuld	
implementeringsproces	i	en	eventuel	anden	kontekst.	Det	narrative	interview	viste,	at	deltagerne	fik	mod	til	en	større	åbenhed	omkring	
deres	udfordringer,	da	udfordringerne	med	denne	tilgang	eksternaliseres.	Ligeledes	er	en	forståelse	og	anerkendelse	af	udfordringerne	fra	
de	pårørende,	efter	de	har	afprøvet	VR/AR	brillerne	og	dermed	oplevet	de	synsfeltbegrænsninger,	som	den	ramte	oplever	på	egen	krop,	
en	væsentlig	faktor	for	succes.	Endelig	sætter	Øiens	artikel	fokus	på	de	forskellige	typer	af	viden,	der	er	i	spil	i	interventionen,	som	er	vigtig	
at	have	bevidsthed	omkring.	Med	denne	bevidsthed	har	konsulenterne	netop	opnået	at	skabe	et	rum,	hvor	de	forskellig	viden	kan	sættes	
i	 spil.	 Resultaterne	 underbygger,	 at	 der	 opstår	 en	 synergi	mellem	 viden	 fra	 det	 narrative	 interview,	 de	 pårørendes	 nye	 forståelse	 af	
udfordringerne	 sammen	med	konsulenternes	 faglige	viden	 (uddannelse),	 som	 ikke	blot	handler	om	mere	 lys,	men	 i	høj	 grad	om	øget	
livskvalitet	hos	deltagerne.	Samspillet	synes	at	skaber	resultaterne.	

	

Svagheder	i	projektet		
Trods	 projektet	 inkluderer	 personer	 i	 alle	 aldre,	 inkl.	 børn,	 så	 havde	 projektet	 en	 overvægt	 at	 ældre	 kvinder	 (over	 65	 år),	 som	 var	
pensionerede	og	samboende	i	eget	hjem.	Hyppigste	diagnose	var	AMD.	Således	er	det	muligt,	at	nærværende	resultater	ville	have	været	
anderledes,	hvis	flere	yngre	personer	havde	deltaget.			
Det	har	i	visse	tilfælde	været	en	større	udfordring	end	forventet	at	opnå	tilstrækkelig	opfølgning,	fordi	det	har	været	svært	at	aftale	møde	
efter	2.	 intervention	med	flere	deltagere.	Derfor	har	vi	med	nogle	deltagere	været	nødt	til	blot	at	 lave	en	telefonisk	opfølgning	ved	3.	
intervention	frem	for	at	besøge	deltagerne	i	hjemmet	og	verificere	de	udførte	ændringer.	
Resultaterne	 fra	 den	modificerede	 COPM-test	 var	 særdeles	 positive,	 hvilket	 indikerede	 en	 særdeles	 tydelig	 effekt	 af	 interventionen.	
Imidlertid	kunne	dette	skyldes,	at	deltagerne	var	for	venligsindede	mod	synskonsulenterne	og	derfor	kunne	have	en	bias	i	form	af	at	afgive	
for	positive	 resultater.	 Såfremt	deltagerne	havde	 tendens	 til	 at	 ”please”	 synskonsulenterne,	 ville	 vi	 forvente,	 at	 tilsvarende	gjorde	 sig	
gældende	 også	 i	 VFQ-39	 spørgeskemaet,	 der	 også	 er	 et	 spørgeskema,	 som	 kan	 farves	 af	 subjektive	 opfattelser.	 I	 VFQ-39	 fandt	 vi	
udelukkende	 forandringer	 i	 2	 ud	 af	 12	 delområder,	 og	 det	 er	 sandsynligt,	 at	 såfremt	 der	 forekom	 bias	 i	 form	 af	 at	 ”please”	
synskonsulenterne,	 så	 ville	 denne	 bias	 have	medført	 flere	 signifikante	 forskelle	 i	 VFQ-39	 testen.	 Endvidere	 oplevede	 deltagerne	 kun	
forbedringer	i	VFQ-39	på	områder,	der	havde	direkte	sammenhæng	med	interventionen,	såsom	bedret	evne	til	at	udføre	nære	aktiviteter	
såsom	læsning	og	hobbyaktiviteter,	mens	deltagerne	ikke	blev	bedre	til	aktiviteter,	som	intet	havde	at	gøre	med	interventionen	(såsom	
fjerne	aktiviteter,	bilkørsel	og	smerter).	I	den	præstationsorienterede	farvetest	(D15	Farnsworth)	blev	deltagerne	også	bedre	til	at	se	farver,	
hvorfor	det	ikke	vurderes,	at	de	særligt	positive	resultater	i	den	modificerede	CPOM-test	kan	forklares	ved,	at	deltagerne	forsøgte	at	behage	
synkonsulenterne	ved	at	afgive	for	positive	resultater	efter	endt	interventionsforløb.		
	
Man	kunne	se	det	som	en	svaghed,	at	vi	har	valgt	ikke	at	måle	LUX	før	og	efter.		Årsagen	er,	at	kompleksiteten	af	lys	ikke	kan	reduceres	kun	
til	LUX.	Der	er	mange	andre	værdier	og	parametre	for	lys:	Ra,	flimmer,	lampens	udformning,	placering	og	blænding,	som	er	i	spil	i	forhold	
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til	lyssætning.	Se	i	øvrigt	Øiens	artikel	omkring	kompleksitet.	Med	Velux	og	Øiens	støtte	er	vi	blevet	opmærksomme	på,	at	konsulenternes	
uddannelse	er	en	vigtig	 faktor.	Dette	kan	være	en	svaghed	 iht.	at	kunne	”oversætte”/overføre	 interventionen	til	andre	kontekster	 (og	
udbredelse	nationalt),	da	der	i	synfaglige	sammenhænge	er	synskonsulenter	med	mange	forskellige	uddannelsesbaggrunde.	Derfor	vil	det	
være	væsentligt	for	udbredelsen	af	nærværende	metode	at	være	opmærksom	på	forskellige	uddannelsesmæssige	baggrunde	og	at	sparre	
med	andre	centre,	samt	hvordan	det	vil	være	muligt	at	oversætte	nærværende	intervention	til	netop	deres	kontekst.	
I	den	præstationsorienterede	test	Groffman	Tracing	Test	fandt	vi	ingen	forskel	efter	interventionen.	Denne	test	anvender	tynde	linjer,	som	
skal	følges	med	øjet,	og	flere	deltagere	kunne	ikke	deltage	i	denne	test	grundet	deres	markant	nedsatte	syn.	Det	er	vores	oplevelse,	at	
denne	test	ikke	var	velvalgt	til	at	teste	deltagerne,	fordi	deltagerne	havde	så	nedsat	syn,	at	denne	test	ofte	måtte	opgives.	Kun	17	ud	af	ca.	
60	borgere	var	 i	stand	til	at	deltage	 i	denne	test.	Alternativt	er	en	mulighed,	at	effekten	af	nærværende	 intervention	primært	skal	ses	
relateret	til	livskvalitet	og	øget	evne	til	at	indgå	i,	og	udføre,	aktiviteter,	som	har	høj	betydning	for	personer	med	markant	reduceret	syn.		

