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FORORD  

Det byggede miljø har stor betydning for menneskers velvære og livskvalitet, og er et felt der 
beskæftiger mange, både bygge – og sundhedsprofessionelle. Der har de senere år været 
fokus på indeklima, sundhed og komfort, men for nogle mennesker spiller omgivelserne en 
særlig rolle. Når man oplever en funktionsnedsættelse, er der behov for at tænke og tilgå 
omgivelserne på nye måder. En af rehabiliteringens kerneopgaver er at støtte denne 
process, men selv om effekterne kan være veldokumenterede, er indsatserne og især de 
fysiske omgivelsernes rolle i rehabiliteringen sjældent beskrevet. 
  
For mennesker med synsnedsættelse kan belysningen spille en særlig rolle I hverdagen, 
hvilket har været fokus for et udviklingsprojekt ved CSU-Slagelse fra 2017-2019. Dette 
projekt har været udgangspunktet for et forskningssamarbejde mellem CSU-Slagelse’s 
synsafdeling og BUILD, der har kigget nærmere på forholdet mellem belysning og 
synsrehabilitering.  
  
Denne rapport beskriver indsatserne i udviklingsprojektet med fokus på belysningens rolle i 
både borgernes hverdagspraksis og for den professionelle praksis i casestudiet ”Bedre Lys 
Mere Liv”. Synskonsulenterne ved CSU-Slagelse biddraget aktivt med stort engagement, 
viden og erfaringer, gennem feltstudier, interviews, samt produktion af artikler og 
konferencebidrag. Herudover har praksisfælleskabet omkring synsrehabilitering, især på 
belysningsområdet bidraget med relevant viden og refleksioner til perspektiveringen af 
studiet. 
  
Vi vil gerne takke alle, som gennem interviews, observationer, skriftligt materiale og 
telefonsamtaler har bidraget til denne rapport. Især tak til Velux Fonden der gennem sin 
bevilling har gjort projektet muligt. 
  
  
BUILD, Sektion for Byggeteknik og Proces 
  
København, januar 2022 
Ruut Peuhkuri 
Forskningschef 
BUILD. Institut for Byggeri, By og Miljø 
Aalborg Universitet, København 
 





 

7 

 

 

SAMMENFATNING 

 

1 



 

8 

1 SAMMENFATNING 

Belysning spiller en afgørende rolle for, hvordan mennesker med synsnedsættelse klarer sig 
i hverdagen. Når synet ændrer sig, kan der opstå nye behov og udfordringer både i 
hjemmet, på arbejde og i andre sociale sammenhænge. Synskonsulenter har derfor haft 
fokus på belysning i synsrehabiliteringen men måden, hvorpå lyset er inddraget, har ikke 
været systematisk. Anbefalinger har ofte været relateret til en given diagnose, og  
lysafprøvning er foregået i  klinikken med borgeren placeret i en given afstand til en 
synstavle.  
 
De seneres års udvikling mod mere helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, 
har sat fokus på borgeren og dennes deltagelse og funktionsevner, blandt andet ved at 
inddrage den sociale og fysiske kontekst. Herunder, pilotprojektet ”Bedre Lys Mere Liv” der 
er udviklet ved Center for specialundervisning (CSU) i Slagelse og afprøvet med 60 borgere 
fra 2017-2019. Den systematiserede lysudredning og lysafprøvning, starter med 
lysudredning i borgerens hjem, efterfulgt at lysafprøvning ved centerets lyslaboratorie, 
hvorefter borger selv er klædt på til at implementere eventuelle ændringer. 
Effektevalueringer viste, at interventionen havde gavnlig effekt på deltagernes udførelse og 
tilfredshed ved aktiviteter, samt højnede deres livskvalitet.  

 
Fra efteråret 2018 har der været koblet et forskningsprojekt til pilotprojektet, med det formål 
at undersøge, beskrive og videre operationalisere den mere praksisnære viden i 
pilotprojektet. Herunder udforske den holistiske tilgang til lys, og hvilken rolle lyset spiller i 
rehabiliteringen. Analyserne tager især udgangspunkt i den ellers tavse og uartikulerede 
praksisviden, der udspilles i forløbet, samt interaktionen mellem synskonsulenter og 
deltagere i rehabiliteringsprocessen.  
 
Resultaterne viser, at der er mange typer af viden i spil hos borgeren og i dennes sociale og 
fysiske kontekst, der på forskelligt vis trækkes ind i rehabiliteringsforløbet. Lyset bliver 
omdrejningspunkt mellem synskonsulent, borger og pårørende, samt mellem eksisterende 
og ny viden, som fælles udgangspunkt for udforskning af problemer og løsninger. 
Ændringerne initieret ved forløbet er, ud over ændringer i belysningen, i høj grad ændringer i 
borgers tilgang til og brug af deres lys. Dette ligger tæt op ad det recovery-orienterede fokus 
på borgerens individuelle proces, hvor håb, præferencer og værdier, samt selvbestemmelse 
spiller en stor rolle i rehabiliteringen. Tilgangens bredde og individuelle tilpasning er robust i 
forhold til at koble den faciliterende rehabilitering og borgers egen recovery-proces, men 
også sårbar i forhold til overførbarhed og skalering, da den i høj grad er afhængig af 
synskonsulentens kompetencer til at støtte processen.  
 
Indblikket i disse kompetencer og praksisviden i denne rapport, herunder de mere 
konceptuelle læsninger af rehabiliteringsprocessen, vil sammen med metodebeskrivelser, 
undervisning og sidemandsoplæring kunne løfte lysudredning og lysafprøvning i 
synsrehabiliteringen, og på sigt forbedre flere synsnedsattes livskvalitet. 
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2 ORDBOG - FAGUDTRYK OG TERMER 

Normalt syn Det normale syn har en synsstyrke, der defineres som 6/6, og et 
synsfelt på 180˚ når begge øjne er åbne. 

Synsstyrke Synsstyrke refererer til styrken i brilleglas eller kontaktlinser.  
Visus Er fagtermen for synsevnen. Synsevnen er evnen til at skelne 

mellem detaljer, og den bestemmes ved at vurdere ens evne og 
præcision til at genkende detaljer i forskellig størrelse på en 
synstavle. Gengives i brøker, fx 6/18 – hvad en normalsynet kan se 
ved 18 meter, kan denne person se ved 6 meter. 
 

Moderat 
synsnedsættelse / 
Svagsynet 

Synsevne ≤6/18 på bedste øje og med bedste brille, men >6/60. 

Socialt blind Synsevne ≤6/60 på bedste øje og med bedste brille 
Blind Synsfelt ≤10˚; eller synsfelt ≤20˚ + synsevne 6/18. 
Totalt blind Kan kun skimte lys / slet ikke lyssyn. 
Synsfelt Området man kan se uden at bevæge hovedet. Gengives i grader, 

hvor ≤10˚ kaldes kikkertsyn. 
Kontrastsyn Kontrastsyn er evnen til at skelne visuelle forskelle, ved nedsat 

kontrastsyn bliver synsindtrykket mere fladt og diffust. 
Lysoverfølsomhed Lysoverfølsomhed er nedsat tolerance for lys. 
Retinitis Pigmentosa 
(RP) 

Arvelig øjensygdom, der giver problemer med nattesynet, og 
synsfeltet indsnævres. 

Aldersrelateret Macula 
Degeneration (AMD) 

Tør AMD rammer centralsynet, mens sidesynet fungerer normalt. 
Våd AMD rammer ikke kun centralsynet, det bevirker også, at linjer 
opfattes som krogede. 

Galukom (grøn stær) Et forhøjet trykt i øjet, der kan give synsfeltsdefekter. 
Commotio Hjernerystelse – mange oplever gener ved kontraster og lys efter at 

have erhvervet en hjernerystelse. 
Rehabilitering Den professionelle støtte. 
Recovery Borgernes proces i rehabiliteringen. 
Kommunikationscentre Giver samlet støtte og vejledning for mennesker med syn, tale og 

høreudfordringer, samt erhvervet hjerneskade. Flere faggrupper 
praktiserer efter flere forskellige love.  

Synskonsulent Yder rådgivning og vejledning til synshandicappede vedrørende 
undervisning, hjælpemidler og teknikker, således at den 
synshandicappede får bedst mulige betingelser for at klare 
hverdagen med synshandicap. 

BLML Bedre lys mere liv 
CSU Center for Specialundervisning, Slagelse 
COPM Canadian Occupational Performance Measure 
VFQ39 Visual Function Questionnaire 39 
ICF International Classification of Functions 
PEO Personal Environment Occupation 
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Blænding Når lyset opleves for kraftigt, typisk ved store luminanser, der giver 
synsnedsættende blænding eller ubehagsblænding. 

Flimmer Ujævnheder ved LED lyskilde, der skyldes overgang fra højvolt 
vekselstrøm til lavvolt jævnstrøm via driver. Flimmer er ikke altid 
synligt, men kan volde ubehag i form af hovedpine, migræne og 
øjenbesvær.  

Kelvin Farvetemperaturen måles i kelvin, jo højere farvetemperatur jo 
koldere lys. Fx er daglyset en overskyet formiddag typisk fra 7000 -
10000 K, mens en glødepære har en farvetemperatur på ca. 2800 
K. 

Cri / Ra Color Rendering index (CRi) beskriver lyskildens evne til at gengive 
farve, hvor Ra mange steder bliver brugt som synonym hertil. Ra 
stammer fra beregninger af farvegengivelse, og er symbol for en 
værdi i disse beregningers formler og værdien angives som et tal 
mellem 0 og 100.  

Lux Enheden for belysningstyrken, illuminans. Lysstrømmen, der 
rammer en flade. Belysningsstyrken er defineret som den indfaldne 
lumen pr. arealenhed (lm/m2).   

Luminans Lystæthed for en flade: Hvor meget lys, der reflekteres fra fladen. 
Enheden er candela pr. kvadratmeter (cd/m2). 

Arkitektlampe Fleksibel arbejdslampe, der monteres fast i bordpladen eller står på 
en fod, der kan justeres i højden og vinklen. 

Veritlampe Arbejdslampe med kraftig lysstyrke, ofte kombineret med lup. Et af 
de traditionelle hjælpemidler for synsnedsatte. 

Kamelæonlampe Arbejdslampe hvor lysfarven kan justeres. Et af de traditionelle 
hjælpemidler for synsnedsatte. 

Lysdiode, LED LED står for Light Emitting Diode og er en lyskilde – en elektronisk 
diode, der omsætter energi (strøm) til lys. Udbredt som erstatning 
for fx glødepærer fra 2010. 

Glødepære Lyskilde, der omdanner elektrisk energi til elektromagnetisk energi i 
form af varmestråling. Primær elektrisk lyskilde fra slut 1800-tal frem 
til 2010 i Danmark med klart og godt farvegengivende lys, men med 
højt energiforbrug. 

Halogenpære Videreudvikling af glødepæren patenteret i midt 20. århundrede, 
klart og godt farvegengivende lys, men flere af halogenpærerne er 
blevet udfaset efter 2009 grundet det høje energiforbrug. 

Sparepære Kompaktlysstofrør, der fungerer ved gasudledning. Udsender 
ultraviolet stråling, og har derfor et mindre farvespekter end fx 
glødepæren. 
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3 BAGGRUND 

3.1 Synsnedsættelse og synsrehabilitering i 
Danmark 

Der findes ikke en officiel opgørelse over antal svagsynede voksne i Danmark. Dansk 
Blindesamfunds medlemstal er en indikator. De har knap 7500 medlemmer, men dette tal 
omfatter kun de borgere, som har en synsrest på 6/60 eller mindre, og foreningen vurderer 
selv, at omkring 65.000 borgere lever med et synshandicap i Danmark (Dansk 
Blindesamfund, 2021). Synsregistret, hvor borgere under 18 år kan registreres, inkluderer 
også svagsynede med en synsrest på 6/18 – 6/60. Det svarer til mellem 10 og 33 % af 
normalt syn (Dansk Blindesamfund, 2021). Gruppen svagsynede udgør 65,5 % af de 1816 
registrerede i synsregistret (Socialstyrelsen, 2021). En undersøgelse af ældre med 
synsnedsættelse viser, at størstedelen af informanterne i undersøgelsen fik 
synshandicappet, efter de var fyldt 61 år, og at dette synshandicap blev en væsentlig 
hindring efter, at de var fyldt 71 år (Amilon m.fl., 2019). Da befolkningsgruppen over 70-år 
forventes at stige med 19,5 % fra 2021 (857.409) til 2031 (1.024.728) (Danmark Statistik, 
2021), forventes det, at gruppen af svagsynede vil tiltage i de kommende år.  
 
Blinde og stærkt svagsynede er en meget sammensat gruppe med forskellige typer 
synsnedsættelser, erhvervet i forskellige aldre, samtidigt har nogle af dem også andre 
funktionsnedsættelser (Amilon m.fl., 2017). Gruppen er socialt aktiv, idet 77 % ugentligt ses 
med familie og venner, ofte i hjemmet eller andre velkendte miljøer. En undersøgelse af 
blinde og stærkt svagsynede over 65 år viser, at gruppen er mere udsatte end ældre uden 
synshandicap, en udsathed der for mange resulterer i dårligere helbred, højere risiko for 
ensomhed og lavere livskvalitet (Amilon m.fl., 2019). Respondenterne udtaler, at selv om de 
har viden om hjælpemidler, mangler de træning i at bruge dem, ligesom de mangler træning 
i at udføre hverdagsopgaver i hjemmet. De er derfor afhængige af hjælp i hverdagen, og 
mange får ekstra hjælp fra familien. En senere undersøgelse af 55-70-årige med synstab 
viser, at denne hjælp fra familie og venner opleves forskelligt. For nogle repræsenterer den 
afhængighed af andre og tab af selvstændighed, mens den for andre øger 
selvstændigheden (Amilon m.fl., 2021). 
  
Borgere med synsnedsættelse har mulighed for at få hjælp i et af de 23 synscentre eller 
synsrådgivninger, der er fordelt ud over landet (Øjenforeningen, 2021). De juridiske rammer 
for synscentrenes service til borgeren omfatter Serviceloven (Social- og Indenrigsministeriet, 
2020), Lov om aktiv beskæftigelse (Beskæftigelsesministeriet, 2019), Lov om 
specialundervisning for voksne (Børne- og undervisningsministeriet, 2015) og 
Hjælpemiddelbekendtgørelsen (Social- og Indenrigsministeriet, 2017). Rådgivnings- og 
undervisningstilbuddet for blinde i Danmark har en lang historie med det kongelige 
blindeinstitut fra 1811. Tilbuddet blev offentligt i 1858 og tilbød undervisningsforløb for 
svagsynede elever fra 1921 og hjemmebesøg og hjemmevejledning hos familier med blinde 
eller svagsynede børn i skolealderen fra 1950’erne (Strandsbjerg, 1998). Som i flere andre 
Skandinaviske lande, har de danske offentlige sundhedsydelser siden 1950’erne også 
omfattet tjenester og tilbud for borgere med synshandicap (Goodrich & Bailey, 2000, s. 706), 
og denne praksis har sammen med det øvrige social- og sundhedsområde været i rivende 
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udvikling de senere år. I forlængelse af årtiers mobilisering på handicapområdet, kom den 
internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand 
(ICF) i 2001 (WHO, 2001; Schiøler & Dahl, 2003). Den tidligere eksperttilgang, hvor den 
professionelles diagnostik og vurdering bestemte behandlingen for den aktuelle patient, er 
de senere år blevet udfordret af en erkendelse af, at viden findes hos en række forskellige 
aktører og i forskellige kontekster og, at det i implementeringen af en given løsning er 
afgørende at trække på brugernes eller patienternes viden. ICF manifesterede et 
paradigmeskifte fra et fokus på diagnose og handicap til funktionsevner og en mere holistisk 
tilgang med den biopsykosociale model. I modsætning til den medicinske model, med fokus 
på diagnose og patient, omfatter den biopsykosociale model det hele menneske, situeret i 
dets sociale og fysiske kontekst. WHO (2002) viser i Figur 1, hvordan funktioner, aktivitet og 
deltagelse nu er i fokus mellem helbredstilstand og de kontekstuelle rammer. 
 

 
Figur 1. Den biopsykosociale model eller funktionsevnemodel gengivet fra WHO (2002). 

Senere udfoldelse af den biopsykosociale model opfordrer til at kigge ud over 
klassifikationens forståelse af helheden som summen af enkeltdele, og fokusere på 
interaktionen mellem menneske og miljø som et holistisk system af processer (Solli & 
Barbosa da Silva, 2012). I 2006 fulgte FN’s handicapkonvention, der for Danmarks 
vedkommende trådte i kraft i 2008/2009 (Det Centrale Handicapråd, 2017). Ifølge FN-
konventionens artikel 26 forpligter deltagerstaterne sig til at ”arrangere, styrke og udbygge 
omfattende habiliterings- og rehabiliteringstilbud…”, der på tidligst muligt stadium, og med 
tværfaglig bedømmelse af individuelle behov og stærke sider, støtter deltagelse på alle 
samfundsområder. Herudover forpligter deltagerstaterne sig også til at støtte udviklingen af 
grund- og efteruddannelse for dem, der arbejder med rehabilitering. Rehabilitering og 
recovery orienterede tilgange har udviklet sig, og det har især ændret den måde, hvorpå 
borgeren forstås fx i et behandlingsforløb. Hvor der tidligere først og fremmest var fokus på 
diagnose og behandling, rummer forståelsen nu hele borgerens livssituation. Det betyder, at 
der nu også er fokus på funktionsevnen i relationen mellem patientens helbred og de 
kontekstuelle faktorer. Recovery tager udgangspunkt i borgerens individuelle proces mod 
empowerment ud fra egne præferencer og værdier, og hvor selvbestemmelse, 
personorientering, personinvolvering og håb er vigtige elementer (Lund & Hjortbak, 2017). 
Rehabiliteringen ses som den fælles samarbejdsproces mellem borger, pårørende og den 
professionelle med det overordnede fokus at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv 
(Marselisborg Centeret, 2004). Processen er beskrevet som en gentagende læringsspiral 
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(Maribo & Nielsen, 2016), der tager udgangspunkt i koblingen mellem borgerens perspektiv 
og det professionelle perspektiv i en samskabende helhed, hvor kontekstens betydning også 
inddrages (Lund & Hjortbak, 2017). 
  
Selv om ICF og den mere holistiske tilgang har vundet indpas i den rehabiliterende praksis i 
de senere år, har det i høj grad været på et strukturelt niveau, og der er stadigt brug for at 
udvikle, tilpasse og vurdere de værktøjer, metoder og indsatser, der fungerer i den 
specifikke praksis. Lund og Hjortbak (2017) efterlyser især værktøjer til at vurdere borgerens 
deltagelse, samt viden om, hvad der er ”meningsfuld inddragelse og undersøgelse af såvel 
borgerens viden om eget liv og præferencer, dennes omgivelser og deres indbyrdes 
relation”.   

3.1.1 Belysning i synsrehabiliteringen 
Den videnskabelige litteratur viser, at lys og belysning har en stor betydning for mennesker 
med synsnedsættelse. Den rigtige belysning kan forbedre skarpsynet og 
kontrastfølsomheden (Markowitz, 2006), og lyset kan generelt have positiv indvirkning på 
borgerens livskvalitet (Brawley, 2009; Stephenson et al., 2012; Sörensen & Brunnström, 
1995). Da social isolation og depression er mere udbredt blandt mennesker med nedsat syn 
(Carter, 1994), er belysningen afgørende for at opretholde deres sociale interaktioner, 
såsom at kunne opfatte andres ansigtsudtryk (Lane m.fl., 2018). De synsrelaterede 
problemer kan desuden opleves inden synsnedsættelsen kan kategoriseres som 
synshandicap (Taylor et al. 2020), ligesom der er en række tilstande, hvor lyset kan give 
fysisk ubehag, uden at det er tale om en egentlig synsnedsættelse. Dette er bl.a. tilfældet for 
mange borgere med hjernerystelse, der kan være særligt sensitive over for lys 
(Hjernerystelsesforeningen, 2021). 
 
I 1980’erne sker der en holdningsændring i synsrehabiliteringen. Indtil da var den 
svagsynedes synsrest blevet betragtet som noget, der skulle beskyttes og ikke 
overanstrenges. Den ændrede tilgang betød, at synsresten nu blev set som en funktion, der 
aktivt skulle opretholdes gennem træning, hvilket også gjorde, at der blev en ny 
opmærksomhed på belysningens rolle (Strandsbjerg, 1998). De første generationer af 
synskonsulenter, som havde fokus på skolebørnene, var primært seminarieuddannede 
lærere og senere også lærere med en specialpædagogisk overbygning (ibid.). I dag arbejder 
synskonsulenterne med borgerne i hele deres livscyklus, hvorfor de er involveret i 
synsrehabiliteringen af borgere i alle aldre. Lys og belysning indgår i modul 1 på 
pædagogisk diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering, som de fleste 
synskonsulenter har været igennem. Undervisningen giver en grundlæggende viden om 
belysning, beregningsmetoder og standarder. Da der ikke findes en dansk 
belysningsstandard for synsnedsatte eller standard for boligmiljøer, har man i 
undervisningen i høj grad taget udgangspunkt i den fælles europæiske belysningsstandard 
for belysning ved arbejdspladser (Dansk Standard, 2011) og vurderet borgers behov i 
forhold til kravene til normaltseende. Der har dog i praksis ikke været en systematisk tilgang 
til, hvordan lyset indgår som en del af synsrehabiliteringen, og synskonsulenterne har langt 
hen ad vejen udviklet lokale og ofte individuelle praksisser. Mange steder har lysafprøvning 
og følgende vejledning til borgeren taget udgangspunkt i dennes diagnose og synsfunktion 
oversat til et vejledende luxniveau. Lysafprøvninger er foretaget i synscentrenes lokaler med 
borgeren placeret i en given afstand til en synstavle og ved at afprøve forskellige 
lysintensiteter. 
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I 2020 blev der udgivet to branchevejledninger omkring belysning til fagprofessionelle inden 
for social- og sundhedsområdet (DTHS, 2020ab), der ud over den før nævnte 
belysningsstandard også henviser til Japansk standard for belysning i hjemmet (Japanese 
Standards Association, 2010). 

3.2 Lysviden der relaterer til boligen og borgernes 
hverdagsliv  

Ud over de mere tekniske og naturvidenskabelige aspekter, har lysfeltet også beskæftiget 
sig med oplevelsen af lys, med fokus på kvalitative aspekter som blænding, lysretning, 
skyggevirkning og lysfarve (Voltelen, 1937), samt intensitet og formtegning (Frandsen, 
2000), både ved naturligt lys (sollys og dagslys) og kunstbelysning. Når det gælder 
lovgivningen, skal lysforholdene i en bygning ifølge bygningsreglementet ikke udgøre en 
risiko for personers sikkerhed og sundhed, samt ikke udgøre komfortmæssige gener, 
herunder direkte solstråling og blænding (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018). 
Gældende belysningsstandarder på arbejdsmiljøområdet trækker også i høj grad på 
synsergonomi, med fokus på blænding, flimmer, lysretning, luminansfordeling, 
belysningsstyrke, farvegengivelse, farveudseende og variabilitet (Dansk Standard, 2021).  
 
Disse kvalitative aspekter har dog været baseret på mennesker med normale synsforhold, 
og ud over belysningsstandarden findes tre SBi-anvisninger for tilgængelige boliger, der 
beskriver belysning og vejledende belysningsstandarder for synsnedsatte, herunder SBi-
anvisning 149 (Nielsen, 1999), SBi-anvisning 222 (Sigbrand & Jensen, 2010) og SBi-
anvisning 249 (Sigbrand & Jensen, 2015). Den første anvisning fra 1999 retter fokus på 
reflekser, blænding, farvegengivelse, kontraster, placering og retning. Anvisning 222 og 249 
supplerer med forhold som rettet og diffust lys, luminansfordeling i rummet, passende 
lysfarve og skyggedannelse. Herudover vil placering og typen af lyskilder, samt de 
forskellige funktioner i boligen/bygningen stille forskellige krav til belysningen. Anbefalede 
belysningsstyrker for svagsynede tager generelt udgangspunkt i højere belysningsstyrker 
end for normaltseende: ”Som en tommelfingerregel har ældre behov for tre gange så meget 
lys som yngre. Svagsynede kan have behov for højere belysningsstyrker.” Anvisningerne 
refererer videre til Dansk Blindesamfund (2004) vedrørende svagsynedes behov for jævn 
almenbelysning ”idet god belysning øger synspræstationen hos denne gruppe”.  
 
