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INDLEDNING

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Indeværende statusnotat er midtvejsevalueringen af Projekt N-Lited foretaget i Q4 2022 – Q1 2023. Projekt N-Lited er 
drevet af CSU-Slagelse og støttet af Velux fonden. I projektet deltager syv synscentre nationalt, hhv. Aalborg, Silkeborg, 
Aarhus, Kolding, Sønderborg, Roskilde, Hellerup. Projektet er estimeret til to år med start i januar 2022 og afslutning i 
december 2023. 

Projekt N-Lited er et udviklingsprojekt, hvor brugen af metoden skal afprøves på nye synscentre for derigennem at 
høste erfaringer med brug og tilpasning i andre kontekster end på CSU-Slagelse, hvor metoden tidligere er påvist at 
have god effekt. Dette for at afdække potentialet for skalerbarhed og udbredelse til resterende synscentre i Danmark. 
Evalueringens formål bliver dermed at følge afprøvningerne i de syv involverede synscentre, for herigennem at afdække 
mulighederne for tilpasning, virksomme mekanismer, hæmmende barrierer, afgørende kontekster og andre faktorer 
som kan have betydning for implementeringen af metoden på synscentre i Danmark. Det er ikke evalueringens formål 
at afdække virkningen hos målgruppen, da denne allerede er påvist tidligere. Derimod er evalueringens formål 1) at 
skabe et vidensfundament, som muliggør meningsfuld tilpasning af projektet undervejs og 2) at etablere viden om 
udredelse af N-Lited metoden til danske synscentre, så metoden efterfølgende kan skaleres til hele Danmark. 

EVALUERINGENS FORMÅL 
Midtvejsevalueringen vil have særligt fokus på den indledende implementeringsfidelitet i de syv involverede synscentre 
og læring fra første del af projektperioden vil blive opsamlet til anvendelse i og potentiel justering af den resterende 
projektperiode. Midtvejsevalueringen har til formål at gøre projektet klogere på områder, hvor der skal sættes ekstra 
ind eller hvor metoden skal tilpasses yderligere. Derudover skal den også svare på, hvad der virker/ikke virker hos 
synscentrene og hvorfor. Projektet skal kunne komme hæmmere og fremmere i møde, så det bliver muligt at tilpasse 
metoden, undervisningsmaterialet og sparringen. 

DATAGRUNDLAG 
Midtvejsevalueringens data består er kvalitativt og består af interviews med synskonsulenter og ledere fra de syv 
involverede synscentre samt projektteamet. 

Synskonsulenter. Der er foretaget fem digitale fokusgruppeinterviews á 1 time, hver med deltagelse af de to deltagende 
synskonsulenter fra hhv. Aalborg, Silkeborg, Aarhus, Roskilde og Hellerup. Dertil er der foretaget et digitalt 
enkeltinterview med deltagende synskonsulent fra Sønderborg. Det er forgæves forsøgt at lave interviewaftale med 
deltagende synskonsulenter fra Kolding. 

Ledere. Der er foretaget telefoniske interviews á 30 minutter med hver af de deltagende synskonsulenters leder fra 
hhv. Aalborg, Silkeborg, Aarhus, Kolding, Sønderborg, Roskilde og Hellerup. 

Projektteam. Der er foretaget et digitalt interview med projektteamet fra CSU-Slagelse á 1 time. 

Side 2 af 13 



  

  

     

 

 

 

 
          

                 
           

  

 

              
           

      
             

          
            

         
                  

                 

             
           

  

  
               

             
               

            
              

            

             
               

                
               

 

                
              

 
              

             
            

             
           

      

FREMADRETTEDE ANBEFALINGER

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Indeværende afsnit præsenterer de overordnede fremadrettede anbefalinger, som er fremkommet på baggrund af 
evalueringens samlede datamateriale. Anbefalingerne er fremstillet operationelt, således projektteamet har et simpelt 
og samlet overblik over, hvad evalueringen finder, at der er behov for fremadrettet for at styrke indsatsen. Afsnittet vil 
også fungere som en opsamling på de centrale fremadrettede perspektiver, som har fyldt mest for informanterne i 
midtvejsevalueringen. 

Sparringssession. Hvis der er ressourcer til det i projektet, er det evalueringens vurdering, at det vil gavne 
implementeringen og synskonsulenternes arbejde med N-Lited metoden, at der afholdes en fælles, fysisk 
sparringssession med de deltagende synskonsulenter. Flere synskonsulenter efterspørger en session med 
projektteamet og de andre synskonsulenter, som deltager i projektet og som deltog i undervisningen, hvor man på 
baggrund af sine erfaringer i praksis til nu får mulighed for at sparre med hinanden og få faglige inputs fra 
underviserne. Timingmæssigt er det synskonsulenternes vurdering, at denne session med fordel kunne ligge i foråret 
2023 og gerne hurtigst muligt. Den første periode efter undervisningen, hvor synskonsulenterne har gjort sig egne 
erfaringer i egen praksis har rejst nogle spørgsmål, som med fordel kan drøftes med dels de andre synskonsulenter, 
som står i samme virkelighed og dels projektteamet, som har den faglige ballast til at kunne vejlede. 

Det er midtvejsevalueringens vurdering, at der vil være stor tilslutning fra synskonsulenterne til en sådan 
sparringssession, og at det bør prioriteres at afholde denne i foråret 2023. 

Forum. I forlængelse af ovenstående udtrykker flere synskonsulenterne et behov for et digitalt forum, hvor de kan 
sparre og netværke med de andre synskonsulenter i Projekt N-Lited. Et forum, der sidenhen kan tilgås af nye 
synskonsulenter, som gerne vil arbejde med lysudredning og N-Lited metoden. Forummets format italesættes som en 
digital platform, hvor der kan deles historier og erfaringer og samtidig interageres med hinanden. I den direkte 
italesættelse finder flere synskonsulenter inspiration fra Facebooks gruppeformat, men er samtidig bevidste om, at 
Facebook ikke er den oplagte platform til et fagprofessionelt forum af denne karakter. Derfor nævnes 
Sammenslutningen af Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner, DTHS, som en platform, der kunne være velegnet. 