	

Perspektivering		
Vore	resultater	indikerer,	at	deltagelse	i	nærværende	metodeudviklingsprojekt	har	haft	stor	betydning	for	deltagernes	hverdagsliv.	Med	
disse	resultater	ligger	i	vores	organisation	en	klar	intention	om	at	implementere	de	anvendte	metoder	i	vores	hverdag	og	praksis.	Det	vil	
fremadrettet	være	med	det	narrative	interview	som	udgangspunkt,	at	vi	møder	borgere.		

Vi	er	bevidste	og	har	erfaringer	fra	projektet	om,	at	det	narrative	interview	og	udredningen	er	tidskrævende,	men	vore	resultater	indikerede	
tydeligt,	at	borgerne	profiterede	af	intervention	og	den	viden,	de	modtog.	Vi	har	en	formodning	om,	at	denne	målgruppe	via	interventionen	
vil	 blive	mere	 selvhjulpen	og	derved	 vil	 få	 reducerede	behov	 for	 kontakt	 til	 offentlige	myndigheder	 samt	behandlinger,	 da	 synsramte	
borgere	med	denne	metode	bliver	bedre	afhjulpet	og	klædt	på	til	selvstændigt	at	klare	udfordringer.	Antagelsen	og	forventningen	er,	at	
der	både	for	borger	og	samfundsøkonomisk	er	markante	gevinster	ved	anvendelse	af	interventionen	i	nærværende	projekt.		

Det	narrative	interview	er	en	tilgang,	som	vil	kunne	benyttes	i	forhold	til	mennesker	med	alle	funktionsnedsættelser	og	handicaps.	Det	er	
vores	hypotese,	at	praksis	og	interventionen	i	nærværende	projekt	vil	kunne	overføres,	så	andre	målgrupper	kan	profitere	af	en	tilsvarende	
tilgang	til	borgerproblematikker.	

	

Langsigtede	effekter	og	mål	
Trods	vores	målgruppen	bestod	af	personer,	der	i	høj	grad	svingede	i	alder,	funktionsudfordring	og	diagnose,	så	profiterede	generelt	alle	
af	interventionen	og	metoden.		
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Den	 viden,	 der	 aktuelt	 findes	 om	 optimale	 belysningsforhold	 til	 mennesker	 med	 synsvanskeligheder,	 er	 hovedsageligt	 baseret	 på	
erfaringsbaseret	 viden,	 der	 er	 usystematisk	 indsamlet.	Dette	medfører	 et	 ønske	om	at	 kunne	afprøve	 vores	nye	 interventionsmetode	
nationalt.	 Dette	 vil	 langsigtet	 sikre,	 at	 vi	 får	 erfaringer	 med	 metoden	 i	 andre	 kontekster.	 Samtidig	 vil	 vi	 med	 et	 nationalt	 netværk	
kontinuerligt	kunne	videreudvikle	metoden.	Dette	netværk	vil	være	med	til	at	sikre	en	mere	ensartet	behandling	nationalt.		

At	reproducere	en	metode	i	en	ny	kontekst	kan	være	en	udfordring.	Som	tidligere	beskrevet	opstår	der	en	synergi	mellem	interventionens	
forskellige	faktorer.	Hvor	nogle	faktorer	kan	synes	enkle	at	konvertere	til	nye	kontekster,	er	der	andre,	hvor	det	 ikke	er	 lige	så	enkelt.	
Udbredelsen	af	metoden	kan	derfor	kræve	en	grundig	og	detaljeret	overlevering	for	at	sikre,	at	kerneelementer	videreføres,	så	der	kan	
opnås	tilsvarende	positive	resultater	i	andre	kontekster.	Med	dette	udgangspunkt	er	ønsket,	at	der	på	lang	sigt	kan	skabes	et	fundament,	
som	skal	sikre	metodens	udbredelse	nationalt,	og	som	kan	understøtte,	at	borgere	uanset	landsdel	kan	profitere	af	et	ensartet	tilbud,	der	
er	forankret	i	nærværende	systematiske	og	evidensbaserede	undersøgelse.		

	

Kort	opsummering		
I	 nærværende	 projekt	 er	 udviklet	 en	 interventionsmetode	 til	 personer	 med	 synsvanskeligheder	 for	 at	 sikre	 bedst	 mulige	 lysforhold.	
Metoden	indbefatter	et	narrativt	interview,	hvor	en	borgers	primære	problematikker	identificeres.	Resultater	indikerede,	at	deltagerne	
blev	signifikant	bedre	til	nære	aktiviteter	som	f.eks.	læsning,	hobbyaktiviteter	og	madlavning,	samt	at	deltagerne	oplevede	et	stort	løft	i	
livskvalitet.	VR/AR-briller	gjorde	det	muligt	for	pårørende	at	opleve	den	ramtes	synsproblematik,	hvilket	medførte	øget	forståelse	for	den	
ramtes	vilkår.	Efter	interventionen	forekom	deltagerne	med	højere	grad	af	selvstændighed	og	selvhjulpenhed,	potentielt	til	gavn	for	både	
borger	og	samfundsøkonomi.	På	basis	af	aktuelle	resultater	er	det	ønsket,	at	interventionen	bliver	nationalt	udbredt.				
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Bilag	
Bilag	1		
Skabeloner	til	udredning	og	test	

1. Intervention	

	
Udredning	i	hjemmet	
Borger:	
Dato:	
Diagnose:	
Konsulent:	

	

	

	

Gennemgang	af	dagens	program.		
Vi	har	tre	timer	i	hjemmet,	hvor	vi	skal	gennemgå	forskellige	test,	tale	
om	aktivitetsområder	hvor	der	opleves	vanskeligheder	og	måle	lys.	

	

Narrativt	interview	ud	fra	interview	guide.	 	