I forskningslitteraturen er der forskellige eksempler på tværfaglige belysningsinterventioner. 
Fx lysoptimering i ældres hjem i samarbejde mellem sygeplejersker og lysdesignere 
(Falkenberg m.fl., 2019). Et andet eksempel er optimering og tilpasning af lys hos 
svagsynede udført i samarbejde mellem synskonsulent og belysningsekspert (Brunnström 
m.fl., 2004), der er baseret på et tidligere studie af lysoptimering blandt ældre. Her er 
forfatterne fra det sundhedsfaglige felt, henholdsvis familiemedicin og oftalmologi (Sörensen 
& Brunnström, 1995). Når det gælder videnskabelige studier af lysudredninger i hjemmet, 
har disse i høj grad været med fokus på lys i relation til specifikke aktiviteter og for specifikke 
diagnosegrupper. Fx ved læselys for personer med grøn stær eller aldersrelateret 
maculadegeneration (AMD) (Perlmutter m.fl., 2013), eller lysanbefalinger på baggrund af 
den professionelles vurderinger af borgers behov (Butler m.fl., 2019). Stor variation mellem 
borgers objektivt målte behov og subjektive præferencer, taler dog for større inddragelse af 
borgeren i lysudredningen (Evans m.fl., 2010), hvorfor der efterlyses klientcentrerede 
studier, der har en bredere tilgang til belysning, som også favner den kvalitative oplevelse af 
lysmiljøer (Perlmutter m.fl., 2013).   
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Fænomenologien og antropologien beskæftiger sig med oplevelsen af lys. Dels som del af 
menneskets sanselige relation til omgivelserne (Merleau-Ponty,1964), men også ved at lyset 
påvirker disse oplevelser stemningsmæssigt, ved at gestalte særlige atmosfærer (Böhme, 
2014; Bille, 2015). Ifølge Tim Ingold (2011) er lys i sig selv en oplevelse, da det på samme 
tid er et fænomen i den ydre fysiske verden og vores indre sind. Lys kan endvidere ses som 
materiel kultur, i forhold til, at vores kultur kommer til udtryk i, hvordan vi forstår og bruger 
lyset, samt at lyset spiller en social rolle i vores hverdagsliv og rutiner (Bille & Sørensen, 
2007). Belysning er således farvet af de sammenhænge de indgår, og der er flere studier, 
der har undersøgt belysningspraksisser i forhold til energiforbrug i hjemmet, fx i forhold til 
aften og natterutiner (Pink & Leder-Mackley,2016). 
 
Modsat den naturvidenskabelige tilgang til lys kan oplevelsen af lyset ikke isoleres i 
enkeltfaktorer, da det opleves i vekselvirkning og samtidigt (Frandsen, 1985). 
Kompleksiteten i oplevelsen og interaktionen med lyset kræver, at man udvikler en egen 
praksisviden til at se og vurdere lysets virkning, da det ikke kan måles med et måleredskab 
(Voltelen, 1973).  

3.3 Bedre lys mere liv - Casebeskrivelse 

Siden 2015 har de danske kommuner skulle tilbyde borgere med funktionsnedsættelse 
rehabiliteringsforløb, der " tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt" 
(Social- og Indenrigsministeriet, 2015). Pilotprojektet ”Bedre Lys Mere Liv” (BLML) løb fra 
2017-19 hos et af kommunikationscentrene i Danmark, Center for Specialundervisning 
(CSU) i Slagelse. Formålet med BLML var at udvikle og afprøve en systematiseret metode 
for lysudredning og lysafprøvning, hvor det helhedsorienterede og tværfaglige var i fokus. 
Tabel 1 viser tidsplanen for pilotprojektet, hvor dette afsnit primært fokuserer på selve 
interventionen og den følgende evaluering. Afsnittet er en delvis gengivelse af CSU’s 
slutevaluering (CSU-Slagelse, 2019) og den videnskabelige artikel ”Impact of lighting 
assessment and optimalization on participation and quality of life in individuals with vision 
loss” (Øien m.fl., 2021). Beskrivelser af metode for statistisk analyse og en detaljeret 
beskrivelse af synsundersøgelsen findes i denne artikel. 
 

 
Tabel 1. Tidsplan over pilotprojektet ”Bedre Lys Mere Liv” (BLML), udformet med udgangspunkt i diagram fra 
projektets slutevaluering (CSU-Slagelse, 2019). 

BLML blev udført med 60 deltagere, 44 kvinder og 16 mænd i alderen 9 – 91 
(gennemsnitsalder 69 år). Deltagerne var blevet rekrutteret af synskonsulenterne ved CSU 
efter følgende inklusionskriterier: Borgere i alle aldre, der oplevede udfordringer med synet, 
hvor den aktuelle belysning i hjemmet eller på arbejdet kunne spille en rolle. Herudover var 
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det et kriterie for deltagelsen, at de blev støttet gennem forløbet af en pårørende, da 
synskonsulenternes erfaringer viste, at flere fik fulgt op på vejledning og ændringsforslag, 
hvis borgeren havde en pårørende med. Der var ikke sat en nedre grænse for synsfunktion, 
hvorfor også borgere, hvor udfordringen primært var følsomhed over for lys, som følge af fx 
en hjernerystelse, blev inkluderet i studiet. Deltagere der brugte briller blev bedt om at bruge 
den samme brille gennem hele forløbet. Borgere der blev vurderet at være for svækkede til 
at gennemføre forløbet blev ekskluderet, herunder borgere med kognitive udfordringer, for 
hvem instruktioner kan være svære at forstå. Der blev indhentet informeret samtykke fra 
deltagerne. 

3.3.1 Lysudredning og lysafprøvning i tre delforløb 
BLML blev gennemført i tre delforløb, vist i Figur 2:  

1) lysudredning i hjemmet ved hjemmebesøg 
2) lysafprøvning i CSU’s lyslaboratorie 
3) opfølgning enten hjemme hos borgeren (for dem der havde lavet ændringer) eller 

over telefon (for de øvrige).  

 
Figur 2. Interventionens tre delforløb, fra pilotprojektets slutevaluering (CSU-Slagelse, 2019).  

Inden forløbet udfyldte deltagerne spørgeskemaet Visual Function Questionnaire-39 (VFQ-
39), der er en udvidet version af VFQ-25 (Mangione m.fl., 2001). Her evaluerer borgeren 
problemer og følelser omkring deres syn, herunder generel helbredstilstand og synsevne, 
aktivitetsproblemer samt følelser knyttet hertil (frustration, irritation, tab af kontrol, 
afhængighed, etc.). En dansk oversættelse af VFQ-39 (Sørensen m.fl., 2011) blev 
distribueret via post eller e-post.  

Lysudredning i hjemmet 
Udredningen i borgernes hjem blev indledt af et narrativt interview (Stokholm m.fl., 2016). 
Her fik borgerne beskrevet deres egne oplevelser omkring behovet og praksisserne omkring 
belysning i hjemmet, hvor de især havde brug for lyset, og deres følelser omkring ændrede 
rutiner og betydning i hverdagen. Herefter blev samtalen drejet over på at identificere op til 
tre aktiviteter, hvor der var særlige udfordringer. Disse var udgangspunktet for en scoring 
med værktøjet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Law m.fl., 1990). 
COPM er et individualiseret redskab, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og mål, og 
hvor det er borgerens egen opfattelse af ændringer i aktivitetsudførelsen over tid, der måles. 
Her er det deltagerens a) egen oplevelse af evnen til at udføre den aktuelle aktivitet, samt b) 
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tilfredshed ved dette, der scores i en numerisk rangskala fra 1-10. Oprindeligt er COPM 
kategoriseret i egenomsorgsaktiviteter, produktive aktiviteter og fritidsaktiviteter, men i BLML 
har deltagerne defineret tre aktiviteter uafhængigt af disse kategorier, og i stedet rangeret 
dem som primær, sekundær og tertiær, hvor den første er vigtigst. Ved en af disse 
aktiviteter, som regel den med højeste prioritet, blev deltageren sat til at udføre de to 
synsfunktionstester. Groffmann Visual Tracing Test (Groffman, 1966) og Farnsworth 
Dichotomous (Farnsworth, 1947). Groffmann er en test, hvor borgeren skal følge en specifik 
linje i en figur bestående af mange overlappende linjer, mens borgeren i Farnsworth skal 
placere 15 farver i rækkefølge efter farvenuancer. Ved begge tests noterede 
synskonsulenterne resultat og tid.  

 
Placering, inventar og belysning blev skitseret i en plantegning for den aktuelle aktivitet. 
Tegningen blev også suppleret med målepunkter og værdier for lysmåling. I relation til den 
aktuelle aktivitet blev der med et LED-spektrometer [MK350, UPRtek] målt belysningsstyrke 
i lux og farvegengivelse som en Ra/CRI værdi. For en spisesituation, hvor udfordringen var 
at kunne se maden, blev lyset målt ved bordfladen, mens lyset ved et spejl blev målt i den 
højde borgeren skulle bruge det, dvs. ved ansigtet eller overkroppen. Omhandlede 
aktiviteten at færdes i boligen, blev lysmålingen målt i omkring 80 cm’s højde. Gennem 
forløbet inddrages deltagerne i lysudredningen, hvor synskonsulenten informerer generelt 
om lysets, dets egenskaber, illustreret enten i selve lampen, i tegning eller gennem at bruge 
spektrometeret. Afslutningsvis blev der taget foto af aktiviteternes aktuelle placeringer. 

Lysafprøvning i lyslab 
Besøget i lyslaboratoriet blev indledt med måling af visus, kontrast og tærskelværdi for lys 
hos CSU’s optiker. Herfra blev lysafprøvningen gennemført i CSU’s lyslaboratorie, der 
består af et rum på 26 m2 med et køkken, spiseplads, fjernsynsstue og en legekrog på 
gulvet. Ved vinduerne er der monteret mørklægningsgardiner, så sollys og dagslys kan 
ekskluderes ved lysafprøvning. Herudover er der også indrettet med klædeskab, håndvask 
med tilhørende spejl samt gardiner fra gulv til loft, der giver mulighed for at skabe mindre 
rumligheder i rummet, samt mulighed for at ændre vægfarven. Af belysning er rummet 
udstyret med loftsarmaturer samt en pendel i loftet. Lysets farvetemperatur kan via en 
fjernbetjening styres i kelvin og lysstrømmen kan styres i lumen, (lysstrømmen er det lys, 
som lyskilderne udsender). Det lys, der ikke er styret via en fjernbetjening, kontakt eller 
Philips Hue systemet er koblet til en Dalistyring. Det betyder, at både lysstyrken og lysets 
farvetemperatur (i kelvin) kan justeres via en iPad. Herudover råder laboratoriet over en 
række forskellige løse lamper, der kan skiftes ud inden eller under afprøvning. Samlingen 
omfatter alt fra standerlamper og arkitektlamper til hovedlygte og diverse pendler. Hertil 
hører også en hel række forskellige pærer, i forskellig styrke, teknologi (LED-lyskilder og 
sparepærer) og fra forskellige producenter. Der er endvidere et kontorlokale samt en del af 
gangarealet på centeret, som kan inddrages i lysafprøvningen. Ved selve lysafprøvningen 
søger synskonsulenterne at genskabe et belysningsscenario, som svarer til forholdene ved 
den aktuelle aktivitets placering i hjemmet. Derfra, og i den aktuelle opstilling, testes 
forskellige alternativer og kombinationer sammen med borgeren og den pårørende. Når der 
gennem afprøvningen er fundet den belysning, der fungerer bedst for borgeren i de aktuelle 
aktiviteter, diskuteres løsningsforslag og anbefalinger med udgangspunkt i fotografierne fra 
hjemmet. Her tegnes lampe, samt dens placering og orientering ind på de printede 
fotografier. Afslutningsvis bliver anbefalingerne for belysning i de op til tre aktiviteter 
opsummeret og specificeret i et standardiseret skema udviklet i projektet indeholdende 
aktivitet, placering, specificering af lampe og lyskilde (Ra-værdi, lumen, lux og kelvin). 
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Herefter bliver borgeren og den pårørende sendt hjem med anbefalingerne og en opfordring 
til selv at gå videre med de identificerede ændringstiltag.  

Opfølgning 
Efter tre-fire måneder blev deltagerne kontaktet for at aftale et opfølgende besøg. For de 
deltagere, der havde lavet ændringer, inkluderede besøget gentagelse af Groffmann test og 
Farnsworth test, samt VFQ-39 og COPM. Endvidere blev der gennemført en slutlinje 
undersøgelse, hvor deltagerne vurderede omfanget af ændringer, både samlet set og i 
forhold til ændringskategorierne malet, ommøbleret, nye lamper, nye pærer, samt hvorvidt 
de havde fået hjælp til at implementere ændringerne. Ændringerne blev endvidere 
dokumenteret med fotos. 

 
For de deltagere, der ikke havde gennemført ændringer, var det alene COPM og VFQ-39, 
der blev gentaget. VFQ-39 blev sendt per post eller e-mail og COPM blev i flere af disse 
tilfælde gennemført per telefon.  

3.3.2 Resultater 
Blandt deltagerne havde 42 % AMD, 11 % retinis pigmentosa, 6 % grå stær, 4 % glaukom,  
2 % hemianopsi og 35 % andre synsvanskeligheder. Gennemsnitlig synsevne med begge 
øjne var 0,28 (0.13 – 0.66), hvilket svarer til 28 % af normal synsevne, og under de 6/18 
som klassificeres som moderat synsnedsættelse. Det er også fra denne synsevne de 
offentlige støttemuligheder i dag er gældende. Den gennemsnitlige tærskelværdi for 
belysningsstyrke blev målt til 300 lux, det vil sige fra det niveau blev synsfunktionen ikke 
bedre med mere lys målt ved en synstavle. 
 
62 % af de synsnedsatte deltagere var samboende, mens resten boede alene. 55 % var på 
pension, 25 % i arbejde, 11 % studerende eller gik i skole, og 9 % var enten 
langtidssygemeldte eller arbejdsledige. Halvdelen af deltagerne havde lavet ændringer i 
hjemmet, og de fleste ændringer bestod af udskiftning eller nyanskaffelse af lamper. 
 
Farvesorteringstesten før og efter implementeringen viste, at deltagerne efter ændringerne 
havde forbedret deres evne til at rangere farver i Farnsworth testen, hvilket indikerer en 
forbedret evne til at opfatte farver. Resultaterne fra COPM viste, at deltagernes vurdering af 
egen udførelse og tilfredshed blev forbedret. Median score for udførelse ændrede sig fra  
40 % til 67 %, mens scoren for tilfredshed ændrede sig fra 30 % til 67 %. Resultaterne fra 
spørgeskemaet viste forbedring for nære aktiviteter, færre rollebegrænsninger og større 
uafhængighed. Endvidere viste den en højere score for handlingsorienterede og 
følelsesmæssige effekter herunder øget livskvalitet.  

3.4 Problemfelt og problemformulering 

De statistiske analyser rapporteret i casebeskrivelsen ovenover viste, at lysudredningen og 
lysafprøvningen i BLML havde positiv effekt på deltagernes livskvalitet og deres udførelse af 
de givne aktiviteter. Den videnskabelige udlægning ligner den instrumentelle anvendelse af 
videnskab ud fra et teknisk rationale, der har karakteriseret problemløsning inden medicin 
og ingeniørvidenskab (Schön, 2016). Siden 1990’erne, hvor begrebet evidence-based 
practice blev introduceret, er der kommet et stadig stigende fokus på kvalitetssikring og 
effektoptimering i den sundhedsfaglige praksis (Dijkers m.fl., 2012). 



 

20 

Rehabiliteringsforløb er dog ofte komplekse processer, hvor beslutninger og vurderinger i 
høj grad må baseres på klinisk erfaring, faglige skøn og intuition, hvor der er brug for 
forskellige typer af viden til forskellige opgaver, samt det rigtige værktøj til den enkelte 
opgave (ibid.). Inden for det specialiserede socialområde med service for borgere med 
særlige behov har det været svært at operere med evidens i form af effektmålinger og 
fagfællebedømmelser. Dels på grund af borgernes individuelle komplekse behov og 
problemstillinger, og dels grundet strukturelle forskelle i kommuner og regioner, forskellige 
faglige tilgange og overlappende indsatser. På den baggrund blev der i 2016 udviklet en 
typologi for ”Lovende praksisser” (Jensen m.fl., 2016), der omfatter praksisser, som med 
stor sandsynlighed vil skabe "progression og velfærd for borgerne og samfundet" vurderet 
ud fra fire hovedkategorier – videns grundlag, koncept, udfoldelse og tilpasning (ibid., s.11).  
Implementering af forskningsresultater i en given praksis kræver en anden type videns-
oversættelse end den, der ligger i et kontrolleret og randomiseret studie, hvor Dijkers m.fl. 
(2012) fremhæver meta-analyser, teknologi-analyser, praksisvejledninger og databaser som 
eksempler på oversættelser, der i højere grad formår at operationalisere den aktuelle viden.    
  
Postdoc projektet tager udgangspunkt i BLML som praksisfunderet caseeksempel fra 
synsrehabiliteringsfeltet med de primære formål at undersøge og beskrive 
synskonsulenternes praksis i interventionen, samt sammen med CSU at forberede metoden 
for videre implementering i praksisfælleskabet. Hensigten er på den måde at bidrage til at 
kvalificere den rehabiliterende praksis og synskonsulenternes arbejde med borgere med 
synsvanskeligheder.  
 
For at komme tættere på de forskellige typer af viden, som er i spil, og hvad de forskellige 
værktøjer ”gør” i interventionen stilles følgende problemformulering: 

BLML efterstræber en holistisk tilgang i sin metode, men på hvilken måde udspilles 
den? 

 
Efterfulgt af følgende underspørgsmål:  
 
• Hvordan inddrages borgeren?  
• Hvordan forløber og relateres lysudredning og lysafprøvningen, hvilken viden er i spil og 

hvordan flyttes viden fra borgerens hjem til lyslaboratoriet og hjem igen?  
• Hvilken rolle spiller lyset i rehabiliteringen? 
• Hvordan kan viden fra BLML deles i praksisfællesskabet? 
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4 METODE  

4.1 Aktionsforskning 

Ideen om et postdoc projekt opstod hos Center for specialundervisning (CSU) i Slagelse og 
den gruppe, der arbejdede med ”Bedre Lys Mere Liv” (BLML). Ønsket var at undersøge, 
hvordan der kan gøres brug af den viden, der var indlejret i udviklingsprojektet. Målet med 
det tætte samarbejde i postdoc projektet er dels at tilføre den praksisnære metode 
forskningsbaseret viden, som kan være med til at skærpe og videreudvikle metoden 
yderligere, og dels gennem en systematiseret tilgang, kortlægge og beskrive den viden, der 
ligger i BLML. Samarbejdet har derfor trukket på en aktionsforskningstilgang. 
Aktionsforskning søger i cykliske og iterative processer (Zuber-Skerritt, 2001) at finde 
praktiske problemløsninger ved at koble teori og praksis – refleksion og handling – med 
målet om ”at få individer til at blomstre” (Bradbury, 2015). Udgangspunktet er ”konkrete 
udfordringer og udviklingsmuligheder i praksis og har samtidigt et helhedsperspektiv og 
procesperspektiv på organisationer” (Bilfeldt m.fl., 2020). Med udgangspunkt i den givne 
praksis og ved at trække eksperimenter og teoretiske perspektiver ind i en konstruktiv og 
kritisk diskussion skabes der refleksion, og gennem refleksionen støttes læring og 
forandring. Forskningen sker i samarbejde med deltagerne og i samskabelsen, der sker i 
mødet mellem forskellige former for viden, skabes der ny viden (Olesen m.fl., 2018). Ved at 
skabe rum for dialog, handling og refleksion søger forskeren gennem sit forsknings- og 
procesdesign, at facilitere og støtte den givne udvikling (Bilfeldt m.fl., 2020). En lærings- og 
forandringsproces, der kan støttes og faciliteres i mødet med det akademiske ved at udfolde 
og udfordre det praksisnære med konstruktiv kritik og teoretiske koncepter. Ved denne type 
samarbejde mellem forskning og praksis kan man få øje på de mere strategiske aspekter 
ved udviklingsprojekter, der ellers ofte er usynlige og socialt afstemte konventioner indenfor 
et felt eller en social gruppe (Lindhult & Axelsson, 2020). Herunder forskellige forståelser af, 
hvad der betragtes som gyldig viden, samt hvordan denne bliver vurderet, beskrevet og 
formidlet. Tværfaglighed har været fokus både på rehabiliteringsområdet (Lund & Hjortbak, 
2017) og på belysningsfeltet (de Kort, 2019), om end i mere nært beslægtede områder 
inden for hvert felt, sundhed eller byggeri og BLML har selv trukket på både synsfaglige, 
sundhedsfaglige og lysfaglige kompetencer.  
 
Den procesorienterede aktionsforskning har betydet, at forskningsprojektet har fulgt med, 
hvor videreudviklingen af BLML har ledt vejen, og at dele af forskningsdesignet har måttet 
justeres derefter. Forløbet har således været eksplorativt især i mødet med de ændrede 
projektplaner, tidsplaner og konsekvenser af Corona-situationen fra marts 2020 og frem. 
Postdoc projektets forskningsdesign er justeret i forhold til de muligheder, der var på det 
daværende tidspunkt i processen. 

4.1.1 Forskningsdesign – feltarbejde i tre faser 
Det oprindelige forskningsdesign bestod af tre overordnede faser: 
1. Dokumentanalyser af det empiriske materiale fra de første 30 deltagere  
2. Deltagende observation ved en række af de næste 30 deltagere 
3. Med baggrund i de to første faser at analysere og videreudvikle en revideret version af 

BLML. 
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Første justering kom i forbindelse med, at postdoc projektets opstart kom til at ligge parallelt 
med BLML’s sidste interventionsperiode. Det betød, at vi besluttede at gå direkte til fase 2 
med den deltagende observation, og at fase 1 blev skudt til et senere tidspunkt. Næste 
justering opstod efter overvejelser omkring den videre implementering af metoden til 
konsulenter uden videre kendskab til lysområdet. Der var tvivl om, hvorvidt selve 
lysudredningen og lysmålingerne var tilstrækkeligt beskrevet. Vi blev også opmærksomme 
på, at lysudredning og lysafprøvning i projektinterventionen BLML var noget andet end 
lysudredning og lysafprøvning i synskonsulenternes almindelige praksis. Dels havde 
projektinterventionen med sin egen økonomi skabt udviklings- og læringsrum, som der ikke 
er i den almindelige praksis. Dette skulle der tages hensyn til i den videre implementering i 
egen praksis og i andres praksis. Metoden skulle kunne bruges både af dem, som næsten 
ingen erfaring har med lys, og dem som har egne erfaringer med lys. Derfor blev den 
oprindelige fase 1 og 2 slået sammen, og der blev etableret en ny fase 2 med en ny runde 
feltstudier. Endvidere var der planer om at følge BLML’s videre implementering i en række 
andre synspraksisser gennem et projekt, som var under mobilisering. Her ville den 
oprindelige fase 3 dels indgå med den reviderede version og dels følge 
implementeringsforløbet i mødet med de andres praksisser. Trods tæt dialog med flere 
udviklingsfonde kom denne videre proces ikke i gang som forventet, hvorfor det blev 
besluttet at justere forskningsdesignet også for fase 3. Frem for at følge den faktiske 
implementeringsproces bliver den nye fase 3 nu forberedt for en fremtidig implementering 
og skalering. Ved at kortlægge det eksisterende praksisfællesskab af synskonsulenter og 
deres eksisterende arbejde med lysudredning og lysafprøvning vil vi etablere et grundlag for 
at sammenligne BLML’s metode med den generelle praksis i Danmark. 
 
Det nye forskningsdesign omfatter følgende tre delstudier, nu ikke kaldet faser da de i høj 
grad overlapper hinanden: 
 
1. Deltagende observation + dokumentanalyser af BLML projektinterventionen. 
2. Feltstudier, der undersøger lysudredningen i forhold til videre implementering og egen 

daglig praksis (uden for projektinterventionen). 
3. Kortlægning af praksisfælleskabet af synskonsulenter i Danmark, deres erfaringer og 

brug af lysudredning og lysafprøvning i dag + besøg hos andre synscentre med 
faciliteter for lysafprøvning. 

 
Figur 3. Oversigt over de tre delstudier og deres placering i forhold til den overordnede tidsplan. 

 

1.delstudie 

2.delstudie 

3.delstudie 
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Tabel 2. Udsnit af projektforløbet, der rummer delstudie 1 og 2. Oversigten viser feltarbejdet, workshops, 
interviews og styregruppemøder, hvor projektgruppen har været samlet og har behandlet forskellige emner i 
projektet. 

Tabel 2 viser et udsnit af projektforløbet, hvor denne rapport behandler de to første 
delstudier i forskningsdesignet, hvor feltstudiet fra november 2018 til marts 2019 rummer 
empirien i første delstudie, og det efterfølgende forløb fra oktober 2019 til marts 2020 
relaterer til andet delstudie omkring konsulenternes almindelige praksis. Det tredje og sidste 
delstudie, kortlægningen af praksisfælleskabet er i dette udsnit repræsenteret i 
telefoninterviews med de øvrige centre fra juni til september 2019, samt strukturerede 
interviews og besøg hos de centre, der haft faciliteter til lysafprøvning. Resultaterne fra dette 
delstudie er beskrevet og analyseret i rapporten ”Kortlægning af synskonsulenter og praksis 
for lysudredning i DK” (Øien, 2022a). Kortlægningen viser, at der er store indbyrdes forskelle 
mellem de enkelte centre, hvor dækningsområdet varierer en enkelt kommune til 18 
kommuner, og fra 30.000 borgere til 750.000 borgere. Den samlede gruppe af 
synskonsulenter er fagligt sammensat, med de største faggrupper af ergoterapeuter, lærere 
og pædagoger. Den aktuelle praksis på lysområde er ligeledes forskellig, hvor nogle har 
udviklet fælles skematikker og metoder lokalt, mens andre steder er lyssagerne sjældne, og 
det er op til den individuelle, hvordan sagerne bliver udført.  