Det er evalueringens vurdering, at det understøtte synskonsulenternes arbejde med N-Lited metoden og dermed 
implementeringen på synscentrene, hvis de fik adgang til et online forum, hvor de kunne sparre med ligesindede 
synskonsulenter landet over, som arbejder i den samme ”virkelighed”, som de selv står i. Såfremt projektteamet har 
ressourcer til det og mulighed for det, vil det være gavnligt for projektet at dette forum etableres. 

Stringens. Det er et gennemgående tema for synskonsulenterne, at de arbejder med N-Lited metoden under et 
oplevet tidspres. Det er forskelligt fra synscenter til synscenter, om man arbejder med metoden stringent og en til en 
følger manualen eller om man i højere grad tilpasser metoden egen praksis, således tidsforbruget ikke bliver højere 
end hvad der er hensigtsmæssigt i en i forvejen travl hverdag. Denne forskellige tilgang til stringens kan med fordel 
italesættes i højere grad af projektteamet, således det bliver tydeliggjort for de deltagende synskonsulenter hvad 
projektteamet forventer i forhold til deres stringens med manualen og deres tilpasning til egen praksis. Ved at 
italesætte dette i et fælles forum for synskonsulenterne kan det potentiel afmontere nogle synskonsulenters oplevelse 
af metoden som meget tidskrævende ved, at de bliver bevidste om det gavnlige for implementeringsfideliteten ved at 
formatere metoden ind i egen praksis. Samtidig kan det blive tydeliggøre overfor de synskonsulenter, som er gode til at 
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ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

forme metoden til egen praksis, hvor stringent en tilgang, der er nødvendig, for at det fortsat er N-Lited metoden, der 
anvendes. 

Det er evaluerings vurdering, at det vil understøtte synskonsulenterne i at anvende N-Lited metoden, hvis de får italesat 
tydeligt hvad der er projektteamets forventninger til stringens og lokal tilpasning i anvendelsen af N-Lited metoden. Der 
vil være en styrke i at italesætte dette i et fælles forum for de deltagende synskonsulenter, på nuværende tidspunkt, 
hvor de hver især har gjort sig gode erfaringer med anvendelsen af metoden i egen praksis og egen virkelighed. 

Gennemsigtighed. I forlængelse af ovenstående og det oplevede høje tidsforbrug anerkender flere synskonsulenter, 
at dette hænger sammen med, at en del af dokumentationen udføres, fordi man er en del af et projekt. Det er tydeligt 
at mærke, at for synskonsulenterne handler deres arbejde – og dermed anvendelsen af N-Lited metoden - om at gøre 
en forskel for borgeren. Når der så opleves et tidspres, blandt andet på grund af dokumentation for projektet skyld, så 
kan dette føles mindre meningsfuldt end det at udføre sit mere borgerrettede arbejde. Dette er naturligt. 
Synskonsulenterne anerkender fuldt ud, at der er behov for dokumentation til at følge projektet, men det er 
evalueringens vurdering, at det vil være gavnligt synskonsulenternes rammer for arbejdet med N-Lited metoden, hvis 
det i højere grad ekspliciteres præcis hvilke dele af metoden, der for nu er projektrettede og hvilke dele af metoden, 
der er lysudredning med N-Lited metoden. Dette for at gøre det gennemsigtigt for synskonsulenterne hvor meget tid, 
de kan forvente at bruge senere hen på lysudredning med N-Lited metoden. Det oplevede høje tidsforbrug kan være 
en hæmmende faktor for synskonsulenternes anvendelse af metoden, og derfor er det evalueringens vurdering, at det 
vil gavne synskonsulenternes overblik over de tidsmæssige faktorer i N-Lited metoden. Flere synskonsulenter 
italesætter, at de har svært ved at forestille sig, hvordan de skal kunne bruge lige så lidt tid på en lysudredning med N-
Lited metoden, som projektteamet gør, fordi de sammenligner dette med deres nuværende tidsforbrug. Hvis det bliver 
gennemsigtigt hvor meget tid, der bruges på dokumentation på projektet og hvor meget tid der vil skæres fra, når man 
bliver erfaren, vil det kunne skabe et mere reelt billede af hvad synskonsulenterne kan forvente at bruge fremadrettet. 

Det er evalueringens vurdering, at det vil gavne den fremadrettede implementering og forankring på synscentrene, hvis 
projektteamet i et fælles forum i samarbejde med synskonsulenterne gør tidsforbruget helt gennemsigtigt. 

Katalog. På det mere praktiske niveau efterspørger flere synskonsulenter et fælles katalog over lamper og pærer, som 
anbefales til borgerne. Synskonsulenterne oplever stor udskiftning i lamper og pærer med hensyn til tilgængelighed, 
nye og udgåede varer. De oplever det som en tidskrævende og kompleks opgave at holde kataloget up to date, og 
italesætter et ønske om, at dette gøres i fællesskab frem for individuelt på det enkelte synscenter. Det vurderes 
meningsfuldt at arbejde med et fælles katalog, som løbende opdateres og som er tilgængeligt for alle synskonsulenter, 
der arbejder med N-Lited metoden, særligt fordi det vil skabe ensartethed i tilbuddet landet over. For flere af de 
involverede ledere fra synscentrene er der en stor værdi i, at N-Lited metoden skaber en ensartet praksis på tværs af 
landet, og netop ind i dette perspektiv vil det også være meningsfuldt, at der arbejdes med et fælles produktkatalog i 
anbefalingerne til borgerne. 

Det er dermed evalueringens vurdering, at såfremt der er ressourcer til det, så vil det være værdifuldt for udrulningen 
af N-Lited metoden, at projektteamet undersøger mulighederne for at oprette og dele et fælles digitalt produktkatalog 
med lamper og pærer, som løbende opdateres og som deles med alle synskonsulenter, der anvender N-Lited 
metoden. 
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OVERORDNET STATUS

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Indeværende afsnit giver en kort overordnet status på projekt N-Lited og implementeringen på de syv involverede 
synscentre. 

