Evaluering af borgerinddragelse
- mulige metoder og redskaber
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I projektet ’Rehabilitering på borgernes præmisser’ har der bl.a. være fokus på at inddrage borgere i
udviklingen af fremtidens rehabiliteringsindsats, hvor der satses mere på borgerinddragelse og ydelser,
der støtter borgere til et mere aktivt og selvstændigt liv. Samtidig har der været fokus på evaluering af
borgerinddragelse.

Kommunerne i Danmark har én efter én, efter at
Fredericia Kommune i 2010 på baggrund af projektet ’Længst muligt i eget liv’ dokumenterede
gode resultater for kommunens økonomi, såvel
som for borgerne (1), igangsat lignende projekter,
der skal støtte rehabiliteringskrævende borgere
til et mere aktivt og selvstændigt liv.

Fakta om projektet
Rehabilitering på borgernes præmisser
Er et udviklings- og innovationsprojekt, som er gennemført i perioden sept. 2009 til ultimo 2011 i et
samarbejde mellem University College Lillebælt,
Fredericia Kommune, Fysioterapi- og Smerteklinikken
i Odense, Dansk Sundhedsinstitut, Vejle Erhvervsudvikling, Trekantens Innovationsforum, Regionshospitalet Hammel Neurocenter samt udvalgte
produktionsvirksomheder.

Flere undersøgelser understøtter de resultater,
Fredericia Kommune har dokumenteret og påviser, at en borgerinddragende rehabiliteringstankegang, som beskrevet i Hvidbog om Rehabiliteringsbegrebet (2), har positiv effekt i forhold til tilfredsheden med og engagementet i
rehabiliteringsforløbet (3-7). Flere undersøgelser
viser også, at borgerne i forskellig grad ønsker at
blive inddraget; de vil tages alvorligt, høres, ses
og modtage de nødvendige oplysninger for aktivt
at kunne indgå i planlægningen af deres rehabiliteringsforløb og være medbestemmende, når
der skal træffes beslutninger om og i forløbet (611).

Projektet er muliggjort med støtte fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen.
Formål med projektet
Det overordnede formål var at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mulighed for længst muligt at leve
et selvstændigt liv gennem inddragelse af borgere i
udviklingen af nye tiltag og samtidig skabe innovative
netværk mellem private, offentlige og frivillige samarbejdspartnere med henblik på videndeling,
erhvervsfremme, udvikling af velfærdsydelser og
anvendelse af velfærdsteknologi.

For yderligere information henvises til
projektets hjemmeside www.borgerrehab.dk

og i, hvilket omfang sundhedsprofessionelle i
klinisk praksis - og ikke mindst set fra et borgerperspektiv - involverer borgerne, og om det er i
det ønskede omfang i forbindelse med den
enkelte borgers rehabiliteringsforløb.

I praksis ses det dog, at borgere og sundhedsprofessionelle kan have forskellige opfattelser af,
hvad en borgerinddragende tilgang indebærer (8,
10, 12, 13). Det kan resultere i uhensigtsmæssige
magtforhold mellem sundhedsprofessionelle og
borgere (9, 10, 14), ligesom sundhedsprofessionelle kan underestimere borgerens ønske og
behov for inddragelse i rehabiliteringsforløbet
(10, 15-18).

Evalueringsinitiativer er hensigtsmæssige, idet de
kan bidrage med en klarlægning af de resultater,
som de enkelte rehabiliteringstiltag fremkommer
med; ny viden og målrettede evalueringer er en
vigtig kilde til information og giver mulighed for,
på et solidt grundlag, at skabe forandringer, der
kan bidrage til fx nedbrydelse af mulige barrierer i
rehabiliteringsforløb, sikre optimal anvendelse af
de tilstedeværende ressourcer samt bidrage til
udviklingsmuligheder eller forbedringer af de
eksisterende rehabiliteringstiltag.