4.2 Etnografisk tilgang 

BLML beskrives som et paradigmatisk case i projektet – da CSU og synskonsulenterne med 
pilotprojektet har haft til formål at udvikle metoden, så den kan agere som referencepunkt for 
den videre udvikling. Som case i postdoc projektet belyser projektet samtidigt nogle mere 
generelle egenskaber ved denne praksis (Flyvbjerg, 2010) og ændringer i samtiden. 
Caseanalysen kan åbne for "mangesidede, komplekse og ofte indbyrdes modstridende 
historier" og kan have forskellige betydninger for forskellige mennesker (ibid.). Ved at 
anvende en eksplorativ og etnografisk tilgang har casestudiens mål været at forstå, hvordan 
BLML forløber, hvordan dialogen mellem synskonsulenterne og deltagerne er, hvilken rolle 
deres værktøjer og skematikker har i forløbet, og hvordan interventionens forskellige 
delelementer relaterer sig til hinanden. Som vist i Tabel 2 er empiriindsamlingen foregået 
ved deltagende observation, interviews og workshops, samt dokumentanalyser af CSU’s 
materialer fra BLML. 

4.2.1 Deltagende observation 
For at forstå, hvad der er på spil i rehabiliteringsprocessen, herunder lysets rolle, har den 
deltagende observation været afgørende. Der er tale om en række aspekter, der ofte bliver 
betegnet som tavs viden. Modsat eksplicit viden, der er artikuleret og beskrevet, handler det 
her dels om en hverdagspraksisser og den hjemlige fysiske og sociale kontekst. Endvidere 
er den professionelles praksisviden sjældent artikuleret, så her har det været en særligt 
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bredspektret observationsmetode, der har været i spil. Ambrosini og  Baumann (2001) peger 
på, hvordan der kan være forskellige grader af tavshed, når det gælder tavs viden. Fx er der 
nogle kompetencer, der er relativt nemme at beskrive, andre kan artikuleres gennem 
metaforer, mens enkelte er så indlejret i rutiner eller det kropslige, at de er ubevidste. Her 
har observationen dannet grundlag for de senere interviews med synskonsulenterne.  
 
I forhold til selve observationen, har det især været en etnografisk sensibilitet til, hvad der 
foregår i konsultationen, relationer og interaktioner mellem konsulent, deltagere, omgivelser, 
og artefakter. Både Tim Ingold (2013) og Anne Marie Mol (2012), som vi kommer tilbage til i 
teorien, er antropologer, der har særligt øje for kompetencer, og hvordan håndelag, 
materialer, skematikker, redskaber og kroppe indgår i den praktiske udførelse af 
professionelle praksisser. Hverdagslivet er ligeledes situeret og udspilles i et samspil mellem 
hverdagspraksis, de fysiske rammer og de normer og konventioner, der er knyttet til både 
praksisser og materialiteter (Øien, 2017). Denne forståelse af, at projektets deltagere er 
situeret i deres hverdagsliv, handler både om deres fysiske og sociale kontekst. Derfor 
omfatter observationerne både deres aktiviteter, deres hjem, tilgængelige teknologier, 
herunder både hverdagsteknologier og de mere traditionelle hjælpemiddelteknologier og 
deres narrativer omkring hverdagen. I sin bog om miljøpsykologi, beskriver Zeisel (2006), 
hvordan observationer af fysiske spor i omgivelserne, som en sti trådt i en græsplæne eller 
et gardin hængt op i en døråbning, er essentielle kilder til viden om folks tilpasning og brug 
af deres omgivelser.  
 
Endvidere har observationerne også fokuseret på synskonsulenternes praksis, deres 
inddragelse af de fysiske og sociale rammer, borger og borgers aktiviteter, samt 
eksisterende og ny viden i dialogen med borgeren og den pårørende. I mødet mellem 
synskonsulenterne og borgerne er det både borgernes hverdagspraksis og brug af boligen, 
men også hvordan synskonsulenterne bruger og relaterer deres viden til den fysiske 
kontekst i deres konsultation med borgeren, som er afgørende. 
 

 
Figur 4.Feltstudierne omfatter observationer af interaktionen mellem de individuelle oplevelser og 
hverdagspraksisser, de sociale og relationelle konventioner i den sociale kontekst og det materielle i den 
fysiske kontekst 

Dette samtidige fokus på den fysiske kontekst og den situerede handling kan beskrives som 
en særlig arkitekturantropologisk tilgang. Interaktionen mellem bygninger og brugere kan 
observeres gennem hverdagspraksisser, som illustreret i Figur 4 er situeret både i den 
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individuelle, det sociale og den fysiske kontekst, og professionel praksis, hvor relationen til 
omgivelserne opleves og forstås personligt, materielt og strukturelt (Øien & Rasmussen, 
2021). Antropologien, der traditionelt er foregået i ukendte kulturer og samfund, er nu flyttet 
til det for forskeren mere kendte hverdagsliv. Dog er hverken livet med synsnedsættelse 
eller den synsprofessionelles praksis kendt land for forskeren. Med min baggrund som 
arkitekt og byggeforsker har det byggede miljø og de fysiske rammer primært været 
udgangspunktet for min forskning, selv i projekter, der har undersøgt brugernes relation til 
deres omgivelser. Derfor har fokusset på den enkeltes praksis i det fælles rum og den fælles 
dialog og samskabelse været vigtig, og i mine observationer har jeg været åben over for, 
hvad end der måtte ske i det enkelte forløb, uden at jeg på forhånd har fortolket eller skabt 
forventninger. 

 
Figur 5. Feltarbejdet under og efter BLML. 

Som vist i Figur 5, blev der i perioden fra oktober 2018 til april 2019 lavet feltarbejde med 
deltagelse i 15 af de i alt 120 konsultationer. Det skete henholdsvis ved hjemmebesøg (7) 
og i lyslaboratorie (8). Her fulgte jeg synskonsulenterne efter aftale med borgerne og de 
pårørende. De fik en kort introduktion til mit projekt, så de forstod, hvorfor jeg observerede 
synskonsulenterne. Mine observationer omfattede mødet med borgeren, mødet med de 
pårørende, hvordan konsulenterne henvender sig og med hvilket sprogbrug samt deres 
anvendelse af skematikker og teknologier. Herudover registrerede jeg de forskellige typer af 
viden, der var i spil, især kropslig viden, praksisviden, samt viden indlejret i de anvendte 
teknologier eller i omgivelserne. Jeg observerede ligeledes brugen af lysmåling, tegninger 
og fotografier i samtalen, samt konsulenternes interaktion med borgeren og den pårørende, 
og generelt forløbets gang. Efterhånden som jeg blev bekendt med metoden, og jeg havde 
fulgt flere forløb i feltarbejdet, kunne jeg yderligere lægge mærke til anomalier, som når 
samtalen åbnede op for det sårbare, noget der tidligere havde været usagt mellem parterne, 
eller hvordan lysudredningens og udredningens elementer blev koordineret og oversat fra 
det ene besøg til det andet.  

 
I perioden fra januar – marts 2020 blev der udført feltarbejde ved besøg i hjemmet hos 17 af 
de 30 borgere, der havde implementeret lysændringer som følge af interventionen. Formålet 
med denne del af feltarbejdet var dels at få testet, hvordan metodebeskrivelserne af 
lysudredningen fungerede for en novice på lysområdet (mig selv), samt at blive opmærksom 
på eventuelle mangler, herunder at undersøge muligheden for efter-målinger af de ændrede 
lysforhold. Ved disse besøg var jeg, som forsker, alene i mødet med borgeren og 
interviewguide findes i Bilag 2. Her lagde jeg i højere grad mærke til, om det føltes naturligt 
at udføre lysmålingerne, om jeg ud fra synskonsulenternes tegninger kunne se, hvor 
målingerne skulle foretages, eller om det var svært at orientere sig i disse notater. Det gav 
mig også lejlighed til at høre borgernes oplevelse af forløbet i retrospektiv. Nogle deltagere 
italesatte udfordringer med, at de selv skulle stå for implementeringen, mens andre fik 
perspektiveret BLML i forhold til deres erfaringer med andre kommunikationscentres praksis 

Deltagende observation ved 15 af de 
30 deltagere i BLML sæsonen 
2018/19: 
• 7 hjemmebesøg 
• 8 i lyslab 

Vinteren 2020:  
Hjemmebesøg ved 17 af de 30 
deltagere der havde implementeret 
ændringer i BLML 
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på området. Ud over lysmålinger og noter indført på synskonsulenternes plantegninger, blev 
der også taget fotografier svarende til fotografierne ved synskonsulenternes første 
hjemmebesøg.  
 
Studiet overholder alle krav fra relevante myndigheder. Alle interviewpersoner har givet 
informeret samtykke og er blevet informeret om, at deltagelse i interview er frivilligt, at deres 
udsagn bliver anvendt til forskning, at deres udtalelser og oplysninger behandles fortroligt og 
opbevaring af data har overholdt myndighedernes bestemmelser herom.   

4.2.2 Interviews og workshops 
De empiriske observationer og deltagelsen i samtalerne i hjem og i lyslab gjorde det muligt 
at udforske metoden videre i vores samtaler og interviews. Interviews kan ses som inter-
subjektive processer, hvor ny viden skabes i det situerede samspil mellem interviewer og 
informanter (Kvale, 2009). I vores tilfælde blev samtalerne relateret til de fælles erfaringer 
fra hjemmebesøg og lyslaboratoriet, hvor jeg typisk havde været sammen med den ene af 
de to synskonsulenter. Ved de fælles interviews mødtes vi alle tre og fik diskuteret 
situationer og handlinger igennem. Disse narrativer har dannet grundlag for kvalitative 
beskrivelser af, hvad synskonsulenterne faktisk gjorde i mødet med borgeren og den 
pårørende. Observationerne, dokumenterne og interviewene har fungeret som en 
triangulering, hvor feltet undersøges fra forskellige sider. Herigennem blev den sociale og 
fysiske kontekst, og hvordan den blev inddraget i forløbet tilgængelig for analyse, samt gav 
indblik i, hvordan de forskellige metoder og skematikker fungerede i praksis. De forskellige 
forløb gav et fælles udgangspunkt for at dykke ned i både enkeltstående tilfælde af 
anomalier, men også mulighed for at trække paralleller på tværs af flere cases. Mine egne 
erfaringer fra det opfølgende hjemmebesøg gav endvidere grundlag for at diskutere 
lysmålingernes rolle, dels i den aktuelle udredning, men også i forhold til den viden, der kan 
trækkes på tværs af flere enkeltstående sager.  
 
Nogle af disse samtaler opstod i forlængelse af et besøg eller inden et af vores 
styregruppemøder, mens andre var semistrukturerede interviews med punkter og spørgsmål 
på agendaen og kalenderinvitation med aftalt tid (Interviewguide for et af disse findes i Bilag 
1). En tredje form for samtaler foregik som små workshops, hvor formålet enten var at 
diskutere et givent emne, producere output til en konferenceartikel eller en 
konferenceposter- eller lave mere systematiserede beskrivelser af delelementer i BLML. Der 
er i alt afholdt fire sådanne workshops, til den første var der inviteret en ekspert fra 
rehabiliteringsfeltet, og til den anden en bredere gruppe af ansatte fra CSU med henblik på 
at formidle resultaterne i en videnskabelig artikel. Tredje og fjerde workshop er afholdt i den 
lille projektgruppe med synskonsulenter, projektleder og forsker med henblik på at diskutere 
og beskrive tilgangen i forhold til almindelig praksis og videre skalering. Emner og 
tidspunkter for de fire workshops: 
 

1) Recovery/rehabilitering – december 2018. 
2) BLML’s resultater – juni 2019. 
3) Lovende praksisser – august 2020 (skematik i Bilag 3). 
4) Lysets rolle, samt hvordan det vurderes og afprøves – september 2020. 

 
Workshops, interviews, og styregruppemøder ses i Tabel 2, styregruppemøderne har fortsat 
kvartalsvist, mens de mere uformelle samtaler har være let spredt ud over projektperioden, 
og især ved udarbejdelse af papers, artikler, manuskripter og konferenceoplæg. 
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4.2.3 Dokumentanalyser 
Synskonsulenternes arkiverede materiale fra de 60 konsultationer bestod af noter fra det 
narrative interview og en skematik, der i øvrigt ændrede sig gennem forløbet. Herudover 
bestod materialet af resultater fra spørgeskemaet VFQ-39 fra baseline og 
slutlineundersøgelsen, forskellige effektmålinger, planskitser med lysmålinger, feltnoter, 
samt fotografier fra de respektive hjem. Dertil kom skemaer fra lysudredningen i CSU lyslab, 
den endelige lysanbefaling med specifikationer, samt fotografier med tegning af de aktuelle 
anbefalinger. Dette materiale er yderligere beskrevet i kapitel 7 og indgår i analyserne, dels 
som et led og et redskab i udredningen og afprøvningerne og især i forhold til, hvordan 
viden er oversat og flyttet fra den ene kontekst til den anden i forløbet. 

4.2.4 Kodning og bearbejdning 
Kvalitative interviews og workshops er optaget og transskriberet, og sammen med feltnoter 
og det øvrige feltmateriale er det empiriske materiale blevet kodet. Kodning er udført dels 
efter de forskellige elementer i interventionen, så som undersøgelsesredskaber 
(spørgeskema, målemetoder og performance tests) og de resultater, der er fremkommet, 
men også med henblik på processen, og hvordan de forskellige elementer blev brugt i 
forløbet. Herefter er materialet i analysen tematiseret efter de meningskategorier, der er 
dukket op i løbet af feltbesøgene og i dialogen med synskonsulenterne. Kategorierne har 
taget udgangspunkt i projektets tematikker og analytiske greb, herunder at kortlægge 
hverdagsnetværkets eller det professionelle netværks aktører og disses overlap. Der er 
desuden sket en kortlægning af oplevelsen af synstab og håndteringen af denne situation, 
mødet mellem borger og professionel og mødet mellem deres forskellige typer af viden. Nye 
kategorier er inkluderet løbende gennem forløbet, og bearbejdningen har på den måde 
været en iterativ proces. 

4.3 Samarbejde og udvikling 

I løbet af den mere end tre år lange projektperiode har der ikke været en overordnet 
analysestrategi, men der er lavet en hel række mindre analyser, der har dykket ned i 
forskellige aspekter af praksis hos CSU, praksisfælleskabet generelt eller selve pilotstudiet. 
Samarbejdet har været vigtigt, og som vist i Figur 6., har det ud over praksis været sfærerne 
akademia og internationale forskningsfora, der har været i spil. Her er tilgangen i BLML 
diskuteret i forhold til rehabilitering, lysfeltet, proces og innovation, viden og 
kompetencebehov, men også i forhold til koncepter og tilgange som Universel Design.  
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Figur 6. Aktionsforskningsprojektet illustreret som en udforskning af flere arenaer: Synspraksis og det 
rehabiliterende felt, akademia med videns felter for lys, innovation, universel design og tilgængelighed, samt 
en hel række forskningsfora, der tilsammen har dækket et tværfagligt felt. 

Denne form for facilitering af co-design og innovative processer kan beskrives som 
tilrettelæggelse [”Staging” på engelsk] (Clausen m.fl., 2020), hvor man dynamisk navigerer 
eksperimenter og innovation mellem netværker og relationer. Her har mine skitser og 
diagrammer, repræsenteret i flere af figurerne i denne rapport, været brugt til at rammesætte 
diskussionerne i projektgruppen. Som kortlægning af relationer, forløb og processer, nogle 
som forsøg på at artikulere tavs viden, andre for at støtte de videre refleksioner. Herunder 
for at kontekstualisere og perspektivere BLML i forhold til egen almindelig praksis (før og 
efter BLML), til deres kollegaer i praksisfællesskabet, eller til rehabilitering mere overordnet 
(Øien, 2022b). 
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5 TEORI: SOCIALKONSTRUKTIVISTISK 
PERSPEKTIV 

For at få en forståelse af, hvad der er på spil i BLML har projektet trukket på en 
socialkonstruktivistisk forståelse med udgangspunkt i videnskabs- og teknologistudier, 
Science and Technology Studies (STS). STS undersøger viden, videnskab og teknologier, 
og hvordan disse skabes og forhandles af forskere og eksperter, og hvordan denne viden 
danner konventioner, der påvirker de fællesskaber og samfund, de indgår i. Fokus for STS, 
og herunder Aktør-Netværk-Teorien (ANT), er samspillet mellem det sociale og det tekniske, 
hvor både viden og det materielle ses som aktører, noget der kan gøre noget.  
 
Et aktør-netværk består af både humane og nonhumane aktører, der interagerer og relaterer 
til hinanden gennem associationer eller inskriptioner. En inskription er en aktørs intention, 
der er oversat i en form (tekst, form eller repræsentation), der sendes videre i netværket 
som et bindeled, der potentielt kan bidrage til, at netværket stabiliseres (Callon, 1991). Ved 
at følge denne type translationsprocesser afdækkes aktører, der er forbundne på tværs af 
sociologiens traditionelle kategorier, som mikro - makro, human - nonhumant, eller socialt – 
materielt (Jensen, 2003). 

5.1 Praksisviden 

I projektet har der især været fokus på den situerede praksis. På den ene side den 
professionelle synsrehabiliterende praksis i form af synskonsulenternes arbejde, og på den 
anden side borgerens hverdagspraksisser. Hverdagspraksis ses som det dynamiske 
forhold, der udspilles mellem kompetence, betydning og materialitet (Shove m.fl., 2012). De 
tre elementer er indbyrdes afhængige og påvirker hinanden i en konstellation, der ændres 
over tid. Forskellige praksisser kan dele de samme elementer, for eksempel beskriver og 
deler praksisserne ”at køre” og ”at reparere bil” associationer til maskulinitet som 
betydningselement. Når vi bevæger os over i borgerens perspektiv og kontekst i et givent 
rehabiliteringsforløb, vil den aktuelle intervention stå i forhold til en række andre initiativer og 
behandlingsforløb, som borgeren skal forholde sig til. Det kan endvidere handle om 
borgerens egen erkendelsesproces og forhold til ændringer i synsfunktionen, hvor 
forskellige professionelle har indvirkning på, hvordan situationen forstås og tilgås.  
 
Viden er således en af flere faktorer, der påvirker og påvirkes af praksis. Praksisviden 
omfatter tavs viden. Know-how, kropslig og indlejret viden, der kan være svært at sætte ord 
på (Polyani, 2012). Tavs viden er individuel, og kan blive så indlejret i den enkelte, at det 
føles helt naturligt og derfor nærmest umuligt selv at identificere eller artikulere (Ravetz, 
1971). Endvidere er den tavse viden også situeret i forhold til en særlig handling og en 
specifik kontekst (Nonaka, 1991). Ambrosini og Bowman (2001) peger på det særligt 
praktiske aspekt i tavs viden og introducerer begrebet tavse kompetencer [”tacit skills”]. Det 
kan være en vurdering på tværs af mange enkeltstående parametre og overvejelser om 
vigtighed og prioritering, tilpasning til en given kontekst eller en given skala. Det kan være 
overvejelser i forhold til et længere udviklingsforløb og bygger i høj grad på erfaringer. Inden 
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for lysområdet beskriver Voltelen (1973), hvordan det at se og vurdere lyset i praksis, ikke 
kan sættes på formel men må læres. Schön (2016) argumenterer også for, at det er gennem 
handling man bedst lærer praksisviden. Læring kan således ses som situeret både i et 
praksisfællesskab, en krop, men også i en fysisk kontekst, hvor teknologier og artefakter er 
bærere af den givne praksis’ historie og kultur (Lave & Wenger, 2003). Refleksionen spiller 
en vigtig rolle, og praktikeren har et repertoire af erfaring som der trækkes på i alle nye 
situationer (Schön, 2016). Embodied og embedded knowledge - kropslig og indlejret viden 
indgår dynamisk i samspil med explicit viden i tværfaglige teams i medicinsk praksis 
(Greenhalgh m.fl., 2008). På rehabiliteringsfeltet ses den tavse, indlejrede og situerede 
viden både hos borger og den professionelle praksis (Hjortbak m.fl., 2011). 
 
Annemarie Mol (2002) introducerede med bogen ”Body Multiple” begrebet om den multible 
krop i forhold til, at forskellige professionelle praksisser samskaber en multibel størrelse, 
bestående af forskellige versioner af det samme objekt eller fænomen. Med udgangspunkt i 
sine etnografiske observationer, beskriver hun, hvordan sygdommen åreforkalkning blev 
forstået og håndteret forskelligt forskellige steder på hospitalet, alt efter om det var lægens, 
kirurgens, fysioterapeutens, den pårørendes eller patientens perspektiv og forståelse. 
Hendes pointe er, at disse forskellige versioner eksisterer side om side. De øvrige versioner 
vil i nogle tilfælde ignoreres, andre gange anerkendes de passivt eller mere aktivt, hvor 
nogle anerkender og navigerer efter dem, mens andre bruger dem mere aktivt og 
koordinerer egen indsats i forhold til de andre versioner. De forskellige versioner af 
fænomenet åreforkalkning ses som et resultat af samspillet mellem en række humane og 
nonhumane aktører. Herunder både praksisserne udført af individer, men også de aktuelle 
behandlingsparadigmer, de fysiske kroppe, blodet, røntgenapparaterne, 
operationsinstrumenterne, papirerne og rapporterne, samt den fysiske ramme på hospitalet 
og dens mange rumligheder. I tråd med betydningselementet hos praksisteoretikerne spiller 
de forskellige aktørers bagvedliggende konventioner ind på den givne praksis og forståelse 
af ”åreforkalkningen”.  

5.1.1 Teknologiske rammer og tværfaglige udviklingsprojekter 
Udviklingen og afprøvningen af en ny metode som BLML kan også betragtes som en form 
for teknologiudvikling. I STS forstås teknologi bredt som samspillet mellem produkt, viden, 
teknik og organisation, og hvor disse delelementer er farvet af den opgave eller problem, 
teknologien skal løse. Forskellige sociale grupper kan have forskellige forståelser af og 
referencerammer til både problem og løsning. Disse er afhængige af gruppens formål, 
faglighed eller kultur. Bijker (1987) introducerer begrebet ”teknologiske rammer”, som en 
gruppes særlige problemforståelse, problemløsningsstrategier og specifikke succeskriterier, 
der er understøttet af den aktuelle gruppes anvendte teorier og tavs viden. Herudover kan 
der være tale om særlige udviklingspraksisser (designmetoder og kriterier), procedurer for 
afprøvning, målsætninger, samt håndterings- og brugspraksis, der bestemmer hvilke 
muligheder, der er tilgængelige. I innovative udviklingsprojekter er der ofte tale om en 
kombination af flere forskellige teknologiske rammer, hvor man gennem at se udfordringer 
og løsninger herpå fra flere sider kan finde nytænkende løsninger.  

5.1.2 Grænseobjekter 
Grænseobjekter er et andet koncept fra STS, der er relevant, i undersøgelser af, hvordan 
forskellige praksisser kan deles om et fælles objekt og på den måde fungere 
grænseoverskridende. Hvor det for praksisteoretikerne er betydningen, der er det fælles 
udgangspunkt, er det for grænseobjektteorien, objektet der er det samlende, mens 
betydningen varierer alt efter, hvilken social verden, der betragter og bruger objektet. 
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Begrebet blev introduceret af Star og Griesemer i deres etnografiske studie af forskellige 
objekters koordinerende rolle i det videnskabelige arbejde ved et naturhistorisk museum 
(Star & Griesemer, 1989). Casestudiet beskrives blandt andet gennem mobiliseringen af 
flere sociale grupper til arbejdet med at indsamle genstande og arter til samlingen. De 
sociale gruppers forskellige incitamenter og rationaler for at indgå i samarbejdet krævede, at 
metoden både var tilstrækkeligt beskrevet, men også at der var plads til fortolkning. 
Metoden, dokumentationen og samlingen er eksempler på forskellige typer af 
grænseobjekter: Plastisk nok til at tilpasse sig individuelle behov, men samtidigt robuste nok 
til at bevare sin form og integritet på tværs af forskellige sociale grupper. Det betyder, at de 
forskellige grupper kan forstå og anvende objektet på forskellig vis. Forfatterne beskriver fire 
typer grænseobjekter: 1) lagre eller samlinger (repositories), 2) idealtyper, 3) 
sammenfaldende grænser (coincident boundaries) eller 4) standardiseret form.  I denne 
rapport er der især lagt vægt på typerne idealtype og sammenfattende grænser. Idealtypen 
beskrives som et objekt, der ikke er en specificeret og detaljeret repræsentation, men på et 
abstraktionsniveau svarende til et atlas eller diagram, hvilket gør, at den kan forbinde den 
praktiske verden med den teoretiske. Grænseobjekter med sammenfaldende grænser 
eksemplificeres i artiklen med de landkort, der blev brugt i indsamlingen af arter, de delte de 
samme ydre grænser som referencepunkt, men hvor indholdet i repræsentationerne var 
forskellige. Objektet kunne dermed tilgås med forskellige perspektiver og forskudt af tid og 
sted. Grænseobjektkonceptet kan synliggøre problemløsnings- eller forhandlingsprocesser 
bestående af flere mellemregninger, hvor der er inddraget flere forskellige sociale grupper 
eller netværk (Øien, 2017).  
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6 FORLØBET I FEM TRIN 

 
Figur 7. Forløbet med de fem overordnede trin og to primære oversættelsespunkter mellem hjemmet og i 
CSU’s lyslaboratorie. 