Der er til nu, medio februar 2023, udført eller igangsat 26 cases i alt fordelt på fem af de involverede synscentre. To af 
synscentrene har endnu ikke leveret data, som angiver antal cases ind til projektteamet, hvorfor det totale antal cases 
potentielt er højere. Antallet af cases vidner om, at der er god aktivitet med N-Lited metoden på synscentrene, men at 
vi fortsat er tidligt i projektet. Der er gode erfaringer med metoden, men fortsat få. Ikke desto mindre har 
synskonsulenterne kunnet tale ind i midtvejsevalueringen på en meningsfuld måde på baggrund af deres erfaringer til 
nu, og med et godt perspektiv over status, hæmmere og fremmere for arbejdet med N-Lited metoden. 

Overordnet set finder samtlige synscentre, herunder både ledere og synskonsulenter metoden meget meningsfuld. 
Dette giver gode betingelser for at arbejde med implementeringen på synscentrene. Det meningsfulde ved metoden 
italesættes i særlig grad at relatere sig til den recovery-orienterede tilgang, som er central i metoden såvel som i 
kommunernes tilgang til borgerne. Som perspektiv i dette er der for synskonsulenterne også rettet en særlig 
opmærksomhed mod de borgere, som de tilbyder lysudredning. I tråd med den recovery-orienterede tilgang, så har 
synskonsulenterne fokus på, at de borgere, der tilbydes lysudredning også vurderes at være i stand til i sidste ende at 
handle på anbefalingen. Som det italesættes af en synskonsulent, ville det være spild af borgernes ressourcer, hvis der 
igangsættes forløb, hvor borgeren ikke handler. Den manglende handling kan skyldes flere ting, som for eksempel 
manglende pårørende, manglende økonomi, manglende ressourcer eller manglende behov. Pointen fra 
synskonsulenterne er, at det er essentielt at screene for disse faktorer inden igangsættelse af lysudredningsforløb. Ved 
igangsættelse af forløb er det ligeledes en central pointe fra synskonsulenterne, at der bruges tid på at italesætte 
vigtigheden af borgernes egen vilje og mulighed for handling, således man nærmest laver en mundtlig kontrakt med 
borgeren. Dette perspektiv fylder hos synskonsulenterne, hvilket vidner om, at det, de brænder for er at gøre en forskel 
for deres borgere. 

Som del af den overordnede status er også synskonsulenternes vurdering af efterspørgslen hos borgerne på 
lysudredning og dermed meningsfuld anvendelse af metoden. Størstedelen af synscentrene oplever, at der er 
efterspørgsel på ydelsen – ikke direkte, men ved at de som synskonsulenter har fået udvidet deres værktøjskasse med 
en metode til lysudredning, hvorved de nu har blik for hvordan de kan hjælpe forskellige borgere ved at fokusere på 
lyset. I Sønderborg vurderes der dog ikke at være en høj efterspørgsel på lysudredninger, hvilket italesættes at hænge 
særligt sammen med borgergruppen, som i mange tilfælde er karakteriseret ved en meget høj alder og derved lavere 
grad af effekt ved brug af lys samt en sparsommelighed i forhold til viljen til at handle og eksempelvis bruge penge på 
nye pærer eller lamper eller i det hele taget at have meget lys tændt, når vi står midt i en energikrise. Sidstnævnte 
karakteristika går igen hos flere synskonsulenters oplevelser af borgere, de møder, og italesættes at hænge sammen 
med en generation, som er vant til at spare på tingene, og derfor i langt højere grad end tilfældet er med yngre 
generationer er villige til ”at nøjes” – for eksempel med dårlig belysning. Dette er en kontekst for lysudredninger, som 
synskonsulenterne står i, hvorfor det som tidligere nævnt er essentielt for dem at identificere og derfra italesætte 
borgerens vilje til handling. 

Sidste led i den overordnede status er, at synskonsulenterne oplever arbejdet med N-Lited metoden som 
tidskrævende. Dette er naturligt i et udviklingsprojekt, hvor nye arbejdsformer skal implementeres inden for allerede 
eksisterende rammer. Dette belyses yderligere i et senere afsnit ”Rammer og vilkår”, hvorved det blot er essentielt for 
nu at belyse, at alle involverede synskonsulenter og ledere fortsat er engagerede og ved godt mod. De italesætter alle 
sammen, at der er en forståelse for, at det høje tidsforbrug skyldes dels projektmæssig dokumentation, som senere 
hen udgår, når metoden ikke implementeres under Projekt N-Lited og dels manglende erfaring. 
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RAMMER OG VILKÅR

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

En central del af midtvejsevalueringens fokus på implementeringsfidelitet har naturligt været de rammer og vilkår, som 
synskonsulenterne har haft at arbejde med N-Lited metoden under. Dette tema er behandlet både i interviews med 
synskonsulenter og i interviews med ledere. Perspektiverne er ensartede, og der er således ikke identificeret divergens 
mellem ledelsens holdning og synskonsulenternes holdning til rammerne og vilkårene. Gode rammer og vilkår for 
processen med at implementere en ny metode er af stor betydning for implementeringsfideliteten, og i 
midtvejsevalueringen af Projekt N-Lited identificeres det, at synskonsulenterne får stillet rigtig gode rammer og vilkår til 
rådighed af deres ledelse. Dette er oplevelsen blandt samtlige synskonsulenter og eksemplificeres eksempelvis ved 
muligheden for, at synskonsulenterne har kunnet udføre de første lysudredninger to og to sammen. Derved har de haft 
mulighed for at støtte sig op ad hinanden og efterfølgende sparre om processen. Synskonsulenterne oplever det 
værdifuldt at kunne udføre de første lysudredninger med N-Lited metoden sammen med en kollega, da proceduren er 
kompleks i og med, at der er mange tekniske ting at huske, samtidig med, at man er godt til stede i mødet med 
borgeren. 

Overordnet finder evalueringen, at lederne i høj grad giver frie rammer for synskonsulenterne til at arbejde metoden 
ind i egen praksis på den måde, som konsulenterne selv finder meningsfuldt. Der identificeres lav grad af styring og 
kontrol, men høj grad af opbakning og understøttelse til at arbejde med metoden. Med dette sagt er der ikke nogle 
synscentre, som har deciderede ekstra midler til at arbejde med N-Lited metoden, hvorfor der er frie rammer for 
synskonsulenterne til at prioritere tid på N-Lited, når det er meningsfuldt, men samtidig være bevidste om, at denne tid 
fraprioriteres andre opgaver. 