COPM		
- overføre	aktivitetsproblematikker	fra	narrativt	interview	
- borger	sætter	tal	på	vigtighed,	udførelse,	tilfredshed	

	

Udvælger	max	3	steder,	som	borger	oplever	vigtigst	
- lave	skitse	af	rum	
- opmåling	af	lux	i	aktivitetsområdet	
- tage	billeder	til	dokumentation	

	

Vise	VR	brille	 	

Lave	aftale	for	ny	dato	i	lyslab	 	

15	min	til	referat	efter	besøg	 	
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COPM	

									 	



31	
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COPM,	scorekort	

	

Betydning/Udførelse/Tilfredshed 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Kan slet ikke                                                                      Kan udføre  
udføre                                                                    overordentligt godt 
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2. Intervention	
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3. Intervention	
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Bilag	2	
	

Boliger	og	rehabilitering	for	svagtseende	–	på	tværs	af	teorier,	praksisser	og	hverdagsrammer	

Turid	Borgestrand	Øien,	Statens	Byggeforskningsinstitut,	AAU,	tbo@sbi.aau.dk.	

Baggrund	

Siden	 2015	 har	 de	 danske	 kommuner	
skullet	 tilbyde	 borgere	 med	
funktionsnedsættelser	 rehabiliterende	
initiativer	 "organiseret	 og	 udført	 på	 en	
holistisk	 og	 tværfaglig	 måde"	 (1).	 I	
teorien	 omfatter	 rehabiliterings-	 og	
recoverybaseret	 service	 borgerens	
selvstændighed	 i	 hverdagen,	 hvor	 den	
sociale	og	fysiske	kontekst	kommer	til	at	
spille	 en	 vigtig	 rolle.	 Imidlertid	 er	
interventionen	 stadig	 i	 høj	 grad	 baseret	
på	 diagnostik:	 Fysiske	 undersøgelser	 af	
øjets	 funktion	 målt	 i	 en	 afstand	 af	 tre	
meter	 i	 øjelægens	 eller	 optikerens	
kliniske	 omgivelser	 og	 oversat	 til	 et	
belysningsbehov	 eller	 anbefalet	
luxværdi.	 Denne	 smalle	 og	 tekniske	
tilgang	 repræsenterer	 en	 medicinsk	
modelforståelse,	 hvor	 synsnedsættelsen	
er	i	fokus.	

Nye	 tilgange	 i	 forhold	 til	 ovenstående	
intervention	er	under	udvikling	lokalt,	og	
denne	 artikel	 beskriver	 et	 initiativ	 med	

afsæt	i	at,	a)	behovet	for	lys	er	forskelligt	
for	 forskellige	 aktiviteter,	 b)	 folk	 har	
forskellige	præferencer	for	lys,	forskellige	
ønsker	 og	 interesser,	 og	 c)	 den	
pårørendes	 rolle	 er	 afgørende	 i	 forhold	
til,	 hvorvidt	 anbefalingerne	 bliver	
gennemført.	 Praksissen	 bevæger	 sig	
hermed	 fra	 sundhedsdomænet	 og	 -
strukturen	 til	 borgernes	 hverdag.	 Ser	
man	 på	 epistemologier	 og	 ontologier	 i	
spil,	 kræver	 dette	 en	 anden	 tilgang	 end	
den	'medicinske	model',	men	hvilken?	

Artiklen	 er	 baseret	 på	 det	 første	
feltarbejde	 i	 et	 igangværende	 postdoc-
projekt	om	rehabilitering	for	svagsynede,	
der	 følger	 synsafdelingen	 på	 Center	 for	
Specialundervisning	 (CSU),	 i	 Slagelse,	og	
deres	udviklingsprojekt	Bedre	lys	mere	liv	
(BLML).	

Teoretisk	ramme	og	metodologi	

BLML	 er	 studeret	 gennem	 deltagende	
observation	 ved	 8	 hjemmebesøg	 og	 7	
konsultationer	 i	 lyslaboratorie,	 hver	 1-3	
timer.	 Fokus	 har	 været	 praksis,	
konsulenternes	 brug	 af	 metoder	 og	 de	

forskellige	 typer	 viden	 i	 spil,	 herunder	
samspillet	 mellem	 konsulent,	 borger,	
familie	 og	 hjemmemiljø.	
Observationerne	 er	 dokumenteret	 af	
lydoptagelser,	 fotos	 og	 feltnoter.	 For	 at	
afdække	subjektive	forståelser	indlejret	i	
deres	 praksis	 (2),	 i	 teknologierne	 og	 de	
fysiske	 rammer,	 blev	 der	 afholdt	 et	 2-
timers	 semistruktureret	 kvalitativt	
interview	 med	 synskonsulenterne,	 hvor	
min	 læsning	 af	 deres	 metode	 blev	
diskuteret.		

BLML	 undersøges	 som	 et	 instrumentelt	
casestudie,	 der	 søger	 at	 forstå	
udviklingen	 af	 den	 recoverybaserede	
praksis,	udforsket	gennem	den	teoretiske	
ramme	 af	 Science,	 Technology	 and	
Society	 studies	 (STS).	 Viden	 og	
teknologier	 forstås	 i	 deres	 sociale	
sammenhæng,	som	formgivende	for	-	og	
som	 formet	 af	 det	 sociale	 (3).	 Denne	
formgivning	 eller	 konstruktion	
praktiseres	 af	 både	 menneskelige	 og	
ikke-menneskelige	 aktører,	 der	
oversætter,	 formidler	 og	 forhandler	
forskellige	 mål	 og	 forståelser	 (4).	 De	
forskellige	 aktører	 bliver	 kvalificeret	 og	
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informeret	 af	 forskellige	 vidensområder	
eller	 baglande	 [hinterlands],	 som	
fungerer	som	standardiserede	pakker	af	
kollektive	 forståelser:	 "Baglandet	
producerer	 specifikke	 og	 mere	 eller	
mindre	 rutinerede	 virkeligheder	 og	
udsagn	 om	 disse	 realiteter"	 I	 disse	
kollektive	 forståelser	 kan	 viden,	
teknologier	 og	 praksis	 udgøre	 "black	
boxes",	 hvor	 komplekse	 forhold	
forenkles	 til	 input	 og	 output.	 De	 mest	
effektive	 sorte	 bokse	 bruger	
uforanderlige	mobiler,	 inskriptioner,	der	
beholder	deres	form	og	betydning,	når	de	
anvendes	i	forskellige	sammenhænge:	"...	
præsentable,	 læsbare	 og	 kombinerbare	
med	 hinanden"	 (5).	 Dette	 være	 sig	
matematiske	 formler,	 diagnoser,	
diagrammer	eller	enheder.		