Som vist i Figur 7 ovenfor, kan forløbet i BLML beskrives i fem trin, der ud over udredningen 
i hjemmet (trin 1 og 2) og afprøvningen i lyslaboratoriet (trin 3 og 4) også omfatter 
implementeringstrinnet, hvor borger selv står for at oversætte anbefalinger til løsninger. De 
fem trin er overordnet gennemgået i Figur 8. Ud over de fem trin indgår også to 
oversættelsestrin, der kobler udredningen i hjemmet, interventionen i lyslaboratoriet og 
implementeringen. Som de næste kapitler vil vise, følger og styrer synskonsulenterne 
forløbet tæt i de fire første trin, udfoldet i kapitel 7-9, mens de er mere eller mindre ude af 
billedet i selve implementeringen. Implementeringstrinnet bliver foldet ud i kapitel 10. 
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Trin 1: Det narrative interview 
Det første trin er rammesættende for forløbet. Ved at åbne 
op om den emotionelle side af synstabet, samt 
grundlæggende motivation og ressourcer danner denne 
samtale grundlag for den videre dialog mellem borger, 
pårørende og synskonsulent. 

 

 
Trin 2: Med udgangspunkt i COPM udredes lyset og 
aktivitetsproblematikkerne i relation til den aktuelle fysiske og 
sociale kontekst (lysmålinger og VR-brille inddrages i fælles 
udforskning). 

 Dokumenteres /oversættes  

 

 
Trin3: Lysafprøvningen i lyslaboratoriet starter med at 
genskabe lysscenarierne fra hjemmet. Ting der relaterer til 
aktiviteten bringes med i lyslaboratoriet; klippe-klistre, 
krydsogtværser, aviser, ugeblade, ler, julekonfekt, 
jordskokker etc. 
 

 

 
Trin 4: Afprøvning og demonstration af lamper og lyskilder og 
gennem afprøvningen koordineres der med ny viden om, 
hvilken belysning, der faktisk fungerer under givne forhold. 

 Dokumenteres /oversættes  

 

 
Trin 5: Hjemme igen står borger selv for implementeringen 
sammen med den pårørende. 

Figur 8. Forløbets fem trin. 
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7 BRUG AF SKEMATIKKER OG VIDEN I 
LYSUDREDNINGEN 

Videnskabs og teknologistudier og især aktørnetværksteorien søger at afdække, hvad der er 
på spil i udviklingen af viden eller nye teknologier. Viden og teknologier spiller en rolle i en 
given sammenhæng – de anses som aktører i aktørnetværket, såfremt de ”gør” noget. Dette 
kapitel udfolder, hvad det narrative interview og COPM gør, og hvilken type viden de formår 
at sætte i spil, samt hvordan konsulenterne navigerer og koordinerer dialogen og forløbet 
ved at inddrage den fysiske kontekst og ny viden om lys. 

7.1 Det narrative interview og COPM - Borgerens 
viden om hverdagsrutiner, præferencer, barrierer og 
mulighedsrum 

Igennem det narrative interview og COPM blev forløbet knyttet tæt til borgerens viden som 
ekspert i egen hverdag og i egen synsnedsættelse. Viden om borgerens hverdagsliv er 
centralt for rehabiliteringen, og i interviewet drejer samtalen sig om borgerens egne 
erfaringer og praksisser. I interviewguiden, Figur 9 ses de to hovedspørgsmål ”I hvilke 
situationer har du brug for at tænde lys?” og ”Er det situationer, hvor du ikke tænder lys, 
fordi det generer dig?” placeret i de to cirkler centralt i guiden, hvor de øvrige spørgsmål 
kredser rundt om. Her blev samtalen drejet ind på de steder, hvor borgerne havde oplevet 
udfordringer i hverdagen, og samtalerne omkring disse situationer rummede også viden 
omkring deres relation og ageren i forhold til de fysiske rammer og lyset, egen kropslige 
oplevelse og psykologiske aspekter, og det sociale netværks rolle. Ud over barrierer i 
situationerne åbnede samtalen også op for de aktuelle ressourcer og motivationen for 
forandring. 

 
 

Figur 9. Skematikken til det narrative interview. Findes også vedlagt i Bilag 4. 
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7.1.1 Motivation og ressourcer 
Det narrative interview gav også et billede af, hvor den synsnedsatte befandt sig i forhold til 
egen funktionsnedsættelse. En situation, der for nogle betyder, at de gennemgår en 
erkendelses- og copingproces. Blandt deltagerne var borgere, der var vokset op med en 
genetisk synsproblematik, hvor flere i familien delte samme diagnose, andre havde mistet 
dele af synet i forbindelse med en ulykke for lang tid tilbage, og nogle var for nyligt blevet 
diagnosticeret. Når det gjaldt de psykologiske aspekter, kunne der også være værdier på 
spil, som er relateret til et kulturelt eller socialt aspekt. Både synstabet, ens hverdagsliv og 
ens hjem kan være styret af forståelsen af egen identitet. Hvem er jeg, og hvad gør jeg? Har 
en med synsnedsættelse fx været glad for at bage, dyrke sport, læse og fordybe sig, og 
dette altid har været en del af vedkommendes liv, kan det gøre personen ked af det, irriteret, 
opgivende eller passiv ikke længere at kunne disse ting. Det kan betyde, at personen keder 
sig, men det kan også give en følelse af mindreværd og mangel på mening i livet. Dette kan 
i sidste ende resultere i en reel depression. Den enkeltes håndtering af synsnedsættelsen 
afhænger således også af den individuelles subjektive oplevelse og personlighed.  
 
Det åbne interview gav synskonsulenterne et indblik i borgerens følelser omkring 
situationen. Samtidig gav det en indikation for, hvor den enkelte borgers motivation for at 
undersøge mulighederne kunne ligge. Nogle af deltagerne havde en synsfunktion bedre end 
svagsyns-grænsen, men var dårligt fungerende, mens andre med et meget begrænset 
restsyn havde udviklet egne metoder, herunder diverse hjælpemidler for at klare sig bedst 
muligt i hverdagen. Der kunne være tale om inddragelse af sociale netværk og deltagelse i 
fællesskaber, justeringer af belysning og indretning, og/eller inddragelse af hjælpemidler. 
Flere havde lommelygter og hovedlamper liggende rundtomkring i huset, andre havde en 
kuvertlampe med i tasken, når de skulle ud og spise eller spille banko, andre fik hjælp af 
forstørrelse gennem lupper og CCTV. Der var endvidere nogle, der flittigt benyttede sig af 
diverse apps på smartphone eller iPad. En af borgerne, der godt kunne lide at prøve nye 
bageopskrifter, var flittig bruger af Googlesøgninger: ”Det er det bedste jeg ved, Google. Så 
får jeg alt at vide, jeg skal ikke slå op i en bog”, mens en anden borger havde et lille arsenal 
af hjælpemidler i køkkenet: en pandelampe til når sovsen skulle tilberedes ved komfuret, en 
lup-brille til at håndtere æggeuret og en kuvertlampe til selve spisningen. 

7.1.2 Indsigt i egen synsfunktion 
Ud over selve lyset rummede samtalerne også beskrivelser af oplevelsen af den fysiske side 
af synsfunktionen. Synsnedsættelsen udartede sig forskelligt fra deltager til deltager, for 
nogle var det en stabil tilstand, mens det for andre var en ubestemmelig størrelse, hvor 
synsfunktion og smerter varierede fra dag til dag og fra sted til sted. For nogle var der flere 
sygdomme og udfordringer, der overlappede hinanden, og ud over synstabet kunne 
anstrengelserne ved synet give spændinger i hovedet, hovedpine, træthed eller smerter i 
øjnene. Koblingen til lyset var ny for enkelte, da problemet typisk var blevet tillagt synet 
enten i et sygdomsforløb eller som del af den naturlige aldring. For dem med AMD eller 
commotio, hvor optikken ikke længere kunne gøre en forskel, havde nogle brug for meget 
lys, men ikke blænding, andre syntes bedst om tusmørkelys. For nogle betød kraftigt lys, at 
synet blev ”tåget”, andre kunne ikke se ansigter eller stille skarpt, eller havde svært ved 
overgange mellem lys og mørke, da deres pupiller var mindre fleksible end tidligere, og de 
havde derfor svært ved at adaptere fra lys til mørke. For nogle borgere er lyset en 
balancegang, hvor de er afhængige af det rigtige lys for at se noget. En borger beskriver 
denne balance som, at der ikke må være for meget lys, at det ikke måtte komme lige ind i 
øjnene, for så forsvandt det hele. Det der fungerede bedst, var meget lys rettet direkte ned, 
hvor det skal bruges. Borgeren beskrev, hvordan hun kan se krummer det ene øjeblik og 
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ikke det andet, og andre beskriver ligeledes, hvordan billedet pludseligt kunne forskydes 
eller fragmenteres i sorte pletter i synsfeltet, som om pletterne lyste op eller slog gnister. 

7.1.3 Lysets egenskaber og indvirkning på synet 
For at kunne udnytte sit restsyn, var det for mange afgørende, hvordan lyset spillede 
sammen med boligen. Vi kan se på tværs af samtalerne, at ud over de fysiske rammer med 
deres materialitet, tekstur, farver og mønstre, så spillede årstider, tidspunkt på døgnet, 
dagslys, sollys, kunstig belysning også ind. Mange var glade for dagslys og placerede sig i 
forhold til et vindue, når de skulle bruge skarpsynet. Til spørgsmålet om dagslyset gjorde en 
forskel, lød det fra en deltager i undersøgelsen:  

… ja, uanset hvad vi gør med det kunstige lys, har dagslyset noget andet. Det er 
også væsentlig forskel på dagslys: Jeg er blevet meget lysfølsom, så skarpt lys og 
sollys kan være et problem, men indendørs er det de områder, hvor solen falder ind, 
der er et problem. I forhold til rumbelysningen er dagslyset en fordel, da det ikke 
giver punktbelysning, men mere jævnt lys… som når det er overskyet som denne 
dag, giver dagslyset et jævnt overblik, mens lamperne hjælper mig med 
spisesituationen… 

Flere af de øvrige deltagere fortalte, at de ikke havde de samme problemer i 
sommermånederne. Udfordringer, der var knyttet til dagslysets årstidsvariationer, var ofte 
mindre om sommeren, og det var kun i et begrænset tidsrum, at de havde brug for at tænde 
lys.  

  …i hele vinterhalvåret…når sollyset er væk, mærker jeg det tydeligst her i stuen, når 
jeg kommer ude fra gangen af og kommer ind her og tænker: ’jeg skal have tændt 
noget lys’…Det er bare for mørkt…jeg har det virkelig som om, jeg har noget foran 
øjnene…  

For nogle af deltagerne havde livet med synsnedsættelse givet dem kendskab og erfaring 
med deres interaktion med den fysiske og sociale kontekst. Det kunne være situationer, 
hvor det fysiske havde udgjort en barriere for dem, eller der var opstået nye muligheder i 
deres tilgang til omgivelserne eller i form af teknologier, hjælpemidler eller workarounds. 
Samtalerne indeholdt flere beskrivelser af, hvordan det var at bevæge sig i boligen, fra det 
ene rum til det andet. Ud over brugen og bevægelserne i boligen handlede det også om 
rumforløb og overgange. Mange beskrev deres helt særlige kendskab til hjemmet. Det 
genkendelige var en stor hjælp, og mange havde det bedst med, at tingene havde deres 
faste pladser. Mange havde boet i boligen i lang tid inden synstabet kom, og det var ofte her 
de har erfaret de første ændringer og udfordringer og måske selv forsøgt at justere 
aktiviteter, placering eller belysning. Kendskabet gjorde, at nogle i langt mindre grad 
mærkede deres synsnedsættelse og var relativt velfungerende derhjemme.  

Nye steder er der, hvor jeg føler, at jeg ingenting kan se, mens kendte steder som 
derhjemme, der føler jeg at jeg kan se alting… jeg kender boligen. Her er det kendte 
omgivelser og jeg ved nærmest instinktvis, hvor mange skridt der er over til døren…. 
Min mor mistede også synet og fandt rundt på svalegangen ved at tælle døre og 
hakker….  

Udfordringerne og synsnedsættelsen kunne især opstå, når de skulle nye steder hen eller 
skulle tage en ny vej til arbejde.: ”Det er altid svært at komme ud i et hjem, du ikke kender. 
Når jeg besøger andre, det synes jeg er rigtigt svært. Jeg kan ikke orientere mig og vide, 
hvor jeg skal passe på…”.  
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Den enkeltes relation til sine omgivelser omfattede psykologiske aspekter, og præferencer 
for og forståelse af, at lys også kan være kulturelt betinget. I forhold til belysning ses dette 
for eksempel i begreber som fx ”hyggebelysning” og ”sparedagsorden”. En af borgerne var 
meget optaget af at slukke lyset, hvor hun ikke skulle opholde sig og havde oftest kun en 
lampe tændt. Sammen med sparepæren i køkkenet vidnede det om et økonomisk hensyn til 
brugen af lys. Det gjorde dog, at hun bevægede sig rundt i mørke, når hun skulle fra rum til 
rum. På samme måde kunne valget af en lampe for nogle handle om en æstetisk-værdi, for 
andre deltagere var der affektionsværdi knyttet til specifikke lamper, hvorfor de nødigt ville 
have dem udskiftet. Hos rigtigt mange var der også fokus på de sociale aspekter ved 
belysningen især omkring hyggebelysningen, der blev associeret med varm og relativ svag 
belysning. Hyggebelysningen blev dog også praktiseret på forskellig vis, hvor det for nogle 
handlede om en dæmpet belysning i spisesituationen med familie og venner, handlede det 
for andre om den generelle belysning i stuen. I et af hjemmene var der placeret mange 
mindre lamper rundt omkring i stuen, og til jul var det en tradition, at der blev sat røde 
lampeskærme på.  

 
I en af samtalerne beskriver en deltager, hvordan det er, når lyset ikke fungerer for hende: 
”Det frustrerer mig, og det tydeliggør også bare mit handicap… alle de gange, hvor det er 
noget jeg ikke kan eller alle de gange, hvor jeg skal bede om hjælp… det er jo der, hvor jeg 
opdager, at jeg ser dårligt…”. Ved at dette ikke blot er en egenskab ved det ene individ, men 
relateres til dennes relation til verden, åbner det også op for, at det er den pårørendes, ja 
alles møde med verden. Ved at fokusere på et mindre aspekt, de tre aktiviteter og lys, er 
erfaringen ved forløbet, at de fleste deltagere også åbner op om nogle af de store og 
sværere spørgsmål ved deres aktuelle situation. 

7.1.4 Den sociale kontekst 
Når det kom til den sociale kontekst, begrænsede den sig for nogle til besøg i hjemmet, 
mens andre i større grad deltog i forskellige sociale sammenhænge. Flere beskriver det 
sociale som en udfordring, også selv om de øvrige kender ens situation: 

Nu skal jeg til bestyrelsesmøde i morgen, og så ved de den er gal med mine øjne, 
ikke. Men jeg tør ikke selv at skænke kaffe op, vel. For det er engang sket, at det har 
sejlet over bordet… jeg kunne ikke se at kaffen røg over kanten. Og det er jo 
irriterende, ikke. Men de ved min situation, og alle hjælper mig. 

Selv om pårørende, venner og bekendte kendte ens situation, kunne en person med 
synsnedsættelse stadig stå i en hjælpeløs situation. Det kom til udtryk i flere af de narrative 
interviews. At spilde, vælte ting eller fremstå usoigneret med pletter på tøjet eller med uredt 
hår kunne svække den personlige identitet og være ødelæggende for den enkeltes 
selvbillede. At bede om hjælp kunne også opleves som en belastning, uanset om det var fra 
familie og venner eller gennem fx ledsagerordninger. En af deltagerne beskrev som enlig 
forælder behovet for hjælp omkring barnet til alt fra lektielæsning, komme ud på tur, til 
fritidsinteresser eller at følge til lægen, og at det ikke ligger i vores kultur at bede om hjælp 
fra familie eller venner. Mange beskrev den tætte pårørende som en vigtig relation i 
hverdagen, ”hun er mine øjne”, eller hvordan den nære familie eller venner hjalp med at 
tilrettelægge og justere rutiner og praksisser, især når de var ude af huset sammen.  

7.1.5 COPM – identificering og fastholdelse af det videre forløb 
Hvor det narrative interview hjalp med at identificere problemer og mulighedsrum, blev 
COPM –skematikken en prioritering og udvælgelse af de vigtigste aktiviteter. Disse blev så 
efterfølgende analyseret i fællesskab med synskonsulenten. Dette skete bl.a. gennem en 



 

38 

vurdering af udførelse i egen præstation og tilfredshed ved den enkelte aktivitet på en skala 
fra 1-10. COPM-scoringen ved hjemmebesøget var i projektet sammen med den 
efterfølgende tilsvarende scoring ved opfølgningen primært en del af effektmålingen, men 
ved at tage stilling til de tre aktiviteter på denne måde fik den enkelte borger også vurderet 
områderne i forhold til hinanden. Det gav en forståelse for, hvilken forskel det faktisk ville 
gøre for den synsnedsattes hverdagsliv, hvis forholdene blev optimeret. Denne 
undersøgelse var derfor også koblet til aspekter omkring motivation og egen 
ressourcevurdering. Udvælgelsen af aktiviteter betød endvidere, at indsatsen og fokusset 
blev begrænset til mere overskuelige delaspekter, der satte retning for den videre 
afprøvning. 
 
I forlængelse af det narrative interview omkring betydning og værdier i forbindelse med 
forskellige dagligdagssituationer, blev de enkelte aktiviteter ofte udfoldet i kvalitative termer, 
når de blev specificeret i COPM. En af deltagerne satte pris på at læse en god bog og kunne 
stadigt gøre det i sofaen i stuen, hvor hun var placeret med siden til et stort vindue fra gulv til 
loft, der vendte mod syd. Dagslyset kom ind over hendes højre skulder, og det fungerede 
fint på dage med godt vejr, mens det ikke fungerede om aftenen og på en regnfuld grå dag. 
Også når hun skulle skrive, fandt hun et sted med godt dagslys, hvor der ikke kom for 
mange skygger. For størstedelen af deltagerne var det en stor udfordring at læse, især 
mindre tekster på madvarer og krydderier. Flere havde efterhånden fået bevilliget 
hjælpemidler som lupper og CCTV, der kan belyse og forstørre tekster på papir. Andre 
forstørrede tekst på computer eller iPad, ligesom lydbøger for mange er et godt alternativ til 
at kunne læse selv. En borger havde skrevet dagbog i mere end 55 år. Hver aften havde 
han skrevet nogle linjer, om dagen der var gået, men nu var det for det første svært at følge 
linjerne, og for det andet kunne han ikke læse, hvad han selv havde skrevet. Den sidste 
dato i bogen var fra fire måneder inden vi kom på besøg. Læsning og skrivning er en 
indlejret rutine i vores hverdag, og tabet af denne evne kan være en kompleks proces, hvor 
selve funktionsnedsættelsen og aktiviteten er viklet ind i aspekter vedrørende egen 
motivation, håndtering og ikke mindst udviklingsforløbet. For mange havde det at læse 
avisen været en central daglig rutine, mens andre havde været ivrige læsere af skøn- eller 
faglitteratur. For begge grupper var det derfor en stor del af deres identitet, som var ved at 
forsvinde med synstabet. 
 
Madlavning og bagning var for mange en måde, hvorpå de kunne vise omsorg for familien 
og skabe en god ramme for vigtige sociale begivenheder. Her havde dem vi talte med spillet 
en væsentlig rolle, og at de nu var mere eller mindre forhindret i dette, havde stor betydning 
for deres selvbillede i forhold til familien. Denne aktive deltagelse var også på spil for en 
forælders behov for at kunne se nok til at lege sammen med sit barn på gulvet. 

7.2 Viden sættes i spil – Synskonsulentens 
navigering og indspil 

7.2.1 Inddragelse af fysisk kontekst 
Lyset blev vurderet, demonstreret og italesat, både i relation til den aktuelle aktivitet og den 
fysiske kontekst den indgik i. Samtalen startede typisk med, at borgerne i det narrative 
interview og COPM fik identificeret steder og situationer i boligen, hvor lyset ikke fungerede 
for dem, samtidig med at de fik fortalt om steder og situationer, hvor det fungerede bedre for 
dem. Lyset kunne for eksempel fungere fint i badeværelse og køkken, men være et problem 
i stuen. En deltager, der for nyligt havde fået sat nyt lys op i lejligheden, beskrev, at hun ikke 
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kunne få lys nok i stuen, og at det især var et problem i gråvejr. I køkkenet, hvor det 
fungerede godt for hende, var der en kombination af diffust og rettet lys, mens der i stuen 
kun var diffust lys. Ved at beskrive de to steder, kom borgeren og synskonsulenten i 
samtalen tættere på, hvad problemet var, og hvad en mulig løsning kunne være. Borgeren 
oplevede fx, at der var for lidt lys i overgangen mellem gang og stue og havde allerede fået 
vejledning i belysning fra et andet kommunikationscenter. Hun havde endda fået bevilliget 
loftspaneler for at afhjælpe problemet. Det gjorde dog ingen forskel, hun oplevede det 
stadigt, som om der var for lidt lys, samtidigt beskrev hun, at det fungerede rigtigt godt for 
hende i sollys. I samtalen omkring lyset forklarede synskonsulenten, at det lys, der var 
monteret, gav et diffust og fladt lys, hvor kontrasterne, som ellers er karakteristisk ved 
sollyset, forsvandt. 
 
Samtalerne kunne også være knyttet til en given lampe, eller hvordan den fordelte lyset i 
forhold til dens nære omgivelser. Hvor nogle lamper med flere skærme kunne give et 
behageligt lys, der ikke blændede, kunne de mange skærme samtidigt betyde, at lysstyrken 
blev reduceret, så der ikke kom nok lys der, hvor det skulle bruges. For eksempel giver en 
pendel med en meget åben skærm eller en skærm i et translucent materiale mindre rettet 
lys end en lampe med en skærm, der er åben i bunden. En lampeskærm, der retter lyset 
ned mod bordpladen kan sikre, at der er tilstrækkeligt lys nede på bordet til at se maden 
eller løse kryds og tværs. ” … når denne lyser ned i underskålen [af lampen] skal lyset først 
ned og så op og ramme kanten og ned igen for at komme ud, så den mister meget lys på 
vejen…” 
 
Andre måder at demonstrere og forklare lyset eller lamperne på kunne fx være ved måling 
af en sparepæres spektralfordeling. Repræsentationen af spektralfordelingen blev brugt til at 
forklare farveoplevelsen i forskellige typer af lys, typisk ved at sammenligne fordelingen fra 
en sparepære og en LED-lyskilde.  

Anne: … så om I skal til at købe noget nyt, er vi over i noget LED, det vil give jer 
noget mere kvalitet.  

Pårørende: Er det det ikke et grimt lys?  

Anne: Nej, LED-lyskilderne er blevet så gode nu, og det kan jeg vise jer… 

Pårørende: Ellers så har det været et meget blåt lys…? 

Anne: Det var det, da det kom frem, men lige nu bruger vi udelukkende LED-
lyskilder, fordi de er blevet så gode. De kan også noget forskelligt … jeg kunne godt 
tænke mig at vise jer, hvad det er, for når vi kigger på lys, kigger vi også på 
farvegengivelsen, altså hvordan farverne er fordelt i lyset. Og vi vil gerne højt op på 
det der heder Ra eller CRI, color rating index, hvor det kommer til at ligne sollyset så 
meget som muligt, hvor alle farverne er repræsenteret. Hvis jeg måler lyser herude 
[hun måler i sollyset – displayet viser farvernes fordeling]… hvis jeg så tager 
sparepæren her er der stor forskel, der er det noget der peaker her…” 

Anne viser på skærmen, hvordan kurven fordeler sig. Videre beskriver hun LED-teknologien 
i forhold til glødepærer og halogenpærer, og måler en af familiens halogenlamper for at vise 
repræsentationen af farver. Sammenholdt med målinger af dagslys, halogen- eller 
glødepærer, blev sparepærens peaks godt illustreret. For borgere, hvor valget af 
sparepærer var en økonomisk afvejning, kunne information om LED-pærernes 
energieffektivitet også være relevant. Borgerne kender typisk de tidligere 20, 40 og 60 watts 
glødepærer og hvad disse specifikationer giver af lys. Som for alle andre forbrugere kræver 
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det ny viden at indkøbe LED-lyskilder, da wattforbruget ikke er det samme, og fordi man 
derfor er nødt til at se på lysstyrken, som angives i lumen, for at vælge pære. En 9 watts 
LED-lyskilde svarer ca. til en 60 watts glødepære og har en lysstyrke på ca. 800 lumen. Der 
er også mange andre begreber at holde styr på, når der skal vælges en LED-lyskilde. 
Lysstyrken måles i lumen, farvetemperaturen i kelvin og farvegengivelsen på en Ra- eller 
CRi-skala.  
 
Ud over samtaler om brugen af dagslys, sollys og kunstbelysning og fordelene og 
ulemperne ved de enkelte typer lys, handlede et besøg hos en anden borger også om 
farvetemperatur. Den pårørende spørger ind til det kolde lys:  

Pårørende: Hvad skal vi vide omkring koldt lys?  