Som nævnt i indledningen identificeres en stor motivation hos ledere såvel som synskonsulenter til at arbejde med N-
Lited metoden. Lederne italesætter i høj grad, at de tror på metoden og ser en værdi i den, hvilket vurderes også at 
have en positiv afsmitning på opbakningen til implementeringen og det øgede tidsforbrug i implementeringsperioden. 
Samtidig er lederne opmærksomme på nødvendigheden af, at det øgede tidsforbrug er til stede i dels opstartsperioden 
og dels projektperioden, og at metoden med tiden må finde et format, hvor synskonsulenterne laver individuelle 
lysudredninger og bruger metoden på en måde, så den giver værdi for deres praksis og deres borgere, men ikke 
forbruger uhensigtsmæssig meget tid, som går fra andre borgerrettede kerneopgaver. 

Udover troen på, at N-Lited metoden vil komme borgerne til gode, går ledernes konkrete italesættelser af motivationen 
for at deltage i Projekt N-Lited blandt andet på det at bidrage til faglig udvikling af lysområdet, at dygtiggøre sig fagligt 
inden for lys, at bidrage til en fælles national praksis om lysudredning, ønsket om en præcis metode til lysudredning 
samt de større centres ønske om at tage et medansvar i udviklingen af feltet og udbredelsen af metoden. 

En særlig opmærksomhed i temaet rammer og vilkår er naturligt synscentrenes finansieringsform. Der identificeres 
væsentlige forskelle for rammerne omkring implementering af N-Lited metoden afhængig af, om man er 
takstfinansieret eller rammefinansieret. Den væsentlige forskel imellem de to finansieringsmodeller vurderes i 
indeværende projekt mulighederne for selv at sætte rammerne for, hvornår, hvor meget og hvordan man vil arbejde 
med lysudredning hos borgerne. Hvis man er takstfinansieret, skal alle aktiviteter ansøges hos kommunerne, som skal 
bevillige tid til at anvende N-Lited metoden. For at anvende metoden, skal synskonsulenterne dermed dels have ansøgt 
om det og dels have godkendt af kommunerne, at de kan bruge N-Lited metoden. Hvis man er rammefinansieret er der 
højere grad af frie rammer omkring brugen af N-Lited metoden, forstået på den måde, at man som synscenter og som 
synskonsulent i høj grad selv vurderer fra sag til sag, om det er meningsfuldt at anvende N-Lited metoden. Det giver en 
frihed hos synskonsulenterne, at de selv kan vurdere hvorvidt der er meningsfuldt at tilbyde borgeren lysudredning 
eller ej. Som kontekst i en implementeringssammenhæng er rammefinansieringsmodellen altså mere agil at arbejde 
inden for, når det ønskes at afprøve N-Lited metoden. 
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UNDERVISNINGEN

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Som afsæt for implementeringsarbejdet, hvor N-Lited metoden overføres til synskonsulenternes egen praksis har disse 
deltaget i fælles undervisning i metoden. Denne undervisning er dermed synskonsulenternes afsæt for at tage 
metoden hjem i egen praksis. Derfor har et tema i interviews med synskonsulenterne netop også været vurderingen af 
undervisningen som afsæt for at arbejde med N-Lited metoden i egen praksis. 

Synskonsulenterne er generelt meget positive over undervisningen og vurderer overordnet set undervisningsforløbet 
som godt og fyldestgørende. De italesætter, at der var et højt fagligt niveau i undervisningen, og samtidig et trygt 
læringsrum med god og ligeværdig dialog samt respekt mellem undervisere og deltagere. Undervisernes oplevedes 
som velforberedte og velstrukturerede og hele forløbet igennem oplevede synskonsulenterne en god stemning på 
holdet. Synskonsulenterne føler dels, at de lærer meget af de dygtige undervisere, men i høj grad også af hinanden. 

Der er altså oplevet stor værdi i det faglige fokus på lys, lysudredning og metoden. Samtidig efterspørges et større fokus 
på det mere praksisnære og det erfaringsbaserede. Dette handler dels om at bruge mere tid på at dykke ned i 
lyskufferten og lyskilderne, således synskonsulenterne får mere viden om hele indholdet heri og dermed ballast til at 
bruge hele paletten af lyskilder i deres lysudredninger. Større fokus på det erfaringsbaserede knytter sig til 
synskonsulenternes ønske om at gennemgå flere cases som del af undervisningen. Oplevelsen er, at det vil letteregøre 
omsætningen af den faglige viden, hvis det i undervisningen også konkretiseres, hvordan denne faglighed kommer til 
udtryk i praksis. Altså et ønske om at opleve metoden i virkeligheden inden man selv bliver mødt af virkeligheden i egen 
praksis. Der er en stor anerkendelse af, at man gennem undervisningen får en stor faglig ballast, men omsætningen af 
denne er synskonsulenterne også bevidst om vil kunne se meget forskellig ud fra praksis til praksis. Derfor italesættes 
et ønske om, at der i undervisningen var lagt observationer af praksis ind, hvor underviserne udfører en lysudredning 
hos en borger. Det oplagte format til dette vil være en film, således synskonsulenterne også kan genbesøge denne 
senere, når de har gjort sig erfaringer fra egen praksis og der derigennem opstår nye spørgsmål. 

I forlængelse af ønsket om en del af undervisningen som mere praksisorienteret er det også et udtalt ønske for flere 
synskonsulenter, at der etableres en sparringssession tre måneder efter sidste undervisningsgang. Det er oplevelsen 
blandt synskonsulenterne, at der rejser sig mange spørgsmål, når man i starten tager N-Lited metoden fra 
undervisningen og hjem i egen praksis. Der har været rigtig god adgang til sparring undervejs med projektteamet, hvor 
mange af disse spørgsmål kan blive besvaret, men ønsker fra synskonsulenterne er også, at man kan dele erfaringer 
med de andre synskonsulenter, som er i samme position som en selv. Det er dels relevant at høre projektteamets 
perspektiver på faglige spørgsmål, men det vurderes også i høj grad relevant at høre andre synskonsulenters 
perspektiver på praktiske situationer i den virkelighed, som de alle sammen står i. 