”Bedre	lys	mere	liv”	

BLML	 er	 et	 toårig	 metode-
udviklingsprojekt	 for	 recovery-baseret	
syns-	og	 lysudredning,	der	gennemføres	
af	to	konsulenter	hos	CSU.	Udredningen	
fokuserer	 på	 lysets	 rolle	 og	 borgernes	
livskvalitet	 i	 deres	 hverdagsaktiviteter.	 I	
vintersæsonen	 2017/18	 og	 2018/19	 har	
omkring	60	borgere	deltaget.	Ud	over	en	
indledende	 spørgeskemaundersøgelse	
indeholder	projektet	tre	trin:		

1)	 I	borgerens	hjemmemiljø,	styret	af	et	
narrativt	 interview,	 hvor	 borgeren	
beskriver	 deres	 udfordringer	 og	 ønsker,	
hvad	 angår	 lys	 og	 syn.	 Sammen	
identificerer	og	vurderer	konsulenten	og	
borgeren	 tre	 aktiviteter,	 hvor	 denne	
oplever	udfordringer	i	hjemmet	(COPM).	
Ligeledes	 gennemføres	 to	 visuelle	 tests.	
Udredningen	 bliver	 yderligere	
dokumenteret	 af	 fotos,	 lysmålinger	 og	
tegninger.	 Endelig	 bliver	
synsnedsættelsen	 forsøgt	 formidlet	 til	
den	pårørende	gennem	VR	/	AR	briller.		

2)	 Borgeren	 og	 den	 pårørende	 bliver	
inviteret	 til	 lyslaboratoriet.	 Laboratoriet	
omfatter	et	køkken-alrum	og	en	TV-stue,	
mødelokale,	 storkontor,	 skolesituation	
etc.	 Desuden	 er	 en	 række	 forskellige	
lamper	og	arrangementer	til	rådighed	for	
at	 kunne	 teste	 belysningen.	
Konsulenterne	 og	 de	 besøgende	
genskaber	 de	 tre	 aktiviteter	 og	 tester	
forskellige	 pærer,	 lamper	 og	
arrangementer	trin	for	trin.		

3)	 Som	 opfølgning	 gennemføres	 et	
hjemmebesøg	 2-3	 måneder	 efter	
sessionen	i	lyslaboratoriet.	

	

	

Hverdagskompleksitet	

BLML	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	 daglige	
aktiviteter	af	betydning	for	borgeren,	og	
observationerne	 viser	 en	 lang	 række	
forskellige	 aktiviteter:	 at	 se	 (sin	 familie	
eller	 sig	 selv	 i	 spejlet),	 socialisere	 (finde	
vej,	 genkende	 folk,	 rejse,	 dyrke	 sport	 /	
spil),	 læse	 (opskrifter,	 bøger,	 aviser,	
breve,	 instruktioner,	 e-mails,	
undertekster,	 pengesedler,	 tv-
programmer,	nummer	på	bussen),	skrive	
(breve,	 meddelelser,	 dagbøger),	
håndarbejde	 (tegne,	 sy,	 strikke	 hækle),	
pleje	(personlig	hygiejne,	påklædning).		

Da	mange	ældre	var	bundne	til	hjemmet,	
havde	muligheden	for	at	 lave	forskellige	
aktiviteter	 i	 løbet	 af	 en	 dag	 stor	
indflydelse	på	livskvaliteten.	For	de	unge	
var	 det	 også	 et	 spørgsmål	 om	 deres	
fremtidige	liv;	at	tage	en	uddannelse	eller	
holde	på	et	arbejde.	Behov	og	ønsker	var	
individuelle,	og	den	samme	diagnose	blev	
oplevet	 i	 forskellige	 intensiteter,	 på	
forskellige	 udviklingstrin,	 kombineret	
med	 andre	 forhold	 og	 vigtigst	 altid	 i	
forandring.		

Hjemmene	var	også	forskellige:	Størrelse	
og	 organisering	 af	 rum;	 orientering;	
overgange;	 vinduers	 størrelse	 og	
placering,	 indretning;	 overflader;	 farver;	
mønstre;	 design,	 distribution	 og	
placering	af	 lamper	og	række	forskellige	
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lyskilder.	Endelig,	 spiller	borgerens	evne	
til	at	håndtere	den	aktuelle	situation	ind	i	
hverdagskompleksiteten:	 Både	 hvordan	
de	 møder	 udfordringerne	 ved	
funktionsnedsættelsen	 og	 de	
psykologiske	 og	 sociale	 processer	
forbundet	hertil.		

Kortlægning	 af	 de	 forskellige	 typer	 af	
viden	

Kortlægningen	af	konsultationer	viser	en	
række	 forskellige	 typer	 af	 viden,	 der	 er	
adresseret	og	anvendt.	

Kropslig	viden	

I	 diskussionen	og	vurderingen	af	 synet	 i	
relation	 til	 aktiviteter,	 lys	 og	 boligens	
fysiske	 ramme,	 fokuserer	
hjemmebesøget	 på	 den	 kontekstua-
liserede	 krop.	 I	 det	 narrative	 interview	
blev	synsnedsættelsen	beskrevet	som	en	
dynamisk	 tilstand,	 der	 skiftede	 mellem	
smertefulde	 dage	 (hovedpine,	 øjenpine,	
træthed)	 og	 perioder	 eller	 endda	
årstider,	hvor	de	blev	mindre	påvirket	og	
hvor	 deres	 evne	 til	 at	 udholde	 eller	
opretholde	 en	 aktivitet	 over	 tid	 blev	
forbedret.	 Tilstanden	 imellem	 at	 se	 og	
ikke	se	syntes	at	være	en	særlig	individuel	
form	for	tavs	viden,	svær	at	beskrive	eller	
kommunikere,	 som	 borgerne	 ofte	 holdt	
for	dem	selv,	fordi	det	var	ubelejligt	eller	
"deres	 egen	 sag".	Nogle	 foretrak	 kraftig	

belysning,	andre	foretrak	skumringen	og	
fik	et	tåget	syn	fra	lyse	omgivelser	og	hvor	
overgange	mellem	lys	og	mørk	var	en	stor	
udfordring.	 Flere	 var	 i	 stigende	 grad	
afhængige	 af	 deres	 interaktion	 med	
deres	 omgivelser:	 Jo	 mere	 de	 mistede	
synet,	 desto	 mere	 brugte	 de	 andre	
sanser,	 men	 interaktionen	 var	 også	
afgørende	for	det	resterende	syn.		

Indlejret	viden	

Hjembesøgene	 og	
laboratoriekonsultationerne	 afslører	
også	 en	 række	 eksempler	 på	 indlejret	
viden	 eller	 viden,	 der	 er	 forankret	 i	
processer,	 produkter,	 kultur,	 rutiner,	
artefakter	eller	strukturer	(6).		