Anne: … vent med at gøre noget, indtil I har været inde hos os, for så kigger vi på, 
hvad der findes af forskellige pærer. Og så findes der også et lille spejl med lys rundt 
om. Der kan vi se, om det gør en forskel med lys i spejlet, eller med en koldere eller 
varmere farve. 

Her var udgangspunktet, at den synsnedsatte havde erfaret, at han bedre kunne se sig selv 
i spejlet, når han var hos frisøren eller på et offentligt toilet, og synskonsulentens måling af 
og vurdering af lysfarven hjemme hos ham viste, at det var en meget varm farvetemperatur 
familien havde. De blev opmærksomme på, at dette kunne være noget de skulle kigge 
nærmere på i lyslaboratoriet, og Anne råder den pårørende til at vente med at gå videre, til 
de har fået undersøgt de andre muligheder i afprøvningen. Viden om lysfarver og 
Kelvingrader blev yderligere udfoldet i forhold til de individuelle præferencer, der viste sig i 
afprøvningen.  
 
I nogle tilfælde kunne en lysmåling sammenholdes med normer og anbefalinger for 
belysning for normaltseende på arbejdspladser. Dette kunne være med til at sætte 
resultaterne i perspektiv. 
 
På denne måde fik synskonsulenten flettet eksplicit viden om lys og belysning ind i forløbet, 
både i hjemmet og senere i afprøvningen og gennemgang af de fundne anbefalinger (Øien, 
2021a). 

7.2.2 Inddragelse af synsfaglig viden 
På lignende vis blev eksplicit viden om den aktuelle synsnedsættelse vævet ind i forløbet. 
Ikke som ekspertviden, men supplerende og diskuterende i forhold til borgerens fortælling. 
Under nogle af hjemmebesøgene informerede synskonsulenten om det forventede 
udviklingsforløb, eller synskonsulenten kommenterede på borgerens oplevede ændringer:  

Borger: Det kom så pludselig… men hvis jeg kigger ud sådan, så synes jeg ikke det 
er blevet værre, men det at læse for eksempel det kan jeg ikke mere… Men hvis jeg 
kigger ud i periferien, kan jeg ikke se det er blevet værre.  

Anne: … den øjensygdom du har, den sidder i skarpsynet, den går ikke så meget på 
det perifere syn… Du kan godt se dine ting, ikke, men når du skal kigge på billederne 
på væggen, når du skal stille skarpt på dem, så kan du ikke se dem, vel?  

Borger: … altså, det hele startede jo med ansigter. Jeg kan ikke se ansigter, det var 
det, det startede med. 

Her var det tale om en kombination af grå stær, AMD og nethindeløsning, hvor han 
oplevede, at skarpsynet blev dårligere, mens det perifere syn var uforandret. Ved 
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undersøgelsen hos en optiker i forbindelse med besøget hos CSU, blev der ligeledes kigget 
på koblingen mellem lysstyrke og synsfunktion. Her blev tærskelværdien for, hvornår mere 
lys ikke gav bedre syn, samt kontrast målt. Disse informationer kunne derefter trækkes ind 
som ny viden i den videre afprøvning af lyset. 
 
Som del af den synsfaglige uddannelse er synskonsulenterne endvidere blevet undervist i 
de behandlingsparadigmer, der gælder for de forskellige tilstande og diagnoser. Den viden 
kan nogle gange med fordel trækkes ind i samtalerne. Som i dette tilfælde, hvor en borgers 
og pårørendes møde med sundhedssystemet blev vendt ved en af samtalerne. Her gav 
synskonsulenten plads til, at de fik fortalt om deres oplevelser i mødet med de forskellige 
udmeldinger omkring den synsnedsattes tilstand og behandling, uden at synskonsulenten 
gik ind i, hvorvidt det var rigtigt eller forkert: ”AMD kan blive mere fremtrædende, når der er 
opereret for grå stær, men har de også ramt noget på nethinden, så er det gerne flere 
parametre, der spiller sammen...”   

7.2.3 VR/AR brillen som pædagogisk redskab til den pårørende – 
oversætter den fysiske kontekst til den sociale kontekst 
 

 
Figur 10. VR/AR brillen blev inddraget i BLML med en egen applikation udviklet for at simulere forskellige 
synsnedsættelser, så de pårørende kunne opleve, hvordan det er for deres pårørende med 
synsnedsættelse. 

Som afslutning på hjemmebesøget fik den pårørende tilbud om at få demonstreret den 
aktuelle synsnedsættelse i en VR/AR brille, illustreret i Figur 10. Teknologier på 
synsområdet har ofte været udviklet med henblik på den synsnedsattes optik eller 
hjælpemidler, men VR/AR brillen og appen, som er udviklet i BLML, hjælper den 
synsnedsatte på en anden måde. Brillen inddrages i hjemmebesøget for at kommunikere 
den aktuelle synsnedsættelse til den pårørende, hvor de selv får prøvet oplevelsen på egen 
krop. Appen er udviklet med forskellige filtre, der simulerer en række synsproblematikker, og 
hvor niveauet kan justeres og forskellige kombinationer demonstreres. Demonstrationen af 
synsnedsættelsen over for den pårørende starter i en virtuel model af CSUs lyslaboratorie 
(der forestiller et køkken-alrum) og med appen indstillet til almindeligt syn. Herfra lægges lag 
på lag af filtre på som illustreret i Figur 11. Herfra indstilles de forskellige grader af fx 
ringskotom (sorte former), AMD (uskarpt), nedsat syn, kontrast og farvesyn. Der justeres til 
det niveau, der bedst svarer til den synsnedsattes, undervejs forklarer synskonsulenten, der 
laver indstillingerne i appen via en Ipad. Er der tale om flere forhold lægges filtrene oveni, og 
hvis det vurderes relevant, demonstreres disse enkeltvis, inden de kombineres. Lysstyrken 
og lysforholdene kan justeres i modellen ved at tænde og slukke de forskellige modellerede 
lyskilder. Den pårørende orienterer sig i det virtuelle miljø, og han/hun taler med 
synskonsulenten om, hvad filtrene gør ved synsindtrykket, synsevnen og i forhold til 
ændringer i lysforholdene.   
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Figur 11. Eksempel fra brillen i VR. 

Herefter skiftes det virtuelle miljø ud med det faktiske fysiske miljø, augmented reality, 
stadigt med de samme filtre oveni. Her får den pårørende demonstreret og erfaret, hvordan 
det er at orientere sig, og hvordan lysforhold, indretning og andet spiller ind. Nogle 
pårørende forsøgte endda at bevæge sig rundt og finde vej igennem stuen, hvor 
afprøvningen fandt sted. På denne måde kobles synsnedsættelsen og den fysiske kontekst 
til den sociale kontekst. VR/AR brillen har mest af alt et pædagogisk sigte.  
 
I forhold til VR/AR brillen og demonstrationen af synsnedsættelsen kommer den pårørende 
tættere på den synsnedsattes situation. I nogle tilfælde gav afprøvningen anledning til, at de 
selv kunne vende deres oplevelser af tilstanden, i virkeligheden og i det virtuelle rum. 
Inddragelse af borger og pårørende gjaldt både deres viden om hverdagen, synsfunktionen 
og de fysiske rammers rolle, men også deres forståelse af den mere fagligt funderede viden 
om henholdsvis lys og syn. Misforståelser blev forsøgt opklaret, men ellers var det tydeligt, 
at målet var at bygge videre på den synsnedsattes eksisterende viden.  

7.2.4 Tommelfingerregler 
Ved at tage udgangspunkt i borgerens egne definerede aktiviteter og disses placering i 
hjemmet var forløbene situerede og tog i høj grad udgangspunkt i det niveau borger og 
pårørende befandt sig på. Dette både i forhold til egen situation og i forhold til at se de 
fysiske rammer og lyset som en mulig medspiller i hverdagen. Nogle havde allerede prøvet 
en masse og var motiverede, mens andre i højere grad skulle motiveres til at kigge på de 
nye og endnu ikke afprøvede muligheder. 
 
Ud over skematikkerne blev de løbende vurderinger og valg styret efter en række 
tommelfingerregler eller tavs viden, der ofte ligger indlejret i praksis. I den rehabiliterende 
praksis, er det især det individuelle og foranderlige i borgerens tilstand, situation og 
velbefindende, der kræver en løbende vurdering af tiltag og retning for det aktuelle forløb. 
Ud over den synsnedsattes tilstand, vil også deres relation til egen fysiske og sociale 
kontekst være forskellig fra borger til borger, samtidigt med at det løbende vil ændre sig hos 
den enkelte. Synskonsulenterne har derfor brug for forskellige tilgange. En borger kan 
befinde sig et sted på et kontinuum mellem seende og ikke-seende, mellem afklaret og ikke-
afklaret, og omgivelserne kan hjælpe i hverdagen eller udgøre en barriere. Billedet af 
kontinuummet åbner for, at denne situation eller tilstand kan ændre sig. Status quo er ikke et 
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fikseret punkt, men et punkt, der kan flyttes, og det faglige skøn er i praksis baseret på 
tommelfingerregler for at vurdere disse situationer, og hvordan forløbet bedst tilpasses hertil.  
 
Tommelfingerreglerne i lysudredningen beskrives som noget, der nærmest ligger på 
rygmarven, når synskonsulenten kommer ind i et givent rum. I vores workshop om belysning 
kom de to synskonsulenter flere gange tilbage til de kurser, de havde haft om human 
belysning ved arkitekt og designer Asger Bay Christiansen. Hans tilgang og viden tog 
udgangspunkt i forholdet mellem lys og mennesker, og undervisningen bestod ud over det 
lystekniske også af en række mere praktiske parametre, der kunne operationaliseres i en 
lysudredning. Dels en helhedsvurdering af lyset i rummet, fokus på luminansforskelle og 
gode luminansspring, og dels aspekter som at forskellige funktioner og rumligheder kræver 
forskellig belysning eller, at ved lys på tværs af synsretning undgås spejling og blænding 
(Christiansen, 2020). Denne tilgang stammer dels fra Belysningslaboratoriet på 
Kunstakademiets arkitektskole fra 1950-70'erne og den belysningslære, der blev undervist i 
der. I denne tilgang blev det at ”se” og opleve lyset beskrevet som det vigtigste ved en 
lysudredning, frem for målinger og beregninger, da de kvantitative informationer ikke 
rummede aspekter som lysretning, skyggedannelse og lysfarve (Frandsen, 1985). Disse 
aspekter er en del af belysningens kvalitative egenskaber, der sammen med intensitet og 
formtegning (Frandsen, 2000), har virkning på både velbefindende og synsfunktionen 
(Undervisningsministeriets Byggeforskningsudvalg & Statens Byggeforskningsinstitut, 1959). 
Herunder at lyset må vurderes ud fra fysikken, biologien, psykofysikken og det perceptoriske 
(Frandsen, 1993), og Voltelen taler om ”synskomfort” (Voltelen, 1978). Det humanistiske 
oplevede lys kan ikke isoleres i enkeltfaktorer og behandles individuelt, da det altid er ”i 
vekselvirkning og samtidigt” (Frandsen, 1985). Ved en given lampe er det især blænding, 
lysretning, skyggevirkning og lysets farve, der er på spil (Voltelen, 1937). De peger også på, 
at man i modsætning til de mere naturvidenskabelige og tekniske sider af belysning med 
målbare parametre ikke har værktøjer, der kan rumme og måle kompleksiteten i oplevelsen 
og interaktionen med lyset, men at det er en praksisviden at lære at ”se” og vurdere lysets 
virkning (Voltelen, 1973). Når synskonsulenterne beskriver deres observation og vurdering 
af lyset, spørger jeg ind til, hvordan de ville forklare det til en ny medarbejder "… men der er 
jo de parametre... og det tænker jeg, vi gør ubevidst”, og videre ”Jeg gør det automatisk, når 
jeg kommer ind i et rum. Måske ikke alle 18 parametre, men det sker automatisk, jeg kigger 
efter mange af de ting”. Denne underbevidste registrering er blevet en automatisk del af det 
at komme et nyt sted:  

Anne: … når jeg kommer ind i et hus, uanset om det er hos venner eller med 
arbejde, så kigger jeg rundt. ’Ok…’. Med det samme jeg kommer ind: ’er her 
blænding, flimmer, store luminansspring, hvordan tilpasses øjet, hvordan er 
lampernes form, lyskilden…’. Alle de der ting, de sker.  

Turid: Er det typisk de ting, der er problematiske?  

Anne: Nej, det kan også være, at der er godt lys.  

Signe: Så, efter den automatiske registrering, er det en hører [borgeren], hvor det så 
er de oplever udfordringen. For jeg kan godt komme hjem til nogen, der ikke oplever 
udfordringer ved noget jeg kan se, fx ved blænding… 

Anne beskriver denne underbevidste registrering som en ”scanning”, der især registrerer 
ting, der vækker undren, gerne blænding eller flimmer, der falder i øjnene først, men også 
nye problematikker eller gode løsninger. At identificere og opdage flimmer er yderligere et af 
de aspekter, som falder under den tavse viden. Jeg kunne ved flere feltbesøg observere, at 
synskonsulenten, som en mere eller mindre skjult gestus bevægede sin hånd hurtigt frem og 
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tilbage under en lyskilde. De forklarede senere, at dette var en metode til at undersøge, 
hvorvidt der var tale om flimmer, ved at der kunne anes nogle små sorte striber på hånden/ i 
en blank fingerring.  Anne understreger dog, at det har taget tid og mange lyssager før, 
denne ”scanning” af lys blev en naturlig del af hendes praksisviden. 
 
I Tabel 3 opsummeres de belysningsparametre, der i forskellig grad er i spil i 
lysudredningerne og lysafprøvningerne, fordelt på belysning, lampe og lyskilde 
 

Belysning Lampe Lyskilde 
Distribution  Type Type 
Orientering / retning Størrelse Lumen 
Dagslys / kunstlys Udformning og materialer Dimensioner 
Direkte / indirekte Placering Sokkel 
Jævnt / ujævnt Sammenhæng / relation Farvegengivelse 
Lys / skygge / mørke Orientering Farvetemperatur 
Intensitet Lysretning Dæmpning 
Formtegning Fleksibilitet  
 Lysstyring  
   
Synskomfort Synskomfort Synskomfort 
Blænding Blænding Flimmer 
Reflekser Reflekser  

Tabel 3. Belysningsparametre opsummeret i tre niveauer - for belysning, lampe og lyskilde. 
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8 DE FYSISKE RAMMER OG LYSETS 
MANGE ROLLER I PROCESSEN 

Et af opmærksomhedspunkterne i observationerne har været, hvordan den fysiske kontekst 
er trukket ind i rehabiliteringsprocessen.  

 

Figur 12.  En udvidet person-miljøskematik udviklet i postdoc projektet som led i kortlægningen af 
synskonsulenternes navigation og koordination og borgerens udvikling og proces. 

Figur 12 viser en kortlægning af de fysiske og personlige aspekter i spil i BLML, der er 
udarbejdet med udgangspunkt i det samlede feltarbejde, på tværs af de enkelte forløb.  
Aktiviteten er udgangspunktet for forløbet, og som i relation til borgerens synsnedsættelse 
eller lyssensibilitet, udgør den udfordring, som også er målet for den aktuelle proces. Herfra 
foldes aspekterne ud. Miljøaspekterne kan omfatte både den aktuelle funktion (bolig, 
institution, skole, arbejdsplads, offentligt rum), men også bygningens og det enkelte rums 
udformning. Lysindfald, placering af vinduer, farve og tekstur på tapet eller gardiners 
placering spiller ind i den samlede lyssituation i indretningen, hvor så lamper og lyskilder 
undersøges. Når synskonsulenterne og borgerne i rehabiliteringsprocessen tager fat om 
lyset og belysning, er det derfor i høj grad et situeret lys. 

8.1 Forskellige forståelser af lys  

Det er tydeligt, at lyset har flere roller og bliver brugt på forskellig måde gennem forløbet. 
Også forståelsen for, hvad lyset er, ændrer sig gennem de første fire trin. I dette kapitel vil 
lyset blive analyseret som et grænseobjekt, med flere forskellige betydninger og roller. 
Grænseobjektteorien blev oprindeligt introduceret for at beskrive det mobiliserings- og 
koordineringsarbejde, der lå i samarbejdet mellem professionelle og amatører omkring en 
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naturhistorisk samling. På tværs af forskellige fagligheder og med forskellige formål for 
arbejdet, blev koordineringen sikret gennem et system for samlingen, som var en standard 
for, hvordan de enkelte objekter blev indsamlet og kategoriseret. Disse systemer og 
standarder danner således grænseobjekter, robuste nok til at bevare sin form og identitet og 
på samme tid elastiske nok til at tåle at blive tilpasset den aktuelle praksis. Kigger vi på, 
hvordan lys og belysning er blevet forstået i empirien, er der tydeligvis en hel række tilgange 
til og forståelser af lys til stede. Lyset er både en del af boligen, del af de enkelte scenarier 
som hverdagspraksisserne udspiller sig i, del af oplevelsen med synshandicap, et område 
inden for fysikken, hvorom der findes eksplicit viden, en teknologi, men også et led i 
synsrehabiliteringen. 

8.2 Det individuelt sansede og oplevede lys  

I det narrative interview var det især oplevelserne omkring lys i hverdagen, der blev italesat, 
både de gode og de udfordrende. Oplevelsen af lys er i høj grad knyttet til synssansen. 
Synet skifter mellem at skulle orientere sig og danne overblik og at fokusere på et objekt 
som en tekst, små skruer eller strikkearbejde. Da øjnene er placeret på en krop og et hoved, 
der er i bevægelse, er det visuelle hele tiden i interaktion med de aktuelle omgivelser og 
personens færden i disse. Erfaringer fra andre kontekster kan også spille ind på oplevelsen 
derhjemme. En af deltagerne i projektet havde svært ved at se sig i spejlet og havde erfaret, 
at dette fungerede meget bedre i andre badeværelser eller hos frisøren. Ved besøget i 
lyslaboratoriet viste det sig dog, at det ikke var på grund af lyset, men udsprang af hvor tæt 
han stod på spejlet. Fordi der var foretaget lysmålinger i hjemmet, så der kunne genskabes 
de samme forhold under afprøvningen, kunne synskonsulenten se, og han kunne selv erfare 
på egen krop, hvilken forskel det gjorde, at han ændrede placeringen af overkrop og ansigt i 
forhold til spejlet og lyset. For den sansende krop, situeret og i bevægelse, er lyset et af flere 
relationelle aspekter. 
 
I et af forløbene var borgerens syn så reduceret, at han ikke var sikker på, hvad han brugte 
sit restsyn til, når det kom til stykket:  

Borger: Jeg ved egentlig ikke hvad jeg bruger synet til… altså. Når jeg går rundt her, 
jo der bruger jeg jo selvfølgelig synet… og alligevel ikke. Det er svært at forklare… 

Anne: ” Ja, for du kender tingene? ” 

Borger: ” Ja, det er ligesom det, at kom jeg et fremmed sted, ville jeg vælte alle 
stolene… og det gør jeg ikke herhjemme for så ved jeg jo, hvor de står...” 

Han beskriver videre, at han kan se sin kop, men han ved ikke rigtigt, hvad han kan bruge 
dette begrænsede restsyn til. Han har haft et syn svarende til 3/60 fra barnsben og fortæller, 
at han ikke har været til kontrol i de senere år. Flere i hans familie er også blinde eller 
svagsynede, og han synes hans syn går for hurtigt nedad til, at han vil udrede lyset. I 
samtalen kommer de frem til, at han ikke vil med videre i projektet, men at synskonsulenten 
vil undersøge mulighederne for at få bevilliget en kuvertlampe til støtte ved måltider. 

8.3 Lys som fysik, materialitet og teknologi 

I dag er der en hel række forskellige typer lysteknologier, hvor lyset også bliver kombineret 
og indlejret i andre teknologier, som lysende spejle, lys i fjernsynet, bruseren eller 
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vækkeuret. Den øgede specialisering betyder ofte, at viden bliver mindre tilgængelig for den 
almindelige forbruger. Når borgere og pårørende i forløbet med BLML bliver opmærksomme 
på lyset, bliver de også opmærksomme på, at de både kan justere selve lyskilden og 
lampen, men også ændre lysforholdene ved at justere på de mange omgivende faktorer. For 
en borger kan det handle om at skifte en mønstret dug ud med en ensfarvet, for andre at 
vælge en lysere vægfarve eller en anden type gardin. 
 
Når det gælder lys som fysik, er det i sig selv en filosofisk øvelse. For hvad er lys egentlig? 
En af deltagerne, der selv har designet og bygget en lampe, illustrerer kompleksiteten ved 
lampen og lyset sammenlignet med designelementerne i en stol: ”En skal virkeligt have 
meget forstand på lys, en stol kan jeg forstærke lidt og justere hen ad vejen, men lyset kan 
jeg risikere, at det bare ikke fungerer. Hvor kommer skyggen hen, når jeg lægger denne del 
her?”.  Lampen og lyset skal desuden, i endnu højere grad end stolen, tænkes ind i sin 
kontekst og placering. 
 
Ret hurtigt bliver vedkommende klar over, at lyset altid står i relation til materialer, overflader 
og rumforløb. Synskonsulenterne i BLML trækker i høj grad også på en relationel forståelse 
af lyset, hvor de fysiske rammer har betydning, fra den givne placering og breddegrad og 
årstidernes skiften til forholdet mellem lyskilden, det der skal belyses og øjet. Jo tættere på 
vi kommer polerne, jo kortere er vores dage om vinteren, og modsat om sommeren. 
Dagslyset og sollyset har stor betydning for, hvordan vi bruger vores inde- og udemiljøer og 
en bygnings placering og orientering. Ligesom vindueshullernes størrelse og placering 
bestemmer, hvordan lyset kommer ind og distribueres i rummet. Disse valg er taget 
dengang huset blev planlagt og bygget og er svære at lave om på, men det kan have 
betydning for valget af bolig. Det samme gælder den indvendige distribuering af værelser, 
placering af indvendige vægge og det samlede rumforløb. Lyset strømmer ind gennem 
åbningerne, justeret og filtreret gennem udvendige eller indvendige afskærmninger, 
persienner, eller gardiner, og de forskellige rumligheder skaber helt naturligt forskellige 
lysrum. Her spiller materialer, overflader, tekstur og farver ind på det samlede billede, og 
sammensætningen i mønstre, kontraster og overgange. For mennesker med 
synsnedsættelse kan det blive særligt tydeligt, at alle de ting vi omgiver os med og bruger i 
løbet af en dag, som fx kopper og tallerkener, træder frem eller tilbage i forhold til helheden 
og i forhold til hinanden. Er tallerkenen i kontrast til underlaget, eller er dørkarmen i en 
kontrastfarve i forhold til væggen, er den gerne nemmere at få øje på, hvilket kan være en 
stor støtte i hverdagen. Alt dette spiller ind sammen med den kunstige belysning, der 
distribueres, sammensættes, placeres, orienteres, med forskellige skærme, filtre og 
diffusere, der kan skabe helt forskellige lys og lysrum.  
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Figur 13. Lysmålinger og vurderinger bruges i udredningen, men hele tiden i forhold til den aktuelle situation 
og deltagere.  

Den relationelle forståelse af lyset betyder også, at lysmålingerne altid relateres til den 
aktuelle situation i sammenhæng med andre aspekter, herunder relationen til deltagerne. 
Som ses på billedet til venstre i Figur 13, blev lyset målt i aktiviteten for at kunne genskabe 
niveauerne i lyslaboratoriet, her ved et sofabord. Samt som billedet til højre viser, blev 
lysmålingen brugt i undervisningen af borger, her forklarer Signe spektralfordelingen fra en 
sparepære versus en måling i dagslys. 