Endeligt peger synskonsulenterne på to opmærksomheder i forbindelse med undervisningen. Den første handler om, 
at der i undervisningen er en del fokus på data og målinger til projektet. Det anerkendes, at der skal leveres data til 
projektet, men synskonsulenterne er i højst grad fokuseret på hvordan de skaber værdi for borgerne med metoden. 
Derfor italesættes det, at undervisningen ville kunne styrkes ved, at det gøres mere gennemsigtigt hvilke dele af 
undervisningen der handler om bidrag til projektet og hvilke dele af undervisningen, der handler om metoden. En 
simpel forventningsafstemning, hvor ”det skæres ud i pap”. Den anden opmærksomhed handler om, at det kan have 
betydning for undervisningen om synskonsulenterne er på samme faglige niveau i forhold til lys, inden de deltager. For 
nogle opleves dele af undervisningen som basisviden, mens det for andre er ny viden. Det vurderes at kunne styrke 
undervisningen, hvis der etableres et nogenlunde fælles fagligt udgangspunkt for lys, inden denne igangsættes. 
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N-LITED METODEN

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Indeværende afsnit præsenterer synskonsulenternes oplevelser med at arbejde med N-Lited metoden, herunder hvad 
der fungerer godt og hvad der er udfordrende. 

Først og fremmest er det en vigtig pointe for synskonsulenternes arbejde med N-Lited metoden, at der i evalueringen 
identificeres høj grad af motivation for at arbejde med metoden. Det italesættes bredt af synskonsulenterne, at man 
tror på, at N-Lited tilgangen skaber værdi for borgerne. Den narrative tilgang, hvor man tager udgangspunkt i borgeren, 
i dennes eget hjem og i helt konkrete situationer gør, at synskonsulenterne er overbeviste om, at det skaber øget 
livskvalitet – og længere tids selvhjulpenhed – hvis man lykkes med at lave en god lysudredning, der munder ud i 
konkrete anbefalinger, som borgeren handler på. 

Arbejdet med lysudredning er dog ikke nyt for synskonsulenterne. Det er et felt, som man kender til og som mange 
også har arbejdet med. Det nye i N-Lited metoden er dog den strukturerede tilgang. Synskonsulenterne oplever, at det 
er meget velfungerende med den metodiske stringens og de konkrete målepunkter og vinkler. Tidligere har man 
oplevet lysudredning som en fluffy størrelse, der var vanskelig at gribe og anvende, men det modsatte er oplevelsen 
med N-Lited metoden. Den strukturerede tilgang opleves af synskonsulenterne også at vise en seriøsitet overfor 
borgeren, således at denne oplever man tager dem seriøst og lytter til dem i et oprigtigt ønske om at hjælpe dem. Det 
fungerer således også på den måde, at hvis man gennem lysudredningen finder frem til, at anbefalinger om lys ikke vil 
skabe værdi for borgerne, fordi denne eksempelvis har så dårligt syn, at det er en blindetilgang, der skal anvendes i 
stedet, så accepterer borgeren nemmere dette, fordi man er gået metodisk og stringent til værks i sin lysudredning. 

I forlængelse af den metodiske stringens og den borgernære tilgang italesætter synskonsulenterne en værdi i, at der 
tages udgangspunkt i maks. tre aktiviteter. Nogle gange fokuserer man dog kun på en eller to aktiviteter, fordi man 
identificerer et specifikt behov, men i det hele taget er denne indsnævring og det aktivitetsbaserede fokus fremmende 
for muligheden for at hjælpe borgeren så konkret som muligt. Når borgeren er i den konkrete situation i eget hjem, så 
oplever synskonsulenterne, at der kommer flere ord på udfordringerne end der ville gøre, hvis man blot snakkede om 
dem andetsteds. 

Som led i oplevelsen af en meget konkret tilgang er synskonsulenterne glade for lyskufferten, dennes indhold og deres 
tilegnede viden om lys og lamper. De ser en stor værdi i, at man kan præsentere borgeren for helt konkrete løsninger i 
selve situationen. Dermed italesættes der større værdi for synskonsulenterne i at have lyskufferten, da de finder denne 
meget anvendelig hos borgeren, end de finder i lysrummet, til trods for, at dette stadig bruges af mange og også 
fungerer godt, men er mere omstændigt at benytte, og i nogle tilfælde vanskeligere at få borgeren ind til. Den store 
værdi i N-Lited metoden ses som lysudredningen i hjemmet. 

Et sidste element, der italesættes som særligt velfungerende er billeddokumentationen og brug af PowerPoint. Det kan 
være omstændigt og tidskrævende at udføre dokumentationen, men samtidig er det netop denne dokumentation, som 
giver den systematik og metodiske stringens, som man tidligere har manglet i lysudredning. Særligt det at bruge 
billeder som dokumentation opleves som en styrke. 

Der knytter sig naturligvis også nogle udfordringer til arbejdet med N-Lited metoden, særligt i denne tidlige del af 
implementeringsfasen. Det første element er, som tidligere beskrevet og også behandlet i næste afsnit, det oplevede 
høje tidsforbrug. Et tidsforbrug, der forventes at blive lavere i takt med opbygning af erfaring og større og større 
mestring af N-Lited metoden. For nuværende, hvor synskonsulenterne oplever, at en lysudredning kan tage op til tre 
timer italesættes en udfordring i at borgerne kan blive trætte og have svært ved at holde fokus, fordi processen er lang. 
Dette opleves uhensigtsmæssigt for borgeren. 
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ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Derudover oplever nogle synskonsulenter også en uhensigtsmæssighed overfor borgeren i den løbende 
dokumentation på computeren. Det opleves at skabe en afstand mellem synskonsulenten og borgeren, når der skal 
bruges tid foran skærmen, selvom man sidder fysisk sammen. Denne oplevelse er individuel fra synskonsulent til 
synskonsulent, men for dem, hvor oplevelsen er udtalt, vælger man at vente med dokumentationen til man har forladt 
borgerens hjem. Så udfører man dokumentationen i bilen, når man kommer hjem eller på kontoret dagen efter. Dette 
fungerer godt for de synskonsulenter, som vælger denne tilgang, men det er vigtigt at oprette en opmærksomhed mod 
det at få dokumentationen udført i rette tid, og hurtigst muligt efter lysudredningen. 