Daglige	rutiner	var	i	høj	grad	medieret	af	
lys,	 og	 borgerne	 beskrev	
årstidsændringer,	dagslys,	sollys,	kunstig	
belysning.	Ligeledes	beskrev	borgerne	at	
de	 rumlige	 organisationer,	 overgange,	
indretninger,	 teksturer,	 overflader,	
mønstre	og	farver	enten	kunne	lette	eller	
besværliggøre	 deres	 hverdag.	 Denne	
viden	 var	 indlejret	 i	 deres	 interaktion	
med	 deres	 fysiske	 miljø,	 og	 mange	 af	
deltagerne	 var	 ikke	 opmærksomme	 på	
denne	 indlejring	 før	 konsultationen.	 For	
synsresten	 var	 forholdet	 mellem	
belysning	og	hjemmemiljø	kritisk:	mørke	
overflader	 absorberede	 lyset,	 en	
mønstret	 dug	 eller	 gulvbelægning	
kamuflerede	 eller	 forstyrrede	

rumforståelsen.	 En	 given	 pære	 var	
indbyrdes	 forbundet	med	 lampen,	 dens	
lampeskærm	 og	 det	 oplyste	 rum.	 En	
lukket	 metal	 lampeskærm	 centrerede	
lyset,	mens	en	lampe	i	frosset	glas	lyste	i	
sig	 selv.	 Lyskilden	 og	 dens	 placering	
kunne	være	afgørende	 for	om	borgeren	
kunne	se	og	arbejde	på	køkkenbænken.	
Borgerens	placering	foran	fjernsynet	eller	
computeren	eller	en	 lampes	position	på	
eller	 over	 et	 bord,	 havde	 ligeledes	 stor	
betydning.	 Der	 var	 store	 forskelle	 på,	
hvordan	 man	 oplevede	 den	 fysiske	
kontekst	 inde	 og	 ude,	 på	 forskellige	
årstider	og	 tidspunkter	 i	 løbet	af	dagen.	
Mange	 oplevede	 færre	 problemer	 om	
sommeren,	men	solen	kunne	også	være	
den	værste	fjende	for	den	synsnedsatte.		

Medicinsk	 viden	 var	 indlejret	 i	
spørgeskemaet	 og	 de	 visuelle	 tester	 og	
viden	 om	 lysets	 fysik	 indlejret	 i	
lysmåleren.	 Det	 narrative	 interview	
berørte	 værdier	 som	 identitet	 (bagning,	
læsning,	 fordybelse,	 bidrage),	
stemninger	og	følelser	fra	'ikke	at	være	i	
stand'	 (kedsomhed,	 irritation,	 føle	 sig	
forladt,	passiv,	deprimeret,	mindre	værd,	
uden	 mening)	 eller	 æstetisk	
(designværdier	 og	 sentimentale	 værdier	
for	lamper	eller	indretning).	I	interviewet	
beskrev	konsulenterne	kulturelle	værdier	
i	 aspekter	 af	 "hygge"	 eller	 forskellige	
socioøkonomiske	kategorier,	der	påvirker	
hjemmearrangementets	 karakter.	 I	 en	
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muslimsk	 familie	 var	 gardinerne	 trukket	
for	 så	 moderen	 kunne	 gå	 uden	 hijab.	
Synsnedsættelsen	kunne	berøre	værdier	
fra	passiv	accept	af	tilstanden	som	en	del	
af	 aldring,	 til	 den	 unge	 enlige	mor,	 der	
kæmpede	for	lighed	og	aktivt	forsøgte	at	
forbedre	hverdagen,	så	hun	kunne	være	
en	bedre	mor.	Dette	omfatter	viden	om	
borgerens	evne	til	at	klare	og	tilpasse	sig,	
men	også	deres	evne	til	at	inkludere	den	
sociale	kontekst,	bede	om	hjælp	fra	nære	
slægtninge	eller	endda	frivillige.	

Synskonsulenterne	 havde	 medicinsk	
viden	 om	 syn	 og	 forskellige	 former	 for	
synsnedsættelser:	 praksisviden	 om	 at	
arbejde	med	 personer	med	 nedsat	 syn,	
med	andre	konsulenter,	oftalmologer	og	
optikere;	teknisk-	og	funktionel	viden	om	
lys,	lyskilder,	lamper,	erhvervet	som	led	i	
BLML-projektet	og	udøvelse	af	viden	fra	
deres	 arbejde	 med	 lys,	 udredninger	 og	
belysningsløsninger	 til	 personer	 med	
synsnedsættelse,	 herunder	 kendskab	 til	
menneske-	 og	 miljøinteraktion,	 samt	
behov	og	ønsker	for	boligen.	

Eksplicit	viden	

Den	eksplicitte	eller	verbaliserede	viden	i	
konsultationen	 omfattede	 information	
om	lys:	Lysniveauerne	blev	oversat	til	et	
ciffer	 eller	 en	 graf	 gennem	
spektrometeret	 og	 forklaret	 for	
deltagerne.	 Dette	 blev	 også	 set	 i	
belysningslaboratoriet,	 hvor	

konsulenterne	 delte	 viden	 om	
belysningsteknologien.	

Diagnosen	og	synsdataene	fra	optikerne	
eller	fra	CSU's	database	blev	også	brugt	i	
konsultationerne.	 I	 nogle	 konsultationer	
blev	diagnosen	drøftet,	hvor	konsulenten	
supplerede	 med	 generel	 viden	 om	
sygdommen	 eller	 den	 forventede	
udvikling	 af	 den.	 I	 nogle	 tilfælde	
involverede	 den	 generelle	 viden	 også	
information	 om	 mulighederne	 for	
finansiering	 eller	 støtte	 i	
folkesundhedssystemet.	

Oversættelse	og	koordinering	

Konsulenterne	 udførte	 en	 række	
oversættelser	 af	 de	 aktuelle	 bolig-	 og	
lysforhold	 for	 at	 kunne	
rekontekstualisere	 og	 genskabe	 dem	 i	
lyslaboratoriet.	 Oversættelserne	 var	
inskriptioner	 i	 form	 af	 noter	 fra	 det	
narrative	 interview,	 testresultater,	
lysmålinger,	 fotos	 og	 tegninger.	 Den	
viden,	der	er	 indlejret	 i	 spektrometeret,	
hvordan	 den	 måler	 /	 producerer	 den	
specifikke	 lux-værdi,	 er	 i	 sig	 selv	 en	
”blackbox”,	 men	 hvor	 den	 bruges	 som	
støtte	 til	 den	 kropslige	 viden	 hos	 de	
synsnedsatte,	 hverdagsviden	 fra	
husstanden	 og	 praksisviden	 hos	
konsulenten	 selv,	 bliver	 den	 eksplicitte	
viden	 kontekstualiseret	 og	 operationel.	