8.4 Sociale aspekter af lyset 

En anden sammenhæng, som lyset indgik i, var den sociale. Da et givent rum oftest skulle 
deles af flere individer, hver med deres individuelle oplevelser, indgik lyset i en social 
kontekst. For nogle deltagere var den aktuelle belysning planlagt og udvalgt for år tilbage, 
da boligen blev indrettet, andre havde flyttet belysningen med fra en tidligere bolig, og 
affektionsværdien spillede en stor rolle. Det kunne være personlige præferencer og 
narrativer knyttet til denne specifikke lampe, eller det kunne være et spørgsmål om smag og 
designvalg. For andre handlede lyset i høj grad om energiforbruget, hvor lyset blev slukket 
for at spare. En af samtalerne hos en borger viser, at det sociale også trækker historier med 
sig. Hun fortalte, at hendes mor også havde tør AMD og grøn stær, men at dengang i 
firserne behandlede eller opererede lægerne ikke for disse sygdomme, så hendes mor blev 
blind. Da udsigten var at miste synet, var de heller ikke opmærksomme på lyset ”det 
handlede mest om at spare” og ellers så accepterede de bare, at nu kunne de ikke se mere. 
Endvidere beskrev både de borgere, der var lysømfindtlige og dem, der foretrak en meget 
kraftig belysning eller en særlig lysfarve, de forhandlinger de havde haft med deres nære 
pårørende. Samtalerne viser, at det er vigtigt for den synsnedsatte at imødekomme det 
sociale, og at de derfor også gerne vil have mulighed for at vælge en mere passende 
belysning, når de har gæster.  
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Den pårørende var med på sidelinjen til det narrative interview og lysudredningen 
derhjemme, hvilket kunne give et nyt indblik i den synsnedsattes hverdagsudfordringer. I 
nogle tilfælde fik de to parter sammen med synskonsulenten også talt om aspekter omkring 
det at give og få hjælp. At det at hjælpe ikke handlede om, at den synsnedsatte var en 
byrde, men at de gennem forløbet fik styrket det sociale bånd. Sociale eller kulturelle 
ændringer som disse tog typisk længere tid end selve samtalen om lyset, og ikke alle havde 
en i familien, der kunne involveres. For nogle var der tale om en frivillig eller en god nabo. 
På den måde har de trukket en ny del af deres sociale netværk ind, og det vil derfor måske 
være nemmere at afprøve og finde løsninger en anden gang. Det kunne også være nye 
forbindelser i form af en forhandler eller elektriker i nærmiljøet eller en internetforhandler, 
der ligeledes havde leveret en god service. Hvor litteraturen om rehabilitering beskriver 
empowerment for den enkelte, kan det her også handle om empowerment i form af ens 
evne til at trække på sit bredere netværk. For mange af de synsnedsatte var 
læringsprocessen knyttet til deres egen eksisterende viden, men for nogle var viden også i 
høj grad at finde hos den pårørende. I flere af forløbene havde borgeren en pårørende med, 
der enten sideløbende med forløbet satte sig grundigt ind i lysteknologierne, eller med 
baggrund som elektriker eller andet havde erfaring med belysning, indkøb eller montering. 
Her kan det tænkes, at de har været særligt hjulpet ved, at de allerede have det 
håndværksfaglige med og dermed var tættere på en løsning. I min snak med en borger og 
dennes pårørende omkring overførslen af viden fra lyslaboratoriet tilbage til hjemmet, kom 
denne dynamik til syne:  

Turid: … når I kommer hjem er det måske også anderledes. Så giver det mening, at 
det er jer, der bliver klædt på?   

Borger:… Der tror jeg også, at det var godt, at [henvendt til den pårørende] var med, 
for du vidste, hvad det var, og hvor vi kunne få tingene. Havde jeg været alene, ville 
jeg nok ikke få samme resultat. Jeg ville nok tage noget til mig, men det ville nok 
også være mere firkantet: Præcis det jeg var blevet anbefalet, og ikke tænke videre 
som sådan.... Og at jeg har en at snakke med om det.  

Pårørende: lys er lys, men det er det så bare ikke… 

Modsat havde en af de deltagende synsnedsatte, der selv var uddannet elektriker, rigtigt 
svært ved at bede om hjælp til at få lavet sit lys. Han ville helst trække på en af sine 
bekendte, men så afhang det af, hvornår vedkommende havde tid: 

Turid: Er det først og fremmest økonomien og tiden?  

Borger: Økonomien, og så er jeg også modstander af, at skulle betale en elektriker 
for at komme og sætte en lampe op, når jeg selv er elektriker. Igen, den kammerat, 
der kommer og hjælper mig, og det skal være, når han så har tid. Og økonomien er 
der. Og så vil jeg gerne også være sikker på, at de lamper jeg har fundet, nu er dem 
det skal være.  

8.5 Lyset som del af en lærings- og 
forandringsproces 

Et andet vigtigt fund er, at der i recovery processen, ud over den egentlige problemløsning 
for mange af borgerne også kan være tale om en lærings- og forandringsproces. Det 
fremgik i flere af vores samtaler i forskningsprojektet, at den pædagogiske del i BLML var en 
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af de helt store ændringer i forhold til synskonsulenternes tidligere lyssager. Anne beskriver 
det således: 

Vi var jo slet ikke klar over, den gang vi startede projektet, hvor meget undervisning 
og pædagogik, der er i det her. Enormt meget undervisning til dem [borgerne] og 
deres pårørende. Fordi de skal forstå det. Og det tror jeg er en af de kæmpe forskelle 
fra tidligere, at vi ikke gjorde folk i stand til at træffe deres egne beslutninger, vi traf 
dem for dem… (fra workshop om lys) 

I nogle tilfælde kom borgers forståelse af lamper og lys til udtryk i samtalen med 
synskonsulenten, som de kunne knytte ny viden til. Et eksempel er en lysudredning, hvor de 
kigger på en lampe, der hænger over spisebordet. Lampen gav ikke særligt meget lys til 
rummet, da det var tale om en lukket keramikkuppel, men synskonsulenten fik beskrevet, 
hvordan det rettede lys kunne fungere godt, hvis der var brug for lyset nede på bordet. På 
den måde fik de vendt de forskellige egenskaber ved rettet og diffust lys, og fik vist at begge 
former havde en funktion i rummet. 
  
I nogle situationer blev borgeren involveret i lysmålingen og i den måde, hvorpå konsulenten 
aflæste lyset med lysmåleren. I et hjem, hvor borgeren selv havde forsøgt at finde nye 
lamper, både på egen hånd og ved hjælp af synskonsulent og forhandler, blev lysmålingen 
en fælles udforskning. Ved en af de lamper. som hun var rigtig glad for til hendes skrivebord, 
forklarer Anne målingerne således [værdierne er afrundede i denne sammenhæng]:  

… her er vi helt oppe på 27400 lux [ved lyskilden], og her er den så 20000 lux… men 
her er også rigtigt meget fra dagslyset… [hun flytter måleren en smule fra lampen og 
måler igen]… Herovre er så 3000 lux ved bordfladen, og 35000 lux lidt højere oppe… 
Prøv at slukke lyset en gang… ja, her måler nu 1400 lux og omkring 1700 lux ved 
bordfladen. Så sollyset giver faktisk også rigtigt meget… 

Skrivebordet er placeret i forhold til et stort vinduesparti med altan udenfor, synskonsulenten 
måler derefter farvegengivelsen og forklarer den kurve, der vises på spektrometrets skærm. 
 

Anne:  ”I forhold til kvaliteten viser den et spektrum, og i kurven her er der en hel del 
blåt”.  

Borger:   ”Kan du måle det?”.  

Anne: ”Ja, den måler, hvilke farver, der bliver gengivet i lyset, og her er en del blåt”.  

Da de går videre til næste lampe, sammenholder de den med den første og det lys, de 
kunne måle der. Her er aktiviteten knyttet til en legesituation, hvor hun gerne vil kunne sidde 
på gulvet med sin søn, når han bygger LEGO. Der er sat fladpaneler op, men borgeren 
beskriver lyset som panelerne giver som et ”gråvejrs ovenlysvindue… sådan lidt 
vintergråvejr”. Målingerne viser, at der er 1600 lux i gulvhøjde, og 1200 lux når lampen er 
slukket. De over 1200 lux er således fra dagslyset alene, og de regner sig frem til, at 
panelerne giver 300 lux i gulvhøjde. Det er et diffust lys og spektralfordelingen viser videre 
at, dette lys er mindre blåt end det ved skrivebordet. En tredje lampe som borger har fået 
bevilliget, er ved spisebordet. Selv om lyspæren er af en type, som borger har været glad for 
i en standerlampe hvor den giver kraftig belysning, giver denne modsat kun 50 lux på 
bordfladen. Sammenlignet med de 1700 lux ved skrivebordet er det langt fra nok for hende. 
Selv om det er den rigtige lyspære, diffunderes lyset gennem flere lag metalskærme, der 
sluger meget af lyset. Synskonsulenten måler forskellige steder ved bordet for at illustrere, 
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hvor meget den faktiske position betyder, for mængden af det lys, der er på bordfladen, hvor 
borger skal bruge det. 
 
I takt med, at de bevæger sig rundt i lejligheden, taler de om det lys, der fungerer godt, og 
det der fungerer mindre godt. De vender tilbage til loftsbelysningen, nu i forholdet mellem 
gangen og stuen, og overgangen når hun bevæger sig imellem de to rum:  

Anne: ”… det er som om lyset stopper heroppe, det kommer ikke rigtigt ned, da der 
er så stor spredning i lyset”.  

Borger ”… ja, og den lampe tænder jeg aldrig, for den er irriterende… Altså, jeg kan 
slet ikke…” 

Anne: ”… hvad om du ikke tænder tagpanelet i stuen? Er det samme problem i 
gangen om tagpanelet ikke er tændt?”  

Borger: ”… mmm, ja, det har jeg så ikke tænkt over…” 

Anne: ”… du kan prøve at lægge mærke til det, når der er mørkt udenfor og 
lamperne er tændt rundt omkring og loftslyset tændt i gangen, men tagpanelet i stuen 
slukket, - om du oplever samme problematik, hvis du kommer ind i stuen fra 
gangen…” 

Borger: ”… det skal jeg lige holde øje med. Jeg tror det handler om, at de ikke spiller 
sammen…”  

Det er svært at sige, hvilken læring der er i denne type fælles udforskning, men 
synskonsulenten trækker borgeren med ind i processen med at vurdere situationen og 
reflektere over de forskellige muligheder. Tid og timingens rolle i både lærings-, forandrings- 
og problemløsningsprocesser er blevet løbende diskuteret ved vores møder efterhånden, 
som fundene i projektet er blevet præsenteret.  

 
Processerne relaterer sig til forskellige tidsaspekter, og hvor borgerens og deres pårørendes 
erkendelses og coping kan tage lang tid. Afhængig af om synstabet skyldes alderdom, et 
sygdomsforløb eller en ulykke, er det en ny livssituation, hvor de ikke kender det videre 
forløb, der kan betyde store omvæltninger. Belysningen kan være en af de hurtigere 
justeringer i en rehabiliterings-proces. Handler det om at justere den synsnedsattes 
placering i forhold til lampen i en given situation eller om at udskifte pæren, kan der handles 
hurtigt. For nogen vil det handle om en umiddelbar effekt – kan jeg se maden, eller kan jeg 
ikke. For de deltagere, der selv har afprøvet lamper, handler det både om, hvilken belysning 
der fungerer bedst for deres synsrest og specifikke aktivitet og om fleksibilitet.  
 
En del af formålet med undervisningen, er som vist i Figur 14, at støtte borger i at højne 
deres viden om lys. Forløbet bevæger sig mellem forskellige abstraktionsniveauer, fra den 
meget situerede viden i lysudredningen i hjemmet, løftes abstraktionsniveauet gennem ny 
viden og lysafprøvning i lyslab, så deltagerne er klædt på til selv at tage oplyste valg 
omkring de endelige belysningsløsninger.  
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Figur 14. Forløbet bevæger sig i abstraktionsniveauer, fra det situerede og specifikke hjemmebesøg, den 
afprøvende intervention med input af ny viden og til sidst de løsninger og praksisændringer, der følger af 
forløbet (diagrammet er oversat fra Øien, 2021a). 

8.6 Eksempler på lysafprøvning 

Nogle borgere havde på forhånd en mening om, hvilket lys og hvilke lamper der kunne 
hjælpe dem. For én borger, hvor den ene aktivitet var at lave kollager af udklip fra 
ugebladene, var det tale om en større luplampe. Her rettede synskonsulenten fokus på 
billederne af borgerens hjem for at vende tilbage til udredningen og de aktiviteter, der havde 
været på spil.  ”Er det altid her, du sidder?” ”Nogle gange sidder jeg herovre” svarede 
borgeren og pegede på sofabordet på et af de andre billeder. Der brugte hun ikke den 
luplampe, hun havde, og synskonsulenten hentede en saks og et ugeblad, så borgeren 
kunne få testet lyset. Mens synskonsulenten beskriver de forskellige muligheder i LED-
pærer stillede hun også en arkitektlampe frem. Borger: ” Ja, det var meget bedre” hun 
mente også, hun havde LED derhjemme, men i en flad lyskilde. Synskonsulenten 
påpegede, at LED ‘en ikke kan skiftes ud på samme måde som med lyspærerne, hvorfor 
hun ville teste med arkitektlampen ”… vi kan jo få dem på alle mulige måder, men vi vælger 
det gennem at prøve dem”. Hun beskrev videre fleksibiliteten i lampen, hvordan det var 
muligt at trække den tættere på og ændre lysretningen til der, hvor hun havde brug for lyset. 
Borgeren kiggede på ansigterne i bladet, mens konsulenten skiftede pærer, ved den næste 
er der ikke så stor forskel, mens dernæst ”… når jeg kigger her, synes jeg ikke, den virker 
god. Den er lidt for skarp og gør det lidt for uskarpt, eller hvad man skal sige…” Konsulenten 
fortalte videre, at det som regel er bedst, at lyset kommer bagfra og bad borgeren om selv at 
justere lampen, så hun ikke fik genskin. Borgeren klipper videre ”… det er bedre lys, jeg 
grov-klipper altid først, og så finklipper jeg senere med luppen”. De fik dernæst diskuteret, 
hvad en større luplampe vil kunne gøre. Størrelsen gjorde, at den også er tung og skulle 
bruge større ballast, og derfor skulle den stå på gulvet. Den, hun havde i forvejen, kan stilles 
på bordet, men for tiden står den i et hjørne af stuen. Hun forsøgte at klippe under 
luplampen, og det var svært at koordinere blikket, luppen, saksen og bladet. Konklusionen 
på lysafprøvningen blev, at borgeren holdt fast ved luplampen til klipning, og de blev i første 
omgang enige om, at hun skulle flytte sin luplampe over til det bord, hvor hun brugte den, for 
så at teste det videre selv. Hvis den ikke virkede for hende, kunne de bytte med den noget 
større model. Og derudover lød anbefalingen på at supplere med noget lidt blødere lys, til 
når hun ikke skal klippe – der manglede i det hele taget lys der, hvor hun ofte sad. Og hun 
ville ikke bruge luplampen til at se maden. De landede på arkitektlampen, som hverken 
krævede den store installation eller økonomi, og hvor hun kunne trække lyset derhen, hvor 
hun havde brug for det. 
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Figur 15 viser arkitektlamperne brugt i lyslaboratoriet. Ved at tænde og slukke henholdsvis 
den første og anden fik borgeren mulighed for at sammenligne forskellige lyspærer. Det 
typiske forløb her var, hele tiden at gå videre med ’den bedste’ af de to indtil borgeren valgte 
den samme pære.   
 

 
Figur 15. Lysafprøvning med arkitektlamper. Ved at tænde og slukke for de to lamper får borgeren mulighed 
for at sammenligne forskellige lyspærer med hinanden. De to pendler over bordet gav på samme vis 
mulighed for at sammenligne lyspærer for spisebordsbelysning. 

Når det gjaldt den dagbog-skrivende borger, nævnt i kapitel 7, havde den primære 
aktivitetsudfordring ud over nærarbejde været at se sig selv i spejlet. Fra lysafprøvningen i 
lyslabben kunne Anne fortælle, at det blev tydeligt, at det ikke handlede om, at det var et 
andet lys borger havde brug for, men at det i højere grad handlede om, at han stod for langt 
fra spejlet. Afprøvningen og anbefalingerne endte med at handle mere om, hvordan han 
brugte lyset og positionerede sig selv end at være anbefalinger om lys. Ved opfølgningen 
var det også hans placering foran spejlet, der havde ændret sig, hvorfor det fungerede 
bedre med morgenstellet. Synet gik ellers ned ad bakke, og nærarbejde som at skrive 
dagbog eller læse sin egen håndskrift var ikke en aktivitet han havde genoptaget de fem 
måneder fra første hjemmebesøg til opfølgningen.  
 
Vi afslutter med et eksempel på, hvad Signe beskriver som en rigtigt god dag i 
lyslaboratoriet. Formålet var at kigge på lys med en kvinde på 81 år med AMD og et 
begrænset restsyn i forhold til hendes keramikværksted, hvor hun arbejder med ler. Hun 
havde tidligere fået sat en række armaturer op (målt til 1390 lux ved hjemmebesøg), dog 
viste tærskelværdien for, hvornår synsfunktionen blev forbedret med mere lys, målt hos 
optikeren, at ligge ved kun 30 lux. Borger havde selv taget en klump ler med for bedst at 
kunne vurdere belysningen. Lysafprøvningen startede ud med max belysning, der i 
lyslaboratoriet lå omkring de 700 lux for at illustrere det udgangspunkt, hun havde 
derhjemme. Borgeren kommenterede, at hun også slukkede lyset, når hun ikke 
modellerede, da det var trættende for hovedet. Med udgangspunkt i den lave tærskelværdi 
slukkede synskonsulenten armaturerne og tændte i stedet et par arkitektlamper, der gav 
punktbelysning. Samtalen og afprøvningen drejede sig endvidere om spredning af lys i 
forhold til, om det var en rund eller en flad pære, lampens placering i forhold til leret for at 
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kunne få de skygger hun havde brug for til at arbejde med det, og hvordan hun selv kunne 
justere placeringen. Det endte i en meget konstruktiv proces med en motiveret borger, som 
sammen med synskonsulenten fandt ud af, at det er noget andet lys hun reelt set har brug 
for til det specifikke arbejde. Tommelfingerreglen her kunne være: ”tag udgangspunkt i, hvad 
lyset skal bruges til, og hvor der er brug for det, og inddrag den fælles viden I har fra det 
foregående forløb”. 
 

 
Figur 16.Lyset justeres i afprøvningen i forhold til individ, aktivitet og sociale og fysiske rum. 

Justeringen og afprøvningen i lyslaboratoriet kan som vist i Figur 13, beskrives som en 
justering af forholdet mellem individ, aktivitet, rum, lampe og lyskilde, hvor ændringerne kan 
ligge i hver af disse aspekter.  
 
I evalueringen og de statistiske analyser kunne der ikke trækkes generaliseringer i forhold til 
diagnosegrupper og de lyspræferencer eller anbefalinger, der kom ud af forløbet. Samme 
person kunne foretrække forskellige typer og niveauer af lys til forskellige aktiviteter og 
steder i boligen, og flere havde af sociale hensyn valgt fleksible løsninger, der kunne 
dæmpes, hvis der fx kom gæster. Der viste sig til gengæld nogle mønstre i forhold til, hvad 
de forskellige aktivitetsproblematikker typisk omfattede af lysforhold. Disse er summeret i 
Tabel 4, hvor aktiviteterne er listet efter egenomsorg, produktivitet og fritid, og lysforholdene 
omfatter type lys (rettet/ generel), kvaliteter (lys/ skygge balance; udformning; 
farvegengivelse) og miljøaspekter (forhold mellem lysrum; lysets placering og retning; 
personens placering og orientering; fordeling af lyskilder og lampens fleksibilitet). 
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EGENOMSORG 

Se sig selv i spejlet X X X    X X   

Finde tøj i skabet X      X X   

Spise X   X X      

Bevæge sig rundt  X    X   X  

PRODUKTIVITET 

Kontorarbejde X X     X X   

Madlavning X X X X  X X   X 

FRITID 

Håndarbejde X X X X X  X   X 

Læse X X  X X  X    
Tabel 4. Oversigt over de hyppigst forekommende aktiviteter blandt de 60 deltagere, og hvilke lysmæssige 
aspekter, der typisk var relevante i disse typer af aktiviteter. Oversat fra Øien m.fl. (2021).  
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9 AKTØRERNES TEKNOLOGISKE RAMMER 
OG UDVIDEDE NETVÆRK 

Resultaterne i evalueringen af BLML (CSU, 2019; Øien m.fl., 2021) viste, at flere af 
borgerne fik lavet ændringer i deres belysning, samt at deres tilfredshed med udførelsen af 
de udvalgte aktiviteter steg, samt at deres livskvalitet målt efter VFQ-39 også steg. For at 
blive klogere på, hvad interventionen ”gør”, vil de følgende analyser både forsøge at gå 
tættere på forløbet, som det er blevet observeret i felten, og zoome ud for at se det i en 
større samfundskontekst og som en del af praksisfælleskabet omkring synsrehabilitering i 
Danmark i dag. Et af trækkene i et ANT studie vil være at identificere alle de humane og 
nonhumane aktører, der ”gør” noget, der spiller ind i det forløb eller det udsnit, der 
undersøges. Der kan være tale om, at aktørerne danner et fælles aktørnetværk eller mødes 
i interaktionen mellem forskellige netværker, afhængigt af, hvor det analytiske snit lægges. I 
rehabiliteringsforløbet kan borgerens hverdagsliv og synskonsulentens professionelle 
netværk for eksempel ses som selvstændige netværker bestående af en række forskellige 
aktører, som i BLML trækkes ind som aktiver i mødet mellem disse to hovedaktører. Dette 
kapitel vil med udgangspunkt i observationer fra de 15 konsultationer, dokumentanalyser fra 
de 60 konsultationer, interviews med synskonsulenterne og suppleret af relevant 
baggrundsviden søge at folde disse to netværker ud. 

9.1 Borgerens rammer og rationaler 

 
Figur 17. Borgerens teknologiske ramme som et samspil mellem individuelle, sociale og materielle eller 
fysiske aspekter. 
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Den enkelte deltager har som borger en række forudsætninger, rammer og ressourcer, når 
han eller hun indgår i rehabiliteringsprocessen. Dette kan illustreres som i Figur 17, som et 
samspil mellem individets hverdagspraksis, hjemmet som fysisk kontekst og de gældende 
normer og konventioner som den sociale kontekst.  

9.1.1 Hverdagspraksis 
Ved hjemmebesøget drejede samtalen sig i høj grad om det aktuelle hverdagsliv og de 
udfordringer, der relaterede sig til synsnedsættelsen og lyset i boligen. Samtalen tog afsæt i 
både erfaringerne med synstabet og håndteringen deraf, men også i håb og drømme i 
forhold til at kunne opretholde eller genoptage nogle af disse hverdagsaktiviteter. Af de 
aktiviteter, som blev listet blandt de tre vigtigste, var blandt andet læsning. Det kunne være 
et ønske om at læse avisen, en brugsanvisning, undertekster, sedlen i opgangen, en bog, 
eller noderne til at kunne spille klaver. Læsning blev italesat som kilde til viden og et vigtigt 
element til øget selvstændighed. Læsning er tæt forbundet til det at skrive ved skrivebordet 
med pen og papir eller på en PC. En anden af de vigtigste aktiviteter var arbejde. Det kunne 
fx omfatte detailarbejde med værktøjer, møtrikker og skruer eller med nål og tråd. 
Håndarbejde kunne fx være det at strikke eller at kunne reparere eller tilpasse sit tøj. 
Aktiviteterne kunne også handle om de mest basale og intime handlinger, som at gå i bad, 
på toilettet, se sig i spejlet, lægge make-up, rede hår, klippe negle eller barbere sig. Det at 
kunne se en plet på sin bluse eller kind handler om at kunne passe på sig selv og se 
ordentlig ud. Det at kunne holde hjemmet rent kan ligeledes være en udfordring og havde 
betydning for, hvorvidt den synsnedsatte føler sig bekvem ved at invitere familie og gæster 
ind. Aktiviteter, som har betydning for dette, kan også være gøremål som rengøring, tøjvask, 
strygning, påklædning og oprydning. 

 
Madlavning og spisning var en anden genganger blandt deltagerne, hvor flere italesatte, 
hvordan den visuelle oplevelse ved at spise eller blot at undgå at vælte sit vandglas spillede 
en stor rolle i hverdagslivet. For madlavningen handlede det dels om at kunne kende forskel 
på råvarerne, at læse og afkode krydderidåser eller opskrifter og at kunne aflæse vægt eller 
mængde, når der skulle måles ingredienser op. Dertil kom det at håndtere komfuret, se 
hvornår frikadellerne er brune eller det at fylde opvaskemaskinen og tænde for den. 
 
For mange betød det meget for deres sociale liv at kunne invitere til et måltid mad, ligesom 
kortspil eller fjernsynstid også blev nævnt som vigtige måder at være sammen med familie 
og venner på, men hvor synstabet udfordrede omgangsformen.  

9.1.2 Social relation 
For mange er den tætte pårørende en vigtig relation. Familie, ægtefælde eller venner, der 
deler ens livshistorie, har ofte også fulgt ens sygdomsforløb. Det er dog også i disse 
relationer, hvor synsnedsættelsen har ændret den synsnedsattes identitet og rolle i familien, 
at det kan være svært at dele alt. For nogle af deltagerne, kom der ting frem under forløbet, 
som de nære pårørende ikke kendte til. Det kunne fx være, hvor fremskredet en tilstand var, 
eller at de ikke længere kunne se ansigter. Mange af de synsnedsatte havde en meget tæt 
kobling til deres nære pårørende i hverdagen. Det kom til udtryk ved udsagn som fx: ”hun er 
mine øjne”, men interviewene viste samtidigt, at det ikke er alt, der deles. 
 
Dette gjordes sig også gældende i de mere ydre relationer, hvor nogle åbent fortalte om 
deres funktionsnedsættelse til familie, naboer, kollegaer og bekendte, var der andre, som 
ikke delte denne side af sig selv med deres netværk på arbejde eller i forbindelse med 
fritidsaktiviteter m.v.  
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De sociale relationer i netværket kan omfatte mange kontekster ud over eget hjem. Det kan 
fx være: andres hjem, arbejdsplads, skole/institution, færden og ophold i uderum, offentlig 
transport samt steder, hvor de går til fritidsaktiviteter.  