En anden del af N-Lited metoden, som stort set alle synskonsulenter berører og finder visse udfordringer i, er 
anvendelsen af det narrative interview. Synskonsulenterne finder, som nævnt, værdi i den narrative tilgang, men finder 
det samtidig udfordrende til tider at anvende interviewet på en god og meningsfuld måde. Der kan være tendens til, at 
nogle synskonsulenter finder det narrative interview kunstigt. Når synskonsulenterne italesætter denne oplevelse, så 
bunder det i, at man måske kender borgeren i forvejen eller har talt med denne inden man går i gang med interviewet, 
og så kan det at følge det narrative interview stringent virke lidt opstillet, fordi man måske i forvejen ved hvilke rum og 
hvilke situationer, det drejer sig om. I forlængelse heraf finder nogle synskonsulenter, at det narrative interview til tider 
indbyder til for meget styring i relation til hvor ægte og flydende man ønsker samtalen med borgeren skal være. Så når 
man spørger ind til noget gennem interviewet, som man godt ved i forvejen, så bliver det for kunstigt. 
En anden del af de oplevede udfordringer med det narrative interview, er spørgsmålet om hvorvidt man må styre 
borgeren over på konkrete situationer, hvis denne ikke selv kommer ind på det. Der er tvivl hos nogle synskonsulenter 
om, hvorvidt man må spørge borgeren ind til eksempelvis madlavning i køkkenet, hvis man har en antagelse om, at 
dette kunne være en udfordring, men borgeren ikke selv nævner det. Opmærksomheden hos synskonsulenterne er, at 
det jo dermed bliver et lukket spørgsmål, og dermed tager man måske ikke nødvendigvis udelukkende udgangspunkt i 
borgerens perspektiv. Omvendt har man måske en erfaring, der gør, at man ved, der kan være udfordringer i netop 
denne situation, hvorfor det potentielt vil hjælpe borgeren at fokusere på denne situation også. Projektteamets 
italesættelse af denne udfordring er, at man som erfaren synskonsulent gerne må pege borgeren i retning af en 
konkret aktivitet, hvis man ved, at denne kan være udfordrende, og at det vil gavne borgeren at fokusere her. 

Sidste element, som kan være udfordrende for synskonsulenterne i anvendelsen af N-Lited metoden er scoringsdelen, 
hvor borgeren skal score fra 1-10. Det italesættes, at mange borgere ikke helt forstår meningen med scoringen, og at 
det kan være svært for dem at konkretisere med tal, når de lige har fortalt om deres udfordringer i det kvalitative 
interview. Derfor oplever nogle synskonsulenter også, at borgeren tit lander samme sted på skalaen – cirka midt på, og 
at det ofte er synskonsulenten, der må lande tallet, fordi borgeren ikke kan blive konkret. 

Alt i alt oplever synskonsulenterne altså en velfungerende og værdiskabende metode, med en struktureret tilgang som 
følge af brugen af manualen. Dog opleves der enkelte udfordringer i brugen af metoden, som dels vil blive mindre i takt 
med, at synskonsulenterne får mere erfaring og dels kan behandles i et fælles forum mellem projektteam og 
synskonsulenter. Hele vejen igennem projektet har synskonsulenterne oplevet rigtig god adgang til sparring med 
projektteamet, når de har haft spørgsmål eller behov for sparring. Der er fra samtlige synskonsulenter stor ros til 
projektteamet både på faglighed og engagement. 
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LOKAL TILPASNING

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Når en anerkendt metode skal udrulles og implementeres på syv nationale synscentre, så er et vigtigt parameter at 
have for øje i evalueringen af implementeringsfideliteten, hvorvidt og i hvor høj grad, der sker en lokal tilpasning af 
metoden. Spektret går fra stringent overførsel af metoden, hvor manualen følges 1:1 til høj grad af lokal tilpasning, hvor 
brudstykker af metoden overføres til egen praksis, der hvor det findes meningsfuldt. De to ender af spektret skal 
samtidig holdes op imod ressourceforbruget og dermed muligheden for at implementere metoden i egen praksis. Hvis 
ønsket er at implementere metoden i en 1:1 tilgang, men ressourcerne ikke er til det, så spænder det ben for 
implementeringen. I den anden ende af spektret kan tilgangen være, at man tilpasser metoden så meget til et i forvejen 
fastsat ressourceforbrug, at det i sidste ende ikke kan karakteriseres som den egentlige metode, fordi der kun 
anvendes brudstykker heraf. 

Der er forskellige tilgange hos de syv synscentre til hvordan man stiller sig i implementeringen af N-Lited metoden. 
Nogle synskonsulenter arbejder så vidt muligt med overførsel af metoden 1:1, mens andre i højere grad har fokus på 
lokal tilpasning, for at få tilpasset til de rammer, man har i forvejen. Ingen af synscentrene befinder sig i yderpolerne af 
det spektre, der indledningsvist er sat op, men der identificeres en jævn fordeling herpå. 

Det er som sagt forskellige fra synskonsulent til synskonsulent, hvor stringent man arbejder med N-Lited metoden for 
at overføre den 1:1 til egen praksis. Generelt set identificeres dog en tendens til, at de fleste synskonsulenter arbejder 
så stringent som muligt efter manualen her i starten, men samtidig er reflekterede omkring fremtidige arbejdsgange, 
hvor man i højere grad kan tage meningsfulde elementer ud af manualen og anvende, når man identificerer behovet i 
mødet med borgeren. Tilgangen er her, at man har behov for at få metoden godt ind under huden, inden man kan 
begynde at sortere i elementerne. Man bruger altså metoden stringent, men er samtidig bevidst om, at man ikke 
nødvendigvis vil blive ved med det, når man bliver mere erfaren. Denne tilgang medfører naturligvis et højere 
ressourcetræk i starten, som synskonsulenterne er meget bevidste om, men som vurderes nødvendigt af både 
konsulent og ledelse, når man indgår i et nationalt projekt som dette. 