Med	 fokus	 på	 aktiviteterne	 og	 hvordan	
disse	 blev	 fremmet	 eller	 forhindret	 af	
interaktionen	 mellem	 lysforholdene	 og	
synet,	 inkluderede	
oversættelsesproceduren	 både	 det	
narrative	 interview	 og	 beskrivelserne	 af	
den	kropslige	erfaring,	den	observerede	
aktivitetsfunktion	og	det	målte	lys.	

Forløbet	i	lyslaboratoriet	var	ligeledes	en	
vigtig	 del	 af	 oversættelsesprocessen.	
Oplysningerne	fra	det	narrative	interview	
gjorde	 det	 muligt	 for	 konsulenten	 at	
støtte	og	styre	borgeren	samt	at	tilpasse	
de	 forskellige	 løsninger	 til	 det	 konkrete	
tilfælde.	 Fokusset	 på	 mulighederne	
gjorde,	 at	 borgeren	 følte	 sig	 mindre	
defensiv	og	mere	engageret	i	processen,	
end	 hvis	 fokusset	 havde	 ligget	 på	
begrænsningerne.	 Borgeren	 og	 dennes	
pårørende	 blev	 taget	 i	 hånden	 med	
udgangspunkt	 i	 deres	 egen	bolig,	 også	 i	
laboratoriet	 ved	 at	 trække	 på	 deres	
kropslige	 viden,	 hvor	 lysudredningen	
igennem	 hele	 forløbet	 blev	 relateret	 til	
deres	egne	aktiviteter	og	udfordringer.	

Til	 sidst	 ved	 laboratoriebesøget	 blev	
resultaterne	 oversat	 dels	 i	 tegning	 af	 fx	
den	 foreslåede	 lampe,	 dens	 form	 og	
placering	på	et	af	 fotografierne,	der	var	
printet	 fra	 borgerens	 hjem.	 Dels	 af	 en	
specificeret	 liste	 for	 hver	 af	 de	
undersøgte	 aktiviteter.	 På	 denne	 måde	
gik	 udredningen	 igennem	 to	 runder	 af	
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oversættelser,	fra	boligen	til	laboratoriet	
og	derefter	tilbage	igen.	

Ved	at	sammenligne	og	opleve	forskellen	
nærmest	1:	1,	 lærer	borgerne	om	lys	og	
de	 forskellige	 arrangementer	 på	 en	
måde,	der	”klæder	dem	på”	til	at	kunne	
lave	justeringer	i	boligen.	Og	ikke	mindst	
er	 de	 pårørende	 en	 vigtig	 brik	 i	 at	 få	
operationaliseret	denne	nye	viden.	

Foranderlige	og	uforanderlige	mobiler	

Værktøjskassen,	 med	 spørgeskemaet,	
det	 narrative	 interview,	 COPM,	
målingerne	 og	 den	 endelige	 liste	 over	
anbefalinger,	 repræsenterer	 små	 mere	
eller	 mindre	 uforanderlige	 mobiler,	 der	
muliggør	 oversættelse	 og	 translokation	
af	hjemmet	til	 lyslabben	og	tilbage	igen.	
De	 danner	 inskriptioner,	 der	 kan	
præsenteres,	 aflæses	 og	 kombineres	

uden	 yderligere	 kendskab	 til	 den	
specifikke	 kontekst	 af	 tid	 eller	 sted.	
Typisk	bruges	de	uforanderlige	mobiler	til	
generalisering	 og	 produktion	 af	
videnskabelige	resultater	på	tværs	af	en	
række	resultater.	

Konsulenternes	praksis	i	udredningen	og	
deres	 åbne	 tilgang	med	 tilpasninger	 fra	
hjem	til	hjem	og	borger	til	borger,	ligner	
imodsætning	 en	 foranderlig	 mobil:	
Udvikles	 forskelligt	 på	 forskellige	
tidspunkter	og	 til	 forskellige	geografiske	
kontekster	 (7).	Næste	afsnit	 undersøger	
konsulenternes	rolle	nærmere	ved	at	se	
på	 deres	 baggrund,	 og	 deres	 bagland	
(hinterland	på	engelsk).	

	

Baglande	 i	 spil:	 Person-	 omgivelse	 og	
aktivitet	i	PEO-modellen	

Under	 feltarbejdet	 og	 i	 de	 senere	
drøftelser	 med	 konsulenterne	 stod	 det	
klart,	at	deres	evne	til	at	interagere	med	
borgerne	var	central	for	udfaldet	af	deres	
service.	 De	 to	 konsulenter	 havde	 en	
baggrund	 som	 ergoterapeuter,	 og	
analysen	af	deres	bagland	er	baseret	på	
PEO-modellen	 (Person-Environment-
Occupation)	 der	 bliver	 anvendt	 i	
ergoterapi.	 PEO	 er	 udviklet	 som	 et	
praktisk	 analyseværktøj	 for	
problemanalyse,	
interventionsplanlægning	og	-	evaluering	
eller	 for	 at	 kommunikere	 terapeuters	
praksis	 (8).	 	 Her	 anvendes	 PEO	 som	
ramme	 for	diskussion	af	konsulenternes	
tilgang	 i	 BLML	 sammenlignet	 med	 en	
medicinsk	model	tilgang.	

	

	
Figur	1.	PEO	modellen	i	BLML,	videreudviklet	fra	Strong	et.al	[Fejl!	Der	er	ikke	defineret	et	bogmærke.]’s	diagram.	
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Tid	og	forandring	

I	 PEO	 ses	 personer,	 aktiviteter	 og	
omgivelser	 som	 en	 dynamisk	 og	
indbyrdes	 afhængig	 relation.	 I	
modsætning	 til	 den	 medicinske	 model,	
hvor	målet	er	objektivitet	og	det	sande,	
omfatter	PEO-modellen	"kompleksiteten	
i	 den	 daglige	 menneskelige	 erfaring",	
herunder	udvikling-	eller	forandring	over	
tid:	 Ændringer	 i	 selvforståelse,	
funktionsnedsættelse	 og	 miljømæssige	
begrænsninger,	 samt	 politiske	 og	
økonomiske	 forandringer.	 Modsat	 den	
dekontekstualiserede	 og	 generiske	
diagnose,	 handler	 hverdagsrammen	 om	
det	 specifikke.	 Som	 vist	 i	 figur	 1	 blev	
forløbet	 med	 de	 tre	 konsultationer	 i	
BLML	 planlagt	 over	 en	 periode,	 hvor	
tiden	 mellem	 udredningen	 og	
forslagsstillelsen	 blev	 betragtet	 som	 en	
vigtig	 del	 af	 konsultationen,	 som	 en	
læringsproces,	 hvor	 borgeren	 og	 den	
pårørende	erhverver	ny	viden	om	sig	selv	
og	situationen.	