9.1.3 Borger med funktionsnedsættelse 
Borgere med begyndende synstab skal typisk både forholde sig til de ændrede behov og 
finde ud af, hvilke muligheder der er for støtte og hjælp. Har man en specifik diagnose, vil de 
synsprofessionelle ofte kunne informere omkring denne, de mulige behandlingsmuligheder 
og den forventede udvikling. Flere beskriver, at de har fået anbefalet at undersøge 
belysningen, fra øjenlæger eller optikere, og nogle af deltagerne havde fået undersøgt deres 
hjemmebelysning, sammen med forhandler eller hjælpemiddelcentral/syns- eller 
kommunikationscenter, og nogle havde tidligere fået bevilliget specialbelysning. En tidligere 
undersøgelse viser dog også, at mange har behov for også at vende menneskelige og 
psykologiske aspekter ved livet med synsnedsættelse og de aktuelle fremtidsudsigter 
(Amilton m.fl., 2021), og at sætte hjælpemidlerne og teknologierne i relation til den proces 
de står i.  
 
Mødet med sundhedssystemet i forhold til synstabet har været meget forskelligt for de 
individuelle deltagere i BLML. For nogle har der været meget hands-on støtte i form af 
hjælpemidler og kurser i mobility eller det at klare sig i dagligdagen. Nogle deltagere har selv 
forsøgt at justere indretningen i forhold til hverdagsaktiviteter enten ved at afprøve en 
alternativ placering eller ved at prøve en anden lampe. 
 
Nogle af de mere komplekse tilfælde, hvor det har været tale om længerevarende forløb 
med commotio, eller hvor der har været tale om flere sygdomme oveni hinanden, beskrives 
som problematiske. Det problematiske kan bestå i, at forskellige fagpersoner udtaler sig om 
forskellige aspekter, med forskellige forståelser af sygdomstilstand, forventet udvikling og 
bedste behandling. Det kan handle om forskellige aspekter som fx: Hvornår skal 
operationen gennemføres, og hvornår skal den synsnedsatte se tiden an? Hvilken sygdom 
skal prioriteres i forhold til behandling, og hvordan skal der koordineres mellem de 
forskellige indgreb? Andre patienthistorier blandes med egne oplevelser, og der opbygges 
forvirring og mistillid. For nogle borgere og pårørende har det været vigtigt at tage kampen 
op. De har ført erstatningssag for en operation, der er gået galt, eller forsøgt at mobilisere 
kommunalpolitikere for at sikre tilgængeligheden ved lyssignaler i det offentlige rum. 
 
Flere beskriver forskellige interesseorganisationer, patientforeninger og netværker for 
synsnedsatte. Nogle har været tilknyttet Blindeinstituttet, lært sig punktskrift og går med en 
stok og en badge, der signalerer synsnedsættelsen. Andre vælger at holde 
synsnedsættelsen og udfordringerne skjult for omverdenen, også når det gælder den nære 
omgangskreds.  

9.1.4 Forbruger  
Flere beskriver udfordringen ved at skulle handle ind, når det er umuligt at se, hvad der står 
på etiketten og butikkerne laver om på indretningen. Nogle beskriver, at de efterhånden ved, 
hvor de kan få god hjælp, og så indgår den butik i deres repertoire af steder, de gerne går 
hen, og hvor det føles i orden at spørge om hjælp. Boligbelysning er noget, der langt hen ad 
vejen er overladt til den enkelte. I nogle boliger kan der indgå enkelte lamper, fx dem der er 
del af det faste inventar som emhætter og badeværelsesmøbler. Der kan også være 
monteret spots eller lyspaneler i lofterne. Valg omkring lamper og belysning er typisk noget, 
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der besluttes i forbindelse med indflytning og igen ved ombygning eller ommøblering. For 
nogle kan det være gået årtier siden, de sidst har orienteret sig på belysningsmarkedet, og 
det har ændret sig gevaldigt de senere år. Selve belysningsteknologien har ændret sig, først 
fra glødelampen, lysstofrør og sparepærer, til en LED-teknologi, hvor det ikke længere er 
antal watt, der skal navigeres efter, men lumen, Kelvin og Ra-værdier. Lamperne kan fås i 
en række nye modeller og materialer, og de forhandles mange flere steder. Hvor der 
tidligere var deciderede lampebutikker, kan lamper nu fås i supermarkeder, i 
byggemarkeder, i store møbelvarehuse og ikke mindst i web-butikker.  

9.2 Synskonsulenternes rammer og rationaler 

 
Figur 18. Synskonsulenternes teknologiske ramme for BLML som samspil mellem den organisatoriske 
kontekst, individuelle erfaringer og den nye viden om lys. 

Som for borgeren, går synskonsulenterne ind i relationen med en række strukturelle og 
teknologiske rammer og rationaler for den kommende rehabiliteringsproces, der dels er 
indlejret i individet, projektet og den organisatoriske kontekst, vist i Figur 18. 
.  

9.2.1 Organisatoriske og strukturelle rammer 
CSU har som organisation arbejdet målrettet med en recoverybaseret tilgang. Kommunen 
har haft et særligt fokus på rehabilitering og ser det som ”et fælles udgangspunkt i 
kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet” med fokus 
på stadig udvikling af en recovery-orienteret proces og organisation (Udvalget for 
Specialiserede Borgerindsatser, 2019). Den narrative metode er tidligere blevet brugt af en 
gruppe specialpædagoger ved CSU i deres arbejde med neurorehabilitering (Stokholm m.fl., 
2016), og denne praksisviden blev trukket ind i udformningen af BLML. For 
synskonsulenterne var den rehabilitative og recovery baserede tilgang kendte størrelser fra 
deres ergoterapeutuddannelse, ligesom ICF mere overordnet, men disse havde ikke været 
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specificeret og struktureret i forhold til deres virke som synskonsulenter eller deres 
specifikke arbejde med belysning.  

9.2.2 Ny viden om belysning og lyslaboratorie 
En del af de to synskonsulenters viden om belysning stammer fra den synsfaglige 
undervisning, de har fået efter deres ansættelse på kommunikationscentret. 
Grundlæggende belysningsfaglig viden og lovgivning, viden om udvalgte synsdiagnoser og 
belysning, samt mere praktisk viden omkring lysudredninger, lysmålinger og 
belysningsløsninger (IBOS, 2019). Med belysning som kerneområde har de samlet egne 
erfaringer og holdt sig ajour med produkter og belysningsteknologier på markedet. 
Endvidere er praksisviden løbende delt og diskuteret gennem netværksaktiviteter som 
Vidensforum for lys og belysning under Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner (DTHS).  
 
I løbet af projektet BLML har de to synskonsulenters teknologiske ramme omkring belysning 
udviklet sig yderligere. Udviklingen af projektdesign, herunder en mere operationel 
lysmåling, hvor deltagerne i højere grad kan inddrages, og fungerer som dokumentation og 
pædagogisk redskab i forklaringen af lys til borgeren og den pårørende. Lysmålingerne 
skaber en metodisk forankring og en oversættelse af den fysiske kontekst fra hjemmet til 
lyslaboratoriet. Videre havde udformning og indretning af lokalet for lysafprøvningen til 
formål at skabe en hjemlig og genkendelig atmosfære. Videre skulle man kunne indhente 
forskellige lamper i forhold til vurdering af aktiviteter og belysning og den videre afprøvning. 
Her kom en anden type belysningsviden i spil, og hvor pensum ved modulet i 
diplomuddannelsen i høj grad er baseret på en mere ingeniørfaglig eller teknisk forståelse af 
lys og belysning, handler denne fremgangsmåde i højere grad om oplevelsen af lys. Ud over 
den synsnedsatte borgers oplevelse, handler det også om den pårørendes og dermed den 
socialt skabte forståelse af lys. Denne viden er dels indlejret i synskonsulenternes erfaringer 
fra praksis og egen sansemæssige oplevelse af lyset, men er også blevet skærpet gennem 
et belysningskursus med en arkitektonisk og designmæssig vinkling.  Ud over 
beregningsmetoder for reflektans og lux-målinger fokuserede dette på tommelfingerregler 
for, hvordan man kan vurdere lyset med udgangspunkt i oplevelsen og funktionen for det 
individuelle i deres aktiviteter.  

 
Synskonsulenternes teknologiske ramme i forhold til belysning er blevet udvidet, til at 
omfatte både fysikken (lyset), produktet (lampen og teknologien), oplevelsen (sanset med 
den givne fysiske krop og sind), det sociale (mellem borger og pårørende, i kontekstens 
typologi – hjem, arbejdsplads, institution etc.) og aspekt i den rehabiliterende proces (i 
dialog og samarbejde mellem borgerne og de professionelle).  

9.2.1 Individuelle erfaringer 
Ud over de teknologiske rammer fra synsområdet og den ergoterapeutiske uddannelse har 
de to synskonsulenter også erfaring fra forskellige tilgrænsende felter. Herunder erfaring fra 
syns- og hjernesager, eller arbejdsmiljøsager samt sager vedrørende børn og 
daginstitutioner. Disse erfaringer spænder fra den videnskabelige verden med udformning af 
protokoller, udførelse af interventioner og publicering i videnskabelige tidsskrifter til 
samarbejde med pårørende og andre faggrupper rundt om borgerne, og indgår som del af 
deres mere individuelt oparbejdede praksiskompetencer. 
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9.3 Borgeren udvider sin teknologiske ramme: 
Kvaliteten af lys når synet driller 

Lyset er grænseoverskridende både ved at være del af det fysiske, individuelle og sociale 
rum, men i BLML er det også grænseoverskridende ved først at være del af et problem, der 
gennem en problemløsningsproces justeres og tilpasses for så at blive en del af løsningen. 
Noget af det mest afgørende i rehabiliteringen er, at udgangspunktet i lyset åbner op for alle 
disse aspekter, der kan blive justeret i henhold til den givne situation, uden at sætte 
diagnosen, synshandicappet eller funktionsnedsættelsen først.  
 
Ved at blive mere bevidst om lysets rolle i hverdagslivet, bliver de også mere bevidste om 
både de fysiske rammer, den individuelles oplevelser og de sociale rum, de deler med de 
andre. Herunder interaktionen med lyset og opmærksomhed på lysets forskellige roller. 
Denne bevidsthed opstår, når man åbner op til de forskellige forståelser af lyset, og ved at 
flytte position: Fra at være en borger med funktionsnedsættelse, til at være beboer, læser, 
hobbykok, keramiker, familiemedlem, forbruger, eller servicemodtager. Gennem denne 
udredningsproces og udforskning af lyset som mere end blot materielt, som del af forskellige 
praksisser og vidensområder, træder også de sociale aspekter ved lyset frem.  
 
I denne fælles proces, hvor viden flyttes og opgaver fordeles, opstår en ny teknologisk 
ramme, nemlig at se lyset som en medspiller når synet driller. Refleksionen som en af 
borgerne delte ved et af mine opfølgende besøg, at en PH-lampe muligvis i udgangspunktet 
er en genial lampe, idet den lyser og ikke blænder, men for en normaltseende, er eksempel 
på, at lyset ofte skal kunne noget andet, når man er svagsynet: ”De 25-30 % af pærens lys, 
der faktisk kommer ud af lampen, duer ikke for os…”. Denne nye teknologiske ramme i 
forhold til lyset, hvor det er meget individuelt, hvad man har brug for i den aktuelle situation, 
er i høj grad koblet på den viden, der er blevet synlig for borger gennem både udredning og 
afprøvning, og mange beskriver, at denne viden har ændret deres tilgang. Dette gjaldt både 
for borgere, hvor restsynet var afhængigt af, at lyset var tilpasset dem, men også for 
borgere, der ikke havde de store problemer med synet, men hvor belysningen alligevel 
gjorde en kæmpe forskel. De kunne klare sig bedre i hjemmet og opretholde de aktiviteter 
og interesser, der gav mening i hverdagen. Slutlinjeundersøgelsen indeholder mange 
kommentarer om, hvordan forløbet har resulteret i mere end blot ny belysning: ”Du har givet 
mig en viden om lys, som jeg er vældig glad for - jeg suger til mig”. Andre peger på den 
forandringsproces, der er blevet sat i gang selv, ved mindre fysiske ændringer: ”Det er 
måske ikke den store ændring i rummet, men en stor ændring i mig... jeg har kigget på 
mange lamper… du har sat noget i gang” og ”… jeg har ikke lavet ændringerne, jeg har 
ændret mig”. For nogle har det især været i forhold til bedre at forstå den aktuelle 
problematik ”…vi er kommet mere ind i vores problem og er blevet mere opmærksomme”, 
mens det for andre har været koblingen mellem viden om syn og lys, der er det afgørende, 
at kombinationen af de to teknologiske rammer har givet en særlig tryghed for borgeren: 
”Det giver en tryghed at tale med en, der ved noget om diagnosen og lys”. På den måde har 
lyset spillet flere forskellige roller i forløbet, hvor også konsulentens arbejde bliver relateret til 
borgerens empowerment, deres egen recovery proces mod at tage fat om egen livskvalitet:  
”Det har gjort en kæmpe forskel for min livskvalitet, havde du ikke været her, havde jeg 
affundet mig med det”. 
 
En anden tilbagemelding har været, at faktum er, at løsningerne ofte peger på simple 
ændringer og løsninger, der er relativt nemt tilgængelige og har stor betydning for 
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operationaliseringen af denne viden: En ny type lyspære, beskrivelse af lampens 
egenskaber og henvisning til eksempler i forskellig prisklasse. At erkende, at det er en 
proces, og nogle gange skal de ikke have den lange liste i et hug – det bliver for 
overvældende og uoverskueligt – så bliver det ikke gjort. 
 
På denne måde er både synskonsulenternes og deltagernes forforståelse ændret gennem 
BLML. Figur 19 illustrerer, hvordan skematikkerne og teknologierne, som COPM, det 
narrative interview, scanning og lysvurdering, VR/AR, sammen med den viden, der sættes i 
spil i forhold til henholdsvis den professionelles netværk og rammer og de deltagendes 
netværk og rammer, og indgår i rehabiliteringsprocessen. 
 
 

 
Figur 19. Skematikker og teknologier som mellemled i forløbet. 
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10 DE ENDELIGE LØSNINGER 

 
Når deltagerne kom hjem fra lysafprøvningen, stod de selve for at få omsat anbefalingerne 
til faktiske løsninger. Figur 20 illustrerer borger og dennes pårørende, der fortsætter 
afprøvningen i hjemmet. Pilotprojektets fokus i forhold til dokumentation af denne sidste fase 
har været at få lavet effektmålinger af selve interventionen. Hvilken forskel har den for 
synsfunktionen, og hvorledes vurderer deltagerne egen udførelse og tilfredshed. De har 
dokumenteret ændringerne i foto, så man kan sammenligne før og efter, men ikke 
dokumenteret med lysmålinger som ved første besøg eller dokumenteret, hvordan borgerne 
har oplevet denne sidste del af forløbet. Dette kapitel giver et indblik i deltagernes 
oplevelser, men også en gennemgang af ændringerne på tværs af de hjem, jeg har besøgt.   

  
Figur 20. Den endelige implementering i hjemmet. 

10.1 Borger står selv for implementeringsprocessen 

Når anbefalingerne skulle omsættes i lys og lamper, er der atter en række oversættelser, 
der kommer i spil – nu hos borgerne selv. Gennem forløbet har de fået ny viden, både i 
relation til egen oplevelse af, at forskelligt lys giver forskellige muligheder, men også i 
forhold til den specifikke sociale og fysiske kontekst derhjemme. I samtalerne med borgerne 
bliver flere af trinnene udfoldet, herunder det at finde og mobilisere en række nye aktører: 
den rigtige lampe, økonomien, samt hjælp til installering og montering, herunder forhandlere 
og håndværkere, der vil gå ind i opgaven. 

10.1.1 At finde den rigtige lampe 
På trods af lysafprøvningen og vejledningerne kunne det stadigt være svært for borgeren at 
blive klog på, hvilken lampe han/hun skulle vælge. At få funktionaliteten fra udredningen og 
afprøvningen, hvad lampen skulle kunne i forhold til lys, til at ”gå op” med, hvordan den ser 
ud, dens design og dens udtryk var ikke altid lige til. En borger beskriver, hvordan hun stadig 
mangler at finde en lampe til stuen:  
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Borger: ”… vi har været ude forskellige steder for at finde noget, men det er svært. 
Også fordi jeg vil have det passer ind i stuen også, jeg kan ikke bare… Så vi kører 
stadigt og kigger lidt, når vi kommer til andre byer, for vi har ikke rigtigt fundet noget”. 

Turid: ”Men hvad er det du kigger efter?” 

Borger: ”Men jeg skal jo have noget ned over… Men det er svært må jeg indrømme, 
sådan er det jo … jeg vil gerne det passer ind, ikke… men altså, eh, jeg ved ikke, 
hvad det skal være, …. det er bare ikke det vi har set… dem vil jeg ikke have 
stående” 

For andre skulle tilpasningen af lyset vise sig at være en længere proces, hvor de fortsatte 
afprøvningen på egen hånd efter interventionsforløbet. Især en borger med commotio 
beskrev en ny og undersøgende tilgang til sine lamper, hvordan kunne det være, at den ene 
meget stærke lampe ikke generede hende, mens andre svagere belysningskilder kunne give 
stort ubehag? En bredere udforskning af lys og lamper var i gang både derhjemme og på 
arbejdet. 
 
En af de andre deltagere havde også været i gang med en lignende afprøvning, især i 
forhold til, hvordan hun bedst kunne bruge dagslyset. Det største tab ved synsnedsættelsen 
havde for hende været at miste sit meget aktive friluftsliv, der indtil for fem år siden bestod af 
mange og lange løbeture. I boligen var lejlighedens karnap derfor vigtig, fordi hun der kan 
følge vejrets skiften og nyde udsigten over fjorden. Hun oplever, at synet og lysbehovet kan 
skifte både i løbet af en dag og fra dag til dag. I karnappen er hun godt hjulpet af dagslyset 
og en kraftig luplampe, men hun føler ikke, at de er kommet hele vejen rundt i boligen under 
forløbet. Hun havde stadig brug for at afprøve løsninger andre steder i boligen, og det var 
udmattende at stå med på egen hånd. Det krævede tålmodighed, da hun først vidste, 
hvordan løsningen fungerede efter et stykke tid, måske dage og uger. Videre var det svært 
at vurdere, hvorvidt det var produktet, lysstyrken eller placeringen, der var forkert, når en 
løsning ikke fungerede. I samtalen kom det frem, at især loftsbelysningen voldte 
frustrationer, og det var svært at finde ud af hvorfor. Rumbelysningen havde dog ikke været 
specificeret som en af de tre primære aktiviteter i forløbet, og de udfordringer hun ellers 
pegede på i vores samtale, omkring valg af lamper og placering, lå ligeledes uden for 
pilotprojektet. De omfattede dog problematikker, der var gældende i flere boliger, som for få 
stikkontakter og lampeudtag i ældre lejligheder, risici for at overbelaste el-systemet med 
mange nye lamper, samt en generel udfordring med at få købt de rigtige lamper. For nogle 
krævede ændringerne, at der blev trukket ny elektricitet, og andre havde småt med plads i 
køkkenet, og det var svært at få monteret lys der, hvor deltagerne havde brug for det. Også 
lyspærerne viste sig at være svære at få fat i, eller det var svært at finde de butikker, der 
forhandlede disse produkter.  

… det tog meget lang tid, før vi fandt ud af det hele at finde lamperne, pærerne, men 
også den rigtige håndværker... det gik over et år. Vi vidste godt, at vi skulle betale det 
selv, men inden vi fandt ud af, hvor vanskeligt det var at finde de rigtige butikker til 
det... Eksempelvis var der en meget fin forretning, men hvor beskeden [på de 
specifikke pærespecifikationer som borger spurgte efter] var at ’det vil jeg ikke blande 
mig i’… 

At købe lamper og pærer på internettet betød for nogle øget tilgængelighed til 
belysningsløsninger, fordi de ikke var nødsaget til at opsøge en fysisk butik, men kunne tilgå 
tjenesterne hjemmefra. Det var dog meget individuelt især for de ældre, hvorvidt og i hvor 
høj grad de var selvhjulpne på nettet. For nogle var internettet og nethandel en stor barriere: 
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”Det med at købe på internettet, det er jeg ikke god til. Jeg kan en hel masse derinde, 
men det med at købe… nej, det er ikke rigtigt mig. Jeg er for usikker i alt det der. Det 
bryder jeg mig ikke om”.  

Omstændighederne omkring fragt og retur ved nethandel kunne være et problematisk led. 
Posthuset findes ikke mere som det faste, fysiske sted, og for mange kan det være en 
udfordring at finde vej til et nyt, ofte ukendt postudleveringssted. Det kræver flere led og 
aktører at afprøve lamper og pærer, og viser det sig ikke at være den rigtige lampe, kan det 
føles uoverskueligt. Det var endvidere en udfordring, at de ikke kunne få det hele samme 
sted, som hos en deltager, der havde købt ny lampe over spisebordet, men havde beholdt 
den gamle pære, da ”de [ifølge forhandleren] ikke var til at få fat i”.  

10.1.2 At finde økonomien 
Et princip i pilotprojektet har været, at de anbefalede løsninger helst skulle findes i 
detailhandelen, og at der også kunne peges på et rimeligt alternativ. Synskonsulenterne må 
ikke komme med en direkte anbefaling, men mere vejlede om forskellige muligheder. 
Alligevel har det for nogle været en stor økonomisk investering i forhold til en beskeden 
indkomst, og flere af deltagerne har ønsket sig lamper og pærer til jul og fødselsdage. 
Hvorvidt en given investering ville betale sig, var også koblet til usikkerheden om, hvorvidt 
det ville fungere eller om synet ændrede sig hurtigere end forventet. En af deltagerne 
efterlyste, at det økonomiske havde været tænkt mere ind i projektet:  

Borger: ”Vores udfordring har været, når vi ikke har den store indkomst, er det ikke 
billigt. Det bliver en investering… og om det så ikke fungerer alligevel. Der tænker 
jeg, at noget af det, jeg har savnet i dette projekt, var at vi kunne lave en plan og 
søge nogle penge fra kommunen… Jeg ved godt, det ikke er del af projektet, men 
det [økonomien] er en del af det at få det til at lykkes.”  

Turid: ”… problemet er måske også, at i forhold til lovgivningen havner belysningen i 
dag mellem det almindelige forbrugersegment og specialbelysning. Der er ikke en 
egen kasse til det…” 

Vi taler videre om de enkelte synskonsulenters muligheder. Projektet designes til 
interventionen, mens de forhold, der knytter sig til bevillingsmulighederne ligger mellem 
interventionen og den almindelige praksis. Videre er tilbuddet og ressourcerne i 
kommunerne også forskellige i forhold til, hvilke muligheder synskonsulenterne har for 
opsøgende eller forebyggende indsatser, men udviklingen går imod, at mere og mere 
lægges over på den enkelte borger. 

Borger: ”Når vi tænker 15 år tilbage, så ville vi sige: ’vi har en borger, der har brug for 
mere lys, så sender vi bare en elektriker der ud’. I dag siger vi: ’du burde have noget 
lys op, men det må du [selv] ringe og få ordnet’... Det er klart ingen skal behandles 
forkert, og det skal være ordnede forhold, men det er også sværere at få hjælp…” 

Belysningsteknologierne udvikler sig hastigt, og der er generelt kommet større fokus på 
lysets egenskaber blandt den almindelige forbruger og forhandler, det gør også, at flere kan 
være med økonomisk. Ved at den meget dyre specialbelysning forsvinder, og der er flere 
belysningsløsninger, rykkes også bevillingsmulighederne, og borgerne skal selv betale for 
løsningerne. 

10.1.3 At finde hjælp til installering og montering 
Efter at have anskaffet lamper og pærer var næste udfordring, at få løsningerne installeret 
og monteret. En bordlampe, der skulle sluttes til en eksisterende stikkontakt, kræver ikke 
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den store assistance, men skulle der monteres en pendel eller et lyspanel i loftet, krævede 
det ofte en hjælpende hånd. Hvis der skulle trækkes ny strøm, nye lampeudtag eller nye 
stikkontakter krævede det en autoriseret og professionel håndværker. Flere af deltagerne 
havde en elektriker i familien eller blandt de nære pårørende, for en af borgerne var det 
også denne pårørende, hendes søn der var med i projektet. Hun fik god hjælp og støtte til 
løsningerne ”Lamperne har været ok at finde, men pærerne og installationen kunne jeg ikke 
selv have stået for.” Hun fortæller videre, hvordan flere af hendes bekendte i lignende 
situationer går i stå i processen, da det kræver, at de beder om hjælp, og denne hjælp ikke 
er lige så tilgængelig som for hende. ”På samme tid vil de ikke så gerne være til besvær… 
det er synd, for der findes løsninger…”.  
  
Der skulle også findes en håndværker og elektriker, der ville indgå i den særlige opgave. De 
lokale muligheder er meget forskellige, nogle har adgang til en elektriker, der har et særligt 
kendskab til målgruppen og deres behov, mens andre ikke har. 

10.2 Ændringer i lysstyrke listet efter placering 

De opfølgende besøg hos 17 af de borgere, der havde lavet ændringer i belysningen i 
forbindelse med pilotprojektet, gav mig mulighed for at se de løsninger, der var blevet 
implementeret. Af de 17 var den ene borger flyttet, så det var ikke muligt at lave 
eftermålinger og sammenligne, en anden borger havde fået meget ringere syn og brugte 
derfor ikke de nye løsninger, og en tredje borger havde lavet ændringer andre steder, end 
det, der var specificeret i forløbet.  
 