Projektteamet italesætter perspektivet om den lokale tilpasning med en anerkendelse af, at synskonsulenterne tilpasser 
metoden til egen kontekst. Dog må der nødvendigvis må være en recovery-orienteret tilgang til stede, ligesom tilgangen 
skal være den samme landet over med bestemte målinger, som er ensrettede. I stedet kan man tilpasse egen kontekst 
ved eksempelvis at udvælge de spørgsmål, som man finder meningsfulde at stille borgeren. Der er behov for, at 
metoden udføres med en vis systematik, for at man kan kalde det N-Lited metoden. 

På baggrund af ovenstående perspektiver vurderer evalueringen, at det vil være gavnligt for synskonsulenternes videre 
arbejde med N-Lited metoden, at man på baggrund af de erfaringer, der er høstet til nu, sætter fokus på hvor stringent, 
det er nødvendigt at følge manualen, for at kunne kalde det N-Lited metoden. Det anbefales, at dette fokus sættes i et 
forum, hvor projektteam og synskonsulenter kan få en fælles drøftelse af perspektivet, hvorved det bliver tydeligt for 
synskonsulenterne hvor i spektret mellem lokal tilpasning og metodisk stringens man med fordel kan lægge sig. 
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DE PÅRØRENDES BETYDNING

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Indeværende afsnit behandler et centralt tema i N-Lited metoden, nemlig betydningen af de pårørende for den borger, 
der modtager lysudredning og efterfølgende anbefalinger til lys. Afsnittet afdækker synskonsulenternes erfaringer til nu 
i arbejdet med de pårørende, når de har udført lysudredning med N-Lited metoden. 

På baggrund af de cases, som synskonsulenterne har udført til nu, står en ting klart for dem – nemlig at 
sandsynligheden for, at der bliver handlet på anbefalingerne er langt større, når borgeren har ressourcestærke 
pårørende omkring sig. Dels er sandsynligheden større, når der blot er pårørende kontra ingen pårørende, men 
sandsynligheden for handling bliver langt større, når det er pårørende som søn, datter, svigerbørn, nabo mm., som 
understøtter borgeren frem for ægtefæller. 

En konklusion på baggrund af synskonsulenternes tidlige erfaringer er altså, at det blot handler om om der er 
pårørende, men også, at de pårørende er de rigtige. Et særligt fokus i evalueringen er også at følge de cases, hvor der 
ikke er pårørende og her have øje for, hvad der skal til for, at der sker handling i disse situationer. På baggrund af 
midtvejsevalueringens data er det synskonsulenternes vurdering, at N-Lited metoden har stort behov for tilkoblingen af 
ikke blot pårørende, men også forholdsvist ressourcestærke pårørende. Derfor er evalueringens fund, at der 
nødvendigvis må være pårørende omkring borgeren, for at understøtte handling bedst muligt, men at der i situationer, 
hvor der ikke er oplagte pårørende, som kan engageres, kan rettes henvendelse mod frivillige organisationer, som 
eksempelvis Røde Kors og deres tilbud ”Parat”. Det vil dermed understøtte handlingen på lysudredningens anbefaling, 
at synskonsulenten hjælper borgeren med at rette henvendelse hertil. 

Hvis den pårørende er en ægtefælle identificerer synskonsulenterne forskellige udfordringer, som man skal navigere i, 
for at påvirke handlingen. Disse udfordringer eksemplificeres med ægtefæller, som ikke kan sætte sig ind i problemets 
alvor og dermed ikke mener, at der er behov for en, for dem, indgribende løsning. Det kan for eksempel være modvilje 
mod at sætte lys op, som kræver, at man borer huller i væggene eller det kan være modvilje mod at bruge penge på 
nye lamper eller pærer eller i det hele taget mere strøm. Sidstnævnte skal ses i konteksten energikrise i Europa. I disse 
situationer italesætter synskonsulenterne en vigtighed i dels at arbejde med den pårørendes forståelse af problemets 
alvor og dels at arbejde med fornuftige løsninger, som ikke opleves for indgribende. For at arbejde med forståelsen kan 
det være gavnligt at lave helt konkrete situationer, hvor den pårørende får øje på ægtefællens udfordring og behov, 
eksempelvis ved at konstruere kikkertsyn til den pårørende, så denne kan opleve problemet på egen krop. Dette 
perspektiv taler direkte ind i behovet for VR brillen, som synskonsulenterne ser stor værdi i og glæder sig til at arbejde 
med. Der er stor tro på, at denne vil skabe værdi for metoden, fordi den kan overbevise de pårørende om alvorligheden 
af synsudfordringen. For at arbejde med fornuftige løsninger, må synskonsulenten indgå dialog med borger og 
pårørende om alternative løsninger, hvis første anbefaling er for indgribende og omstændig. Et eksempel herpå er en 
synskonsulents oplevelse med en borger, hvor de forholdsvist hurtigt gik til standerlamper som løsning, fordi andet ikke 
ville kunne lade sig gøre for borgeren. Endeligt retter synskonsulenterne en opmærksomhed mod videndeling og fakta 
om eksempelvis LED pærer og deres meget lave energiforbrug. Hvis borgeren er påpasselig med at bruge penge på 
strøm, så er der en vigtighed i at forsikre dem om de nye lamper og pærers energiforbrug og derfra konkretisere dette i 
reelle priser på forbrug. 

Endeligt finder synskonsulenterne god erfaring med en indledende italesættelse af vigtigheden af borgerens og den 
pårørendes engagement og vilje til handling. Som tidligere nævnt fungerer dette godt ved, at man italesætter sine 
forventninger til borgeren om handling og på den måde indgår en form for mundtlig kontrakt om, at lysudredningen 
også skal føre til, at borgeren handler på anbefalingen. Synskonsulenten støtter naturligvis borgeren så meget som 
muligt i at udføre handlingen, men i sidste ende lægger N-Lited metoden op til, at borgeren selv udfører handling. 
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OPMÆRKSOMHEDER

ineva 
VIDEN TIL UDVIKLING 

Midtvejsevalueringen afsluttes med en række opmærksomheder, som er identificeret gennem den samlede 
dataindsamling med både ledere, synskonsulenter og projektteam. Nogle vil være rettet mod metoden, andre vil være 
rettet mod projektet. Nogle vil være lavpraktiske, mens andre vil være på et højere refleksionsniveau. 