Fokus på evaluering af borgerinddragelse
Det er derfor hensigtsmæssigt, som det gør sig
gældende for enhver privat såvel som offentlig
organisation, at evaluere sine tiltag og sætte
fokus på opfattelsen af borgerinddragelse. Det er
væsentligt at evaluere forståelsen af, hvad
borgerinddragelse indebærer, samt hvordan, om
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Metoder til evaluering af borgerinddragelse
I projektet ’Rehabilitering på borgernes præmisser’ har der ud over udviklings- og innovationsprocesser også været fokus på metodiske tilgange
og redskaber til evaluering af borgernes inddragelse i eget rehabiliteringsforløb.

nomt individ med en bevidsthed, der vurderer og
tolker sin situation og handler derudfra. Sidstnævnte kan ikke beskrives ud fra kvantificerbare
målinger eksempelvis gennem standardiserede
spørgsmål i et spørgeskema, et scoringsredskab
eller et objektivt observationsskema. I stedet
anvendes de kvalitative tilgange, hvor formålet
netop er - gennem en åben dialog - at opnå indblik i, hvordan borgerens erfaringer og omgivelser
påvirker forløbet, og hvordan tiltaget, forskellige
handlinger og udtalelser i rehabiliteringsforløbet
opfattes og tolkes af den enkelte set ud fra
dennes perspektiv for herigennem at udvikle nye
tiltag eller kvalitetsudvikle eksisterende tiltag.

I forbindelse med evaluering af borgerinddragelse
er det væsentligt, at der tidligt i processen er
gjort overvejelser om, hvilket formål der er med
evalueringen, og hvorvidt de emner, der ønskes
evalueret kan belyses gennem en kvalitativ eller
kvantitativ tilgang. Hver metode har sine styrker
og begrænsninger og opfylder forskellige kriterier
for en evaluering. Oftest vil det, i forbindelse med
evaluering af borgerinddragelse, være optimalt at
beskrive både kvalitative og kvantitative karakteristika; herved opnås en øget indsigt og større
nuancering og dermed et mere fyldestgørende
billede af virkeligheden.

Brugen af den kvantitative tilgang derimod resulterer i viden om objektive fænomener, hvor
formålet er at kvantificere. Set i relation til
evaluering af borgerinddragelse kan det fx være,
hvor mange af alle borgere, som har gennemgået
et rehabiliteringsforløb indenfor en bestemt tidsramme, der mener, at de fx er blevet mere
aktive, mere selvhjulpne eller har fået bedre livskvalitet gennem rehabiliteringsindsatsen. Det er
også muligt at kvantificere, i hvilken grad
borgerne er blevet mere selvhjulpne mv. De
kvantitative metoder er således også anvendelige
som led i de ledelsesmæssige værktøjer fx i
forbindelse med måling af, hvorvidt man kan
opfylde mål i specifikke standarder eller i
forbindelse med generelle tilfredshedsmålinger.

Kvalitativ tilgang
Ved brug af den kvalitative tilgang identificeres
og afdækkes strukturer og processer, og tilgangen anvendes til at sige noget om et rehabiliteringstiltags kvalitative egenskaber. I et sundhedsfagligt perspektiv er der oftest tale om en persons
beskrivelse af subjektive holdninger, vurderinger,
følelser og erfaringer. Gennem den kvalitative
tilgang beskrives således det individuelle perspektiv i relation til borgerinddragelse på baggrund af
det enkelte menneskes erfaringer, vurderinger og
fortolkninger af sin situation, sine omgivelser og
handlemuligheder i rehabiliteringsprocessen (1922).

Valget af metodisk tilgang afhænger således af,
hvad man ønsker at evaluere i relation til
borgerinddragelse og ikke mindst, hvad
evalueringen efterfølgende skal anvendes til.

Kvantitativ tilgang
Ved brug af den kvantitative tilgang beskrives til
gengæld fx mængder og størrelser, og den
afdækker hyppigheden af kvalitative egenskaber,
og vil således i en evaluering af borgerinddragelse
give indblik i, hvor mange ud af en bestemt
gruppe, der eksempelvis svarer ”ja” eller ”nej” til
et givent udsagn. I et sundhedsfagligt perspektiv
refererer den kvantitative tilgang ofte til en
befolknings sundhed, sygdom og forebyggende
foranstaltninger og beskriver eksempelvist et
objektivt populationsperspektiv (23, 24).

I forbindelse med projektet Rehabilitering på
borgernes præmisser er der udviklet et Idékatalog til
evaluering af borgerinddragelse - introduktion til
mulige metoder og redskaber, hvori den kvalitative
og kvantitative tilgang beskrives yderligere.
Metodernes videnskabsteoretiske tilgang beskrives
kort, ligesom metodernes generaliserbarhed,
validitet, reliabilitet og risici for bias gennemgås.
Mulige redskaber til evaluering af borgerinddragelse
beskrives. I rapporten forefindes desuden to
spørgeskemaer til evaluering af borgerinddragelse
samt oplæg til udvikling af en interviewguide.