Elasticiteten	 i	 PEO	 muliggør	
interventioner,	 der	 vurderer	 det	
indbyrdes	 forhold	 mellem	 de	 tre	
parametre	i	forskellige	sammenhænge	og	
over	 tid,	 hvor	 betegnelsen	 foranderlig	
mobil	 virker	 nyttig.	 BLMLs	 kontekst-	 og	
tidsspecifikke	 anvendelsesområde,	 hvor	
udfaldet	 af	 servicen	 afhænger	 af	 den	
aktive	 deltager,	 kræver	 også	 en	 mere	

samarbejdende	 og	 dialogisk	 tilgang:	
Borgerne	ses	som	eksperter	i	deres	eget	
liv	og	i	deres	egen	krop	og	hverdag.	

Samskabelse	af	viden	

Et	 væsentligt	 aspekt	 ved	 PEO-modellen	
er,	 at	 den	 muliggør	 forskellige	 typer	
viden,	 især	 i	 BLML	 demonstreret	 i	 den	
åbne	 dialog	 med	 borgeren.	 Under	
forløbet	 støttede	 og	 kvalificerede	
konsulenten	 borgerne	 i	 sine	 fremtidige	
beslutninger:	 Forklarede	 og	
demonstrerede	 teknisk	 viden	 om	 både	
synsnedsættelse,	 lyset	 og	 det	 belyste	
miljø,	men	også	praksisbaseret	viden	og	
erfaringer	fra	tidligere	konsultationer.	På	
denne	 måde	 blev	 også	 viden	 fra	 den	
medicinske	 model	 bragt	 i	 anvendelse.	
Konsulenterne	 understregede	 dog	 en	
særlig	 bevidsthed	 om	 deres	 egen	 viden	
og	 hvornår	 den	 skulle	 tages	 i	 brug:	 "I	
forhold	til	den	medicinske	viden	kan	man	
sige,	at	vi	har	den,	men	vi	anvender	den	
ikke	 for	 tidligt...	 ”	 De	 beskrev	 også	 en	
åbenhed	og	nysgerrighed	til	hvert	møde:	
"Vi	 har	 en	 ide	 om	 diagnosen	 og	 synet,	
men	vi	er	nysgerrige	på,	hvad	det	betyder	
i	forhold	til	lys.	To	personer	med	AMD	har	
ikke	nødvendigvis	de	samme	behov,	så	vi	
er	 interesserede	 og	 meget	
opmærksomme	på	ikke	at	blive	forstyrret	
af	 vores	 eksisterende	 viden”.	 Denne	
bevidsthed	over	deres	a	priori	viden	blev	

observeret	både	i	det	narrative	interview	
og	ved	afprøvning	af	lys	i	laboratoriet.	

Formålet	med	det	narrative	interview	var	
at	få	borgernes	egen	beskrivelse	af	deres	
daglige	 udfordringer	 relateret	 til	 lys	 og	
syn,	 samt	 at	 identificere	 2-3	 aktiviteter,	
der	 var	 centrale	 for	 det	 videre	 forløb.	
Derfor	 blev	 det	 understreget,	 at	 valg	 af	
aktiviteter	 var	 borgerens	 og	 ikke	
konsulenternes	 eller	 de	 pårørendes.	 I	
laboratoriet	 blev	 forskellige	 former	 for	
viden	 kombineret:	 Borgernes	 kropslige	
viden,	 i	 afprøvningen	af	 lyset,	 suppleret	
af	 eksplicitte	 oplysninger	 om	 de	
forskellige	 belysningsteknologier	 eller	
relationelle	 aspekter	 mellem	 lys	 og	
aktivitet.	 Der	 blev	 lagt	 vægt	 på,	 at	
borgerne	 var	 opmærksomme	 på,	 hvad	
han/hun	følte	-	eller	hvad	der	fungerede	
bedre	eller	dårligere.	Som	konsulenterne	
understregede,	 var	 dette	 ting,	 de	 ikke	
kunne	 forudsige.	 I	 modsætning	 til	 den	
medicinske	 model	 tilgang,	 hvor	 den	
funktionsnedsatte	 borger	 er	 en	 passiv	
modtager	 af	 den	 autoritære	 og	
professionelle	 viden	 og	 ekspertise,	
afhænger	 samskabelsen	 af	 viden	 af	 en	
aktiv	 borger.	 Skiftene	 mellem	 de	
forskellige	 typer	 viden	 var	 en	 måde	 at	
gøre	 den	 eksplicitte	 viden	 relevant	 og	
lade	borgeren	og	de	pårørende	deltage	i	
at	vidensskabelsen.	
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Kontekstualisering	 af	 svagsynsrehabi-
litering		

Latour	 beskriver	 de	 teoretiske	
videnskaber	 som	 hurtigere	 og	 mere	
uforanderlige	 end	 de	 empiriske	
videnskaber	 [Fejl!	Der	 er	 ikke	defineret	
et	 bogmærke.].	 Hvis	 man	 følger	 denne	
pointe,	fungerer	de	teoretiske	modeller	i	
svagsynspraksis	 også	 som	 uforanderlige	
mobiler.	 Hvorvidt	 der	 er	 tale	 om	 den	
medicinske-	 eller	 den	 relationelle	 og	
dynamiske	model	som	PEO,	synes	det	at	
være	 afgørende,	 at	 de	 muliggør	
forskellige	ting.	Dette	afsnit	vil	diskutere	
de	 forskellige	modellers	 karakteristik	 og	
hvordan	BLML	navigerer	imellem	dem.	

Synsnedsættelse	 er	 et	 område	 under	
vores	 sundhedssystemer,	 hvor	 den	
medicinske	model	er	udbredt,	som	i	ICD	
(9)	 en	 måde	 at	 konceptualisere	 og	
klassificere	 sygdomme.	 Oprindeligt	 er	
ICD	 udviklet	 som	 en	 standard	 for	
registrering	 af	 de	 vigtigste	 dødsårsager,	
men	 modellen	 er	 i	 dag	 dybt	 indlejret	 i	
vores	 sundhedssystemer	 og	 -strukturer,	
fra	diagnostik	og	behandlingsparadigmer,	
til	tilskudsordninger	og	forsikringer	(10).	I	
løbet	 af	 det	 20.	 århundrede	 er	 der	
udviklet	 forskellige	alternative	modeller,	
herunder	 en	 social	 model,	 der	 flytter	
problemet	 fra	 en	 tilstand	 eller	
nedsættelse	hos	individet,	til	et	problem	
ved	samfundets	 strukturer,	der	 ikke	er	 i	