• Hvordan understøtter man borgeren bedst muligt med sin anbefaling? 
Synskonsulenterne retter opmærksomhed mod det spænd, der kan være i lysudredningens anbefalinger, som 
går fra ”bedste løsning” til ”den mest simple løsning”. Det er nemlig vigtigt at navigere rigtig på denne skala i 
forhold til den borger, som man skal hjælpe. Nogle gange vil den mest optimale løsnings lysmæssigt ikke være 
mulig for borgeren at implementere, og derfor er det vigtigt for understøttelsen af handling, at man finder 
frem til den løsning, som vil være både god og implementerbar. Det nytter altså ikke noget blot at anbefale 
den mest optimale løsning lysteknisk uden blik for borgerens virkelighed. 

• Hvor konkret må man pege på produkter? 
Som ovenfor italesætter synskonsulenterne også en opmærksomhed mod spændet for hvor konkret man må 
henvise borgeren til produkter. For at understøtte borgeren bedst muligt og sikre sig, så godt som muligt, at 
anbefalingen fører til handling, så vil man som synskonsulent gerne pege på et helt konkret produkt hos en 
helt konkret forhandler, så barrieren for tilegnelse bliver så lav som mulig for borgeren. Dette er dog i 
uoverensstemmelse med de offentlige regler for udbud og konkurrence, hvor kommunerne ikke må anbefale 
specifikke produkter og forhandlere over andre. I evalueringen identificeres forskellige tilgange til dette hos 
synskonsulenterne, og det anbefales, at man får det gjort helt konkret hvor langt man må gå i sin 
understøttelse af borgeren, så synskonsulenterne ikke gør noget, som er i uoverensstemmelse med gældende 
retningslinjer – men samtidig understøtter borgeren bedst muligt. 

• Hvor langt skal man gå for at understøtte borgerens handling? 
I forlængelse af ovenstående kombineret med det tidligere beskrevne høje tidsforbrug identificeres en 
opmærksomhed på synskonsulenternes konkrete understøttelse af borgerens handling. Eftersom 
lysudredningen ikke reelt har værdi for borgeren, før denne har implementeret anbefalingen, er 
synskonsulenterne villige til at gå langt for at understøtte borgerens køb af lamper og pærer. For hvis borgeren 
ikke implementerer anbefalingen, så er lysudredningen jo spild af kommunen og borgernes ressourcer. Det 
kan dog være vanskeligt ikke at understøtte en borger så meget som muligt, når man ser, at denne har behov 
for hjælp, men omvendt kan det også være for ressourcekrævende eksempelvis at tage i byggemarkedet for 
borgeren, for at købe pærer til denne. Det er derfor vigtigt i arbejdet med N-Lited metoden, at man som 
synskonsulent er opmærksom på hvor langt, man kan/bør/skal gå i sin understøttelse af borgeren. 

• Kan der findes billigere alternativer til lamperne i lyskufferten? 
Flere synskonsulenter italesætter, at særligt lamperne i lyskufferten er så dyre, at de ikke vil anbefale dem til 
deres borgere, fordi de ved, at disse ikke har ressourcer til dem. Derfor efterspørges det, om lyskufferten kan 
indeholde billigere alternativer, således der findes et spektre af lamper, som man kan tilbyde borgeren alt efter 
dennes ressourcer. Det er synskonsulenternes vurdering, at det vil understøtte deres lysudredninger og 
borgernes handleringer på anbefalingerne, hvis de kunne fremvise billigere alternativer i lyskufferten. 
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VIDEN TIL UDVIKLING 

• Kan hver synskonsulent have sin egen lyskuffert? 
På seks ud af syv centre deltager der to synskonsulenter i projekt N-Lited. I opstartsfasen har disse taget 
lysudredningerne sammen, og dermed kun haft behov for én lyskuffert, men i takt med, at de bliver klar til at 
udføre individuelle lysudredninger kan det være en hæmsko, hvis de kun har adgang til én lyskuffert, som de 
må deles om. Det vil dermed være en styrke for implementeringen, hvis hver synskonsulent kunne have sin 
egen lyskuffert. Hvorvidt denne investering ligger i projektregi eller hos synscenteret vil evalueringen ikke 
afgøre. 

• Hvordan bærer man bedst muligt N-Lited metoden ind i resten af sit synskonsulent team? 
Mange af de deltagende synskonsulenter er en del af et større synskonsulent team. Det er derfor planen, at de 
på sigt skal udrulle N-Lited metoden til resten af deres team. Derfor rettes en opmærksomhed mod hvordan 
dette gøres bedst muligt. 

• Kan man forudsætte, at synskonsulenter har solid faglig viden om lys, inden de går i gang med N-Lited? 
Som nævnt i afsnittet om undervisning, rettes en opmærksomhed mod det fordelagtige i, at de deltagende 
synskonsulenter starter forløbet med et nogenlunde fælles fagligt udgangspunkt. Denne opmærksomhed 
italesættes af både ledere og projektteam, og retter sig mod det, at for at få det maksimale ud af 
undervisningen og det efterfølgende arbejde med N-Lited metoden, så kræver det, at synskonsulenterne har 
solid faglig viden om lys, inden de går i gang. Projektteamet, som har tilrettelagt undervisningen er 
opmærksomme på, at der er forskellige niveauer af viden om lys hos synscentrene og antager, at de 
synscentre, som for nuværende deltager i N-Lited projektet er førende på lys i Danmark. Derfor vil en 
opmærksomhed fremadrettet være, om man skal oprette en grundkursus om lys uden for projektet. Dermed 
kan nye synskonsulenter tage dette grundkursus inden undervisning i N-Lited metoden, og eksempelvis få 
viden om de 20 parametre i en lysudredning. Dermed vil undervisningen også kunne fokusere endnu mere på 
metoden og praksiserfaringer end på basal lysviden. 

• Kan man skabe højere grad af netværk til sparring i projektet? 
Som tidligere nævnt oplever de deltagende synskonsulenter et behov for sparring og netværk omkring N-Lited 
metoden, så man kan dele erfaringer fra egen praksis og blive inspireret af andre. Etableringen af et netværk 
omkring synskonsulenterne vil både kunne gavne dem fagligt og praktisk i deres brug af N-Lited metoden, men 
også kunne holde dem motiverede for at anvende metoden, da de er i netværk med andre, som kan holde 
dem til ilden. 
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