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ABSTRACT
Baggrund
Den enkelte borger tillægges i stigende grad ansvaret for at træffe sunde og rationelle valg, men
samtidig kalder ulighed i sundhed på et fælles ansvar overfor udsatte grupper med behov for
rehabilitering. Forskning viser, at mennesker med nedsat funktionsevne i markant mindre grad
deltager i samfundets fællesskaber end den gennemsnitlige befolkning, grundet fysiske, psykiske og
sociale barrierer.
Forskningsprojektet tager afsæt i ’SPARK’ – Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og
Klimatilpasning – den kommende rehabiliteringspark ved MarselisborgCentret i Aarhus. ’SPARK’
er et demonstrationsprojekt, der innovativt kombinerer rehabilitering, fællesskaber og udemiljø.
SPARK danner således rammerne for at udforske rehabilitering på borgerens præmisser i en ny
kontekst.
Forskning og anden litteratur viser at:
- Rehabilitering understøtter, at borgere med behov opnår bedst mulig funktionsevne, samt et
meningsfuldt og selvstændigt liv
- Borgerinvolvering tilskynder øget livskvalitet, funktionsevne og selvforvaltning
- Deltagelse i sociale fællesskaber motiverer til handling, samt øger mental sundhed og
meningsfuldhed
- Ophold i udemiljøer fremmer social deltagelse, dannelse af meningsfulde fællesskaber og
behovsafklaring
Projektet har til formål at fremme rehabilitering på borgerens præmisser og understøtte involvering,
aktivitet og deltagelse ved at undersøge potentialer og udfordringer forbundet med samspillet
mellem rehabilitering, fællesskaber og udemiljø.
Formålet med denne præsentation er at præsentere projektprotokollen for forestående
forskningsprojekt.

Metode
Projektet tager afsæt i kvalitativ metode med et interaktionsanalytisk perspektiv.
Projektet består af 3 delstudier:
1. Litteraturreview af koblingen mellem rehabilitering, fællesskaber og udemiljø.
2. Etnografisk feltstudie der belyser perspektiver, potentialer og udfordringer forbundet med
koblingen mellem rehabilitering, fællesskaber og udemiljø set fra to perspektiver a) borgere
med rehabiliteringsbehov og b) fagprofessionelle.
3. Etnografisk feltstudie der undersøger hvordan potentialer for rehabilitering på borgerens
præmisser i en ny kontekst bringes i spil i den nyetablerede SPARK-rehabiliteringspark.

Hovedresultater og konklusioner
Protokollen er under udarbejdelse, og den færdige version vil være klar til præsentation på
konferencen i august 2017.

Perspektiv
At skabe et forskningsbaseret udgangspunkt for hvordan rehabilitering, fællesskaber og udemiljø
kan tilrettelægges og sammentænkes med henblik på at fremme involvering, aktivitet og deltagelse
blandt borgere med behov for rehabilitering.
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