stand	til	at	håndtere	tilstanden.	Den	bio-
psykosociale	 model	 beskrives	 som	 en	
relationel	 og	 kompleks	 forståelse,	 hvor	
en	 given	 tilstand	 er	 resultatet	 af	
dynamiske	 interaktioner	 mellem	
kropsfunktioner	 og	 kontekstuelle	
faktorer.	Denne	model	er	repræsenteret	
i	de	fleste	rehabiliterende	initiativer	og	i	
International	 Classification	 of	 Function	
(ICF)	(11).	ICF's	primære	formål	har	været	
at	 håndtere	 information	 og	
kommunikation	 på	 tværs	 af	
sundhedspersonale,	 herunder	 brugt	 i	
faglige	og	politiske	beslutningsprocesser.	
De	 tidligere	 undersøgelsesprocedurer,	
der	blev	brugt	af	de	 to	konsulenter,	 var	
baseret	på	ICF,	men	som	de	italesætter	er	
ICF	ikke	et	sprog	for	lægfolk	og	vedrører	
ikke	borgernes	hverdag	set	fra	borgerens	
perspektiv:	 "Udfyldning	 af	 alle	 de	
forskellige	 parametre	 var	 tidskrævende	
og	ikke	særlig	nyttigt,	andet	end	at	sikre,	
at	 du	har	 'det	 hele'	 ".	Den	holistiske	og	
tværfaglige	 udvikling	 i	 rehabilitering	 for	
svagsynede	 har	 stort	 set	 rettet	 sig	mod	
sundhedsprofessionerne	 og	 omfattet	
hjælpemidler,	 træning	 og	 oplæring	 (12,	
13,	14).	Selv	om	ICF	også	omfatter	socialt-	
og	fysisk	miljø,	reduceres	det	til	at	være	
en	 "fremmende"	 eller	 "forhindrende"	
faktor	og	ikke	operationel	i	udredningen	
af	de	hverdagslige	rammer.	Derudover	er	
ICF	 tæt	 forbundet	 med	 ICD	 og	 dermed	
den	 medicinske	 model:	 Klassificeringen	

starter	 og	 slutter	 med	
funktionsnedsættelsen	 og	 handicappet,	
uanset	 om	 ansvaret	 pålægges	 individet	
eller	samfundet.	

Ved	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	 lys	 og	
aktivitet,	 løftes	 fokusset	 fra	 den	
synshandicappede	 og	 det	 medicinske	
domæne,	og	BLML	åbner	for	diskussioner	
der	 omfatter	 hverdagslivet	 og	
husstanden.	De	to	konsulenter	beskriver	
den	 medicinske	 model	 som	 den	
overordnede	 ramme	 for	 deres	 arbejde,	
da	 diagnosen	 og	 sundhedsstrukturen	
bestemmer,	 hvem	 der	 er	 berettiget	
servicen.	Den	bio-psykosociale	model	er	
til	 stede	 i	 de	 rehabiliterende-	 eller	
recoverybaserede	 tilgange	 som	
overordnede	 behandlingsparadigmer	 er	
under,	og	de	bruger	både	den	medicinske	
og	 den	 biopsykosociale	 model	 i	 deres	
samarbejde	 og	 koordinering	 med	 det	
andet	sundhedspersonale	der	kan	være	i	
spil	 i	 en	 syns-	 eller	 lysudredning.	 BLML,	
repræsenterer	 en	 service,	 hvor	 mødet	
med	 borgeren	 opereres	 af	 en	 mere	
relationel	 og	 dynamisk	 tilgang.	 PEO-
modellen	 "indbefatter	 principperne	 om	
borger-centreret	 praksis	 og	 støtter	 den	
samarbejdende	tilgang"	[Fejl!	Der	er	ikke	
defineret	et	bogmærke.]	og	åbner	op	for	
andre	 professioner,	 der	 arbejder	 med	
forholdet	 mellem	 mennesker	 og	 miljø.	
Hvor	ergoterapeuten	har	et	særligt	fokus	
på	 aktiviteten,	 kan	 et	 fælles	 ansvar	 i	
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samarbejdet	 underbygges	 ved	 at	
fokusere	på	alle	tre	områder.	
	

	

Figur	2.	De	tre	konsultationer,	hvor	der	navigeres	mellem	hverdagsliv,	praksis	og	teorier.	

Figur	2	illustrerer	denne	proces,	hvor	konsulenterne	"kropsliggør	og	bærer	et	bundt	af	baglandet"	[Fejl!	Der	er	ikke	defineret	et	bogmærke.]	og	er	i	stand	til	at	
navigere	og	anvende	de	forskellige	former	for	viden	på	tværs	af	epistemologier	og	ontologier.	

Konklusion		

At	åbne	den	sorte	boks	af	 rehabilitering	
for	 synsnedsatte	 og	 at	 anvende	
synskonsulenternes	 'egen	 model'	 for	
systematisk	 at	 analysere,	 hvad	
konsulenterne	 ser	 og	 gør	 [Fejl!	 Der	 er	
ikke	 defineret	 et	 bogmærke.]	 har	 givet	
opmærksomhed	 til	 den	 ellers	 tavse	
praksisviden.	 Service	 for	 synsnedsatte	
hviler	 på	 en	 medicinsk	 forståelse,	 hvor	
diagnosen	 eller	 synsnedsættelsen	 er	

udgangspunktet,	 men	 forskellige	 typer	
viden	 koordineres	 og	 målrettes	 og	 ikke		
mindst	 samskabes	 af	 borgeren	 og	
konsulenten	 i	 fællesskab.	 Ved	 at	
rammesætte	 udfordringerne	 i	
synsnedsættelsen	 i	 forhold	 til	 lys	 og	
aktivitet	 giver	 konsulenterne	plads	 til	 at	
diskutere	 udfordringerne	 og	
mulighederne	 i	 forhold	 til	 borgerens	
fysiske-	og	sociale	kontekst.	

Fleksibiliteten	 og	 elasticiteten	 i	 PEO-
modellen	 udgør	 en	 foranderlig	 mobil,	

hvilket	 er	 en	 væsentlig	 egenskab	 for	 at	
kunne	 rumme	 kompleksiteten	 på	 tværs	
af	teorier,	praksisser	og	hverdagsliv.	

Tak	

Tak	 til	 CSU	 og	 synskonsulenterne	 for	
deres	 åbenhed	 og	 engagement	 i	 vores	
samarbejde,	 og	 til	 de	 borgere,	 der	 har	
deltaget	 i	 projektet.	 Dette	 arbejde	 er	
blevet	støttet	af	Velux	Fonden.
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