Kvalitativ versus kvantitativ tilgang
I sundhedsvidenskaben er mennesket både en
biologisk mekanisme, der kan beskrives objektivt
ved hjælp af kvantitative metoder og et auto-

Rapporten, spørgeskemaer og oplæg til
interviewguide kan downloades fra projektets
hjemmeside www.borgerrehab.dk
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Redskaber til evaluering af borgerinddragelse
Der eksisterer forskellige velafprøvede kvalitative
såvel som kvantitative redskaber, der kan anvendes i forbindelse med evaluering af borgerinddragelse. Her nævnes nogle eksempler.

Kvalitative
redskaber

Feed-back møder
Feed-back møder afholdes ud fra en forståelse af,
at sundhedsprofessionelle i en dialog med borgerne, i den aktuelle kontekst, kan evaluere og
kvalitetsudvikle borgerinddragelse i rehabiliteringsforløb ved at opnå indsigt i forløbet set fra et
brugerperspektiv (31).

Interview

Spørgeskema
Forudsætningen for at kunne stille relevante
spørgsmål i relation til borgerinddragelse er, at
formålet med evalueringen er klart defineret, og
at det vides, hvilken type af information, man har
behov for. Spørgsmålene skal - ligesom svarmulighederne - være præcise, relevante og dækkende for emnet og gennemtænkt i sin helhed; samtidig skal skemaet være overkommeligt og formuleret til målgruppen, så denne mener at bidrage
med noget af betydning og ønsker at deltage (3237).

Fokusgruppeinterview

Borgerpaneler / borgermøder

Feed-back møder

Kvantitative
redskaber

Spørgeskema

Scoringsredskaber

Scoringsredskaber
Overordnet giver scoringsredskaber et skøn over,
hvordan en borger selv eller andre omkring
borgeren oplever de begrænsninger, der måtte
være i udførelsen af og deltagelsen i udvalgte
aktiviteter angivet på en forudbestemt skala. Der
er således en begrænset detaljeringsgrad i forbindelse med evaluering af borgerinddragelse,
idet oplevelser og erfaringer kategoriseres.

Interview
Fokus i et interview er at opnå en forståelse af
borgerens inddragelse i dette specifikke rehabiliteringsforløb set ud fra borgerens perspektiv.
Strukturen for samtalen kan variere, men oftest
er der forud for interviewet udarbejdet en interviewguide, der overordnet omhandler de perspektiver, der ønskes evalueret. Dialogen giver
mulighed for at samtalen kan føre i flere retninger, og det er væsentligt, at der er mulighed for at
stille uddybende spørgsmål til informanten
undervejs (25, 26).

Der er flere mulige tilgange til evaluering af
borgerinddragelse. Tidligt i processen skal der
tages stilling til, hvorvidt formålet med evalueringen bedst belyses ved hjælp af en kvalitativ
eller kvantitativ metode eller en kombination.
Samtidig skal der tages stilling til, hvilke typer af
redskaber, der er hensigtsmæssige i relation til
formålet, og i forhold til de tids- og ressourcemæssige rammer for opgaven. Hovedformålet er
dog, at der iværksættes en evaluering, som er
bedst egnet i forhold til den givne opgave, så
denne kan løses på et gedigent grundlag.

Fokusgruppeinterview
Et fokusgruppeinterview søger gennem en gruppeproces at udforske egne og andres synsvinkler i
relation til borgerinddragelse; dette for at kunne
gå i dybden med forskellige emner og forstå
tingenes tilstand i deres kontekst, og hvorfor det
er blevet sådan. Gruppens dynamik skaber unikke
data, hvor der kræves åbenhed og fleksibilitet i
forhold til at lytte til og danne mening om det,
der diskuteres, men samtidig være fokuseret på
det, der ønskes evalueret (27-29).

Denne artikel er den anden af en serie på to.
Artiklerne er udarbejdet på baggrund af Idékatalog til
evaluering af borgerinddragelse - introduktion til
mulige metoder og redskaber.

Borgermøder eller borgerpaneler
Borgermøder giver mulighed for indblik i
borgernes syn på, og hvordan de forholder sig til
inddragelse i rehabiliteringsforløb, samt hvordan
inddragelsen gennemføres eller bør gennemføres, udvikles eller forbedres (30).

Første artikel omhandlede kortfattet borgerinddragelse som begreb, effekten af borgerinddragelse,
borgernes ønske om inddragelse, forskellige
opfattelser af borgerinddragelse og barrierer herfor.
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