Tabel 5 viser lysmålingerne efter placering i boligen fordelt på de aktuelle cases. Da de 
første lysmålinger udført af synskonsulenterne er dokumenteret med detaljegrad, der 
angiver enere, er det samme gentaget for mine målinger. Denne type målinger er i sig selv 
meget relative: en lille ændring i lysmålerens vinkel eller eksakte placering kan give store 
udslag i målingen, hvorfor disse lysmålinger kun behandles som mønstre. Yderligere 
usikkerhed ligger i gentagelsen af målingen, både på grund af ændringerne, og da den her 
udføres af en anden person. I projektet blev min eftermåling i høj grad brugt som tilgang til 
at undersøge praksis ved lysmålingerne, samt hvordan denne tavse viden kan deles i 
praksisfællesskabet. 
 

Køkkenbord Før  Efter Ændring 
 Case 6 238; 736; 500 641; 532; 505 269%; 72%; 

101% 
 Case 9 650 2190 337% 
 Case 19 266; 723 270; 423 102%; 59% 
 Case 21 750; 300; 700 2090; 1411; 

2554 
279%; 470%; 

365% 
 Case 31 206; 135; 64 484; 1343; 1474 235%; 995%; 

2303% 
 Case 49 250 1531 612% 
 Case 50 158 876 554% 
 Case 59 380 1843 485% 
Rumbelysning Før  Efter Ændring 
 Case 6 27*; 31*; 19 519; 607; 26 1922%; 1838%; 

69% 
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 Case 19 984 1981 171% 
 Case 21 500; 350 604; 689 121%; 197% 
 Case 38 54 100 185% 
 Case 51 28 814 2907% 
Spisebord Før  Efter Ændring 
 Case 6 10 404 4040% 
 Case 9 900 610 68% 
 Case 41 110 138 121% 
 Case 46 100 940 1040% 
 Case 49 247; 153 888; 361 360%; 236% 
 Case 51 2373** 354 15% 
Skrivebord Før  Efter Ændring 
 Case 1 661 2295 347% 
 Case 7 2046 6795 332% 
 Case 21 2950 1116 38% 
 Case 31 182 2678 1471% 
 Case 38 593 953 161% 
 Case 50 14 147 1050% 
Sofabord Før  Efter Ændring 
 Case 9 6 222 3700%  
 Case 31 14 134 957% 
 Case 50 7 29 414% 
Lænestol Før  Efter Ændring 
 Case 7 425 578 136% 
 Case 9 1800; 300 10164; 234 564%; 78% 
 Case 38 828 2115 618% 
Badeværelse Før  Efter Ændring 
 Case 9 180 589 327% 

Tabel 5. Før og eftermålinger af belysningstyrken i lux ved forskellige placeringer, samt den procentvise 
ændring for den enkelte måleposition. Kolonnen til venstre viser ud over placeringen også den specifikke 
case for målingen. *ingen lampe; **før måling med lys har været med en arbejdslampe (verit); og den ene af 
de to nye pærer var sprunget. 

For udsnittet, med de 17 deltagere jeg besøgte i opfølgningen, hvoraf de 14 hvor der forelå 
før-målinger, bliver de forskellige områder for belysningsændringer i det følgende beskrevet 
på tværs af de forskellige cases.  

Køkkenbord 
I køkkenet har det i høj grad handlet om at justere belysningen for bedre at kunne lave mad 
og være mere selvhjulpen i forbindelse med både madlavning og opvask. Det er aktiviteter, 
der primært foretages i omkring 90 cm’s højde med råvarer og udstyr af forskellige former, 
farver og teksturer. Aktiviteterne omfatter både læsning af opskrifter, men også en række 
forskellige processer, som at måle op og blande ingredienser, arbejde sig frem til konsistens 
eller at få brunet frikadellerne rigtigt. Det er tit brug for punktbelysning. For nogle er det en 
hjælp, hvis de kan trække lampen tættere på og flytte rundt, så mange har fået anbefalet en 
arbejdslampe i form af en arkitektlampe eller rettede spots eller pendler. 
 
Første kategori i Tabel 5, for køkkenbord, køkkenvask og komfur (samlet i kategorien 
køkkenbord) viser, at lysmålingerne lå fra 64 lux til 750 lux ved første hjemmebesøg, og 
ændringerne ligger fra 270 lux og op til 2554 lux, den største ændring er fra 64 lux til 1474 
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lux. Udsnittet rummer også et tilfælde, hvor justeringen har reduceret antallet af lux. Bortset 
fra den ene måling, svarer udsnittet til arbejdstilsynets anbefalinger for belysningsniveau for 
nærarbejde for normalt synede mennesker, der ligger fra 200-500 lux. Tre af målingerne 
ligger over anbefalingerne, og tre ligger under. Det tilpassede lys viser dog med et 
gennemsnit på 1300 lux, at køkkenbordet er et af de steder, hvor deltagerne har foretrukket 
en kraftigt øget belysning, og kun tre af målingerne svarer til arbejdstilsynets anbefalinger. 

Rumbelysning 
Aktivitetsproblematikker i relation til at bevæge sig rundt i boligen eller ved luminansspring 
blev blandt andet ændret ved at justere eller supplere den generelle rumbelysning. Her har 
anbefalingerne i høj grad været indirekte lys via LED-bånd, spots eller loftslamper. 
Justeringer i forhold til rumbelysning er forekommet forskellige steder i hjemmene, og 
udsnittet rummer flere tilfælde, hvor der ikke tidligere har været lys. Som ses i anden 
kategori i  Tabel 5 viste lysmålingerne ved første hjemmebesøg og inden ændringerne viste 
fra 19 lux til 984 lux, målt i 80 cm’s højde. Ændringerne ligger fra 26 lux til 1681 lux, den 
største ændring er fra 28 lux til 814 lux. I forhold til rumbelysning anbefaler arbejdstilsynet 
100 lux til gange og trapper for sikker færdsel for normalsynede personer. Efter ændringerne 
er det kun det ene sted, der ligger under anbefalingerne. I det undersøgte udsnit har der 
først og fremmest været arbejdet med rumbelysningen i arbejdsrum, køkken og stue. Dvs. i 
brugs- og opholdsrum, hvor orientering og færden er en anden end i gang- og trapperum. 
Belysningsstyrkerne er gennemsnitlig lavere end for køkkenbordene, men ændringerne er 
gennemsnitligt større end ved køkkenbordene, muligvis fordi der for flere at tilfældene har 
været tale om en nyetablering af belysning. 

Spisebord 
Problematikkerne omkring spisesituationen, at kunne se til sin mad eller at kunne se gæster 
om spisebordet har været en af de udvalgte aktiviteter for en tredjedel af deltagerne. Her var 
anbefalingerne for mange af tilfældene at sørge for at få lyset ned på bordet, hvor de havde 
brug for det. Dette kan fx løses med én eller to metalpendler, som er så dybe, at man ikke 
ser pæren og i passende højde over bordet. Herudover kunne anbefalingerne også handle 
om at skifte en sparepære ud med en LED pære eller en pære med en særlig lysfarve. 
Lysmålingerne for spisebord i Tabel 5 viste inden ændringerne fra 10 lux til 2373 lux målt for 
det lys, der er på bordfladen. Efter ændringerne ligger målingerne fra 354 lux til 940 lux. I 
forhold til arbejdstilsynets anbefalinger for nærarbejde, som ligger på 200 lux til 500 lux, 
ligger godt halvdelen af udsnittet i dette område, mens tre af løsningerne ligger over. Den 
ene ændring fra 2373 lux til 354 lux skyldes, at før målingerne er foretaget ved en kraftig 
skrivebordslampe (verit), hvor der var sprunget en pære, og at den nye belysning på nær 
det var lige så kraftigt. Hos borger 9 ses også en nedjustering af lysstyrke til omkring 2/3, 
hvor lysstyrken for de andre justeringer modsat blev øget. 

Skrivebord 
Flere borgere havde peget på belysningen ved skrivebordet, enten for at de bedre kunne se 
tasterne ved arbejde på computeren eller til at læse og skrive. Tabel 5 viser, at målingerne 
inden ændringerne lå fra 14 lux til 2950 lux, et spænd, der svarede til målingerne for 
spisebordsituationen. For borgeren med den laveste måling på 14 lux var skrivebordet 
placeret ved et vindue fra gulv til loft, så borgeren havde god nytte af dagslyset, som kom 
ind fra nordvest i dagtimerne. Lyset kom ind på skrivebordet fra venstre side. I målingen på 
2950 lux kom lyset fra en kraftig skrivebordslampe (verit). Efter ændringerne ligger disse to 
på henholdsvis 147 lux og 1116 lux, som to af de tre laveste belysningsniveauer for valgte 
skrivebordsbelysning, mens de tre sidste er målt til 2295, 2678 og 6795 lux. Bortset fra den 
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laveste på 147 lux ligger alle målingerne langt over arbejdstilsynets anbefalede 200-500 lux 
for nærarbejde, og her er der modregnet for dagslyset.  

Sofabord 
Belysningen ved sofabordet var et af de udvalgte steder for udredning i tre af de 17 hjem, 
jeg besøgte. To af de tre eksempler i udsnittet havde ingen belysning i tilknytning til 
sofabordet, og lysmålingerne fra første hjemmebesøg, Tabel 5, viste meget sparsomme 
lysniveauer på 6, 7 og 14 lux. Der var her forskel på, hvor langt inde i rummet sofabordet var 
placeret. Der hvor bordet var placeret tæt på vinduet, var borgerne rimeligt godt hjulpet af 
dagslyset i dagtimerne. Målingerne efter ændringerne ligger på 222, 29 og 134 lux. Her var 
det kun den sidste borger, der havde fået en lampe monteret ovenover sofabordet. I de to 
andre eksempler i udsnittet lå ændringerne i nye pendler i matteret glas over en lav reol ved 
siden af sofaen eller en standerlampe med uplight i nær forbindelse med sofabordet [disse 
to havde også et fjernsyn stående modsat, hvorfor en lampe ville komme i vejen]. Her var 
det således i højere grad vægge og lofter, der gav indirekte belysning end selve 
sofabordsfladen, der blev belyst. 

Lænestol 
Belysningen ved lænestol eller læsning i sofa eller lignende stillede andre krav end for 
sofabordsbelysningen. Tabel 5 viser for kategorien lænestol, at lysmålingerne ved første 
besøg var relativt høje med belysningsniveauer fra 300 lux til 1800 lux. Med undtagelse af 
den ene situation viste alle eksemplerne en øget belysningsstyrke i de nye løsninger, der 
blev implementeret, og to af de fire justeringer viste en 5-6 dobling af lysstyrken. I forhold til 
arbejdstilsynets anbefalinger for nærarbejde på 200 – 500 lux, ligger den ene måling inden 
for dette spænd, mens de andre ligger over. Den ene læsesituation var en chaiselong 
placeret tæt ved vindue mod sydvest og med en luplampe (verit). Denne borger havde 
yderligere en lænestol, hvor hun nogle gange sad for at læse i forbindelse med sofabordet, 
der var trukket længere ind i lejligheden. I alle eksemplerne var dagslyset et meget 
væsentligt tilskud i dagtimerne. 

Badeværelse 
Hos en af borgerne i udsnittet havde udredning og ændringer også omfattet belysningen i 
badeværelset. Her var udfordringen primært i forhold til at kunne se sig selv i spejlet. I Tabel 
5 ses, at inden ændringerne blev belysningsniveauet målt til 180 lux, og efter at 
ændringerne var blevet etableret til 589 lux. 

Opsamling på ændringerne 
PLACERING Bløde/kvalitative hensyn Hårde værdier 
Køkkenbord Nærarbejde ved 

opskrifter og 
ingredienser, samt 
arbejde med konsistens 
og tilberedning. 
Punktbelysning, 
farvegengivelse og 
fleksible lamper. 

Gennemsnitlig 1300 lux 
Gns. ændring 483% (59-2303)  

Rumbelysning Relateret til færdsel og 
rumlig orientering. Undgå 
for store luminansspring 
og blænding. Generel 

Gennemsnitlig 670 lux 
Gns. ændring 926% (69-2907) 
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belysning, paneler og 
spots. 

Spisebord At se til maden og 
samtidigt se gæsterne 
rundt om bordet. Rettet 
lys, undgå blænding fra 
synlig pære, 
farvegengivelse. 

Gennemsnitlig 700 lux 
Gns. ændring 840% (20-4040) 

Skrivebord Nærarbejde ved læsning 
og skrivning, i 
kombination med 
computerarbejde. Obs på 
lysets retning for at undgå 
at man selv skygger. 

Gennemsnitlig 2330 lux 
Gns. ændring 567% (38-1471) 

Sofabord Først og fremmest lys til 
sociale lejligheder, at 
kunne se hvor 
kaffekoppen er placeret 
etc. Pendel eller ’lånt’ lys 
fra omgivelserne. 

Gennemsnitlig 130 lux 
Gns. ændring 1690% (414-
3700) 

Lænestol At se til nærarbejde, som 
strikning eller læsning. 
Obs på lysets retning og 
placering for at undgå at 
man selv skygger. 

Gennemsnitlig 3270 lux 
Gns. ændring 394% (78-618) 

Badeværelse At kunne se sig selv i 
spejlet. Obs på retning og 
placering i forhold til 
balance mellem 
formtegning og uheldige 
skyggetegninger. 

590 lux 
Ændring 327% 

Tabel 6. Ændringerne summeret i bløde og hårde værdier. 

Kigger vi på tværs af de ændringer, der er blevet lavet, er der i mange tilfælde kommet mere 
og kraftigere belysning, der er dog også nogle løsninger, hvor belysningsstyrken er 
reduceret. Tabel 6 viser, at nærarbejde havde de højeste luminanser, mens de største 
procentvise ændringer var for rumbelysning og sofabord, hvor der oprindeligt ikke havde 
været belysning. 
 
Endvidere viser Tabel 5, at der forekommer både opjustering og nedjustering af 
belysningsstyrken hos den samme borger. Dette tyder på, at man ikke entydigt kan sige at 
det er kraftigere belysningsstyrker der er ”løsningen” og heller ikke, at det er den jævne 
almenbelysning, som har været en gængs anbefaling (Dansk Blindesamfund, 2004). 
Derimod tyder ændringerne på, at den individuelle, funktionelle belysning i højere grad er 
afhængig af aktivitet, situation og position. 
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10.3 Borgernes refleksioner: Hvordan svarer det nye 
lys til forventningerne? 

Nogle steder er der lamper eller tilbehør til belysningen, der ikke har svaret til 
forventningerne. Hos en af borgerne havde den pårørende sat sig meget ind i lysteknologien 
og kunne berette om en række erfaringer, som de havde gjort sig i forhold til specifikke 
produkter. Den første erfaring, der nævnes, er omkring en fjernkontrol til belysningen, hvor 
de havde prøvet to forskellige typer. De oplevede fjernkontrollen med knapper, der skulle 
trykkes og holdes nede som mere intuitiv at bruge end den anden type, hvor de skulle dreje 
den ene del. Den sidste havde også låst sig på 70 -80 % af kapaciteten, og nummer to, som 
de fik ved reklamation, gjorde det samme nummer. Den anden erfaring knytter sig til 
pærerne, hvor fem af de seks pærer fra den ene producent efter et stykke tid mistede det 
røde filter og begyndte at flimre. ”Det ligner et lysstofrør, der står og flimrer med et meget 
grønt lys”. Den pårørende havde kontaktet forhandleren, der erstattede alle pærer med 
nogle fra en anden producent.  
 
”De har skiftet dem alle… og de virker. De må have fundet ud af, at det var et virkeligt dårligt 
produkt”. Her var det tale om en webshop for belysning, der har ydet en god returservice, og 
hvor den pårørende kunde var i stand til at vurdere, at det var tale om en reklamation. Det 
har dog været flere eksempler, hvor det har været borgeren selv, der står med sagen og 
mister tillid til produkter og forhandler, når der er så mange kvalitetsproblemer med pærer, 
der ikke fungerer optimalt eller holder langt kortere end lovet. Pærerne koster gerne et par 
hundrede kroner stykket, og hos nogle forhandlere skal der købes tre ad gangen, så det er 
en større udgift, end hvad de har været vant til. 
 
Andre forløb har været mere komplekse i forhold til den videre udforskning og afprøvning i 
eget regi. En af borgerne havde investeret i en app-styret LED-pendel, der kunne justeres i 
lysstyrke, retning og farvetemperatur henover døgnet. Den var indkøbt, da der i serien også 
var designet en skærm, der reflekterede lyset op i loftet og dermed gav en indirekte 
rumbelysning. Skærmen kom dog ikke på markedet, og app’en drillede, så borgeren stod 
stadig med den udfordring at finde en løsning til den indirekte belysning. Ved mit besøg var 
de selv i gang med at undersøge mulighederne for at skabe en indirekte rumbelysning ved 
hjælp af LED-strips og lister, mens de praktiske spørgsmål stod i kø: Hvilke strips og hvilke 
lister? Hvor skal de monteres i den store stue med høje stuklofter? Kan lysstyrken og 
farvetemperaturen justeres? Hvordan fungerer det sammen med dagslyset og sollyset i en 
sydøstvendt stue? Flimrer det? Og vigtigst, virker det, giver det mindre smerter? 
Konklusionen på forløbet var, at de havde fundet nogle løsninger, der fungerede rigtigt godt, 
de var blevet klogere på lysets rolle og indvirkning på borgerens helbred, hverdagsliv og 
livskvalitet, men at der stadig var steder, som i dagligstuen, hvor de ikke havde fundet 
løsningen endnu. Sammen med sine pårørende havde borgeren endvidere, i sin søgen efter 
den rigtige lampe, også selv designet en lampe og erkendt, at for dem var belysningen 
virkelig ikke et ”quick-fix”. Der var igangsat en erkendelsesproces og problemløsningsproces 
ud over lysudredningen, for som borgeren kommenterede, var det et kæmpe paradoks, at 
lysafprøvningen krævede overskud, samtidig med at det rigtige lys nok kunne hjælpe på det 
manglende overskud: 

…to timer er jo egentlig heller ikke nok. Egentlig skulle jeg prøve nogle forskellige 
scenarier… hvert set-up en dag med gode øjne og en dag med dårlige øjne. Det er 
ikke som en brækket arm, der skal i gips og så genoptrænes efter seks uger. Har det 
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været en dag, hvor jeg er kommet til at stå et sted i gangen på arbejde, hvor det har 
været noget lys der generer, så kan jeg bare mærke det resten af dagen, ikke…. 

Den ene borger, jeg besøger, fik monteret LED-strips bag ved fjernsynet og en har suppleret 
med en standerlampe, men fortæller, at hun ikke får meget ud af det, og derfor ikke bruger 
det nye lys. For det meste ”hører” hun fjernsyn, og ellers kan hun på en god dag ane, hvad 
der foregår visuelt, hvis hun sætter sig helt tæt på og ellers bruger hun sparsom belysning, 
mest for at kunne ”fornemme rummet”. 
 
Der er flere af deltagerne, der ikke har fået lavet så mange ændringer i lyset, og nogle 
havde med den ny viden og bevidsthed om belysningen lavet ændringer andre steder, end 
dem der var fokus på i forløbet. Det var dog meget individuelt, hvor meget forløbet og 
ændringerne betød for den enkelte.  
 
For mange kan det derfor være en længere proces, hvor de i forløbet med CSU ikke er 
kommet hele vejen igennem, eller de har taget fat og bevæget sig videre til andre og nye 
belysningsopgaver end de tre, der var udgangspunktet for BLML. Tabel 7 summerer de 
hensyn og udfordringer, der har været på spil i implementeringsprocessen. 
 

Finde rigtig lampe Navigere i produkter hos fysisk forhandler 
og internetbutik. Varierende information og 
kompetenceniveau. 

Finde økonomien Varierende ressourcer vurderes i 
situationen. 

Finde den praktiske hjælp Pårørende, venner, forhandler, el-
installatør. 

Produktproblemer Problemer med fjernbetjening. 
Problemer med applikationer. 
Kort holdbarhed på LED pærer 
Manglende skærm til uplight fra producent 

Implementering / montering Problemløsning ved montering af 
utraditionelle lyskilder eller utraditionelle 
placeringer. Fx LEDstrips som uplight? 

Samspil mellem forskelligt lys Sollys, dagslys og sollys, overgange. 
Videre afprøvninger Kræver overskud og hjælp 
Synsfunktionen degenerer Ressourcer og investering vurderes op 

mod tidsperspektivet hvor ændringerne vil 
gøre en forskel. 

Tabel 7. Hensyn på spil i implementeringsprocessen. 

10.4 Synskonsulenternes refleksioner over videre 
praksis  

Efter den sidste lysudredning i BLML i april 2019 har konsulenterne taget en del af 
procedurerne med over i deres almindelige praksis. Her er der ikke en udvælgelse og 
rekruttering, og borgerne med synsnedsættelse skal ikke gennem en 
spørgeskemaundersøgelse (VFQ-39) som i projektet. Dog har synskonsulenterne fastholdt 
COPM og det narrative interview. I nogle tilfælde giver det mening at udelade lyslaboratoriet, 
hvis de vurderer, det giver mere mening at afprøve den ene lyspære direkte hjemme hos 
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borgeren. Hertil har de udviklet et sæt kufferter, som er et mobilt lyslaboratorie på hjul, med 
et udvalg af lamper, pærer og armaturer, som de kan have med på hjemmebesøg. Er der 
mere komplekse situationer eller forløb, udføres lysafprøvningen i lyslaboratoriet.  
Forløbet er en iterativ proces, hvor afprøvningen bygger videre på udredningen. Ved 
opfølgningen i BLML var det ikke reelt en ny iteration, der som sådan blev bygget noget 
ovenpå. Hvilket dog kunne være en måde, hvorpå der i højere grad kunne følges op på 
forløbet, så det blev nemmere at vende eventuelle barrierer i implementeringen.  
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11 DISKUSSION 

Diskussionen samler op på tværs af de fire analysekapitler og søger af svare på, hvordan 
den holistiske tilgang udspilles i ”Bedre Lys Mere Liv”. Der ses blandt andet på inddragelse 
af borgeren med synsnedsættelse, forholdet mellem hjem og lyslaboratorie, samt lysets rolle 
i rehabiliteringen.  
 
Pilotprojektet og interventionen diskuteres i forhold til de nøglekoncepter, der er brugt i 
rapporten, dvs. hverdagspraksis, grænseobjekter og videns-baseret praksis. Endvidere 
diskuteres postdocens rolle for forståelsen og videreudviklingen af tilgangen. 

11.1 Hverdagspraksis – Overlap mellem det 
individuelle, sociale og materialistiske 

Fokusset på det hele menneske situeret i dets sociale og fysiske kontekst har været 
grundlaget for rehabilitering i social og sundhedspraksis i de senere år. For at forstå det 
situerede, har analyserne i denne rapport fokuseret på interaktionen mellem den individuelle 
synsnedsatte borger og den sociale og fysiske kontekst i pilotprojektets forløb. I det sociale 
indgår også den professionelle praksis, og som Dijker m. fl (2012) peger på, kan 
metaanalyser og teknologianalyser støtte en operationalisering af praksisviden, hvorfor 
empirien fra det etnografiske feltarbejde er blevet analyseret i en socialkonstruktivistisk 
ramme. Ved at trække på aktørnetværksteoriens indsigt i, hvad der sker, og hvem og hvad 
der agerer og ’gør’, bliver det i undersøgelsen muligt at belyse roller, relationer og 
forbindelser. Hvordan ”tilrettelægges og udføres rehabilitering helhedsorienteret og 
tværfagligt” (Social- og Indenrigsministeriet, 2015)? Snittet i analysen lægges derfor på 
tværs af hverdagspraksis og professionel praksis. Dette tillader, at det holistiske perspektiv 
foldes ud som mere end en bruttoliste af parametre, idet der også er forskellige 
overlappende og nogle gange forhandlede og justerede forståelser af det samme fænomen 
(Mol, 2002). 

11.2 De forskellige typer af grænseobjekter - Fra 
standarder til oversættelsesmaskiner 

Et grænseobjekt er en størrelse, der på samme tid er plastisk (nok til at tilpasses individuelle 
behov) og robust (nok til at bevare form og integritet på tværs af forskellige sociale grupper). 
Et grænseobjekt kan derfor have afgørende betydning i samarbejdsrelationer mellem 
forskellige sociale grupper. I studiet af mobiliseringen af den naturhistoriske samling som 
teorien udspringer af, er både den aktuelle metode for indsamling og metode for 
dokumentation samt samlingen selv eksempler på forskellige typer af grænseobjekter. Star 
og Griesemer (1989) beskriver fire typer grænseobjekter: repositories, ideal types, 
coincident boundaries og standardised form.  
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Grænseobjekter under repositores er samlinger, der bliver indekseret, og overført til dette 
projekt kan man sige, at alle de synsnedsatte er indekserede i forskellige sundheds- og 
forsikringssystemer, med deres synsfunktion, patologier, diagnoser, behandlinger og 
medicinbehov. Denne type af grænseobjekt er ikke som sådan tilstede i selve udredningen 
eller lysafprøvningen, det er faktisk den medicinske eller diagnostiske tilgang, de forsøger at 
bevæge sig væk fra. Dog er patientjournaler som disse en rammesætning for, hvilke 
deltagere der er rekrutteret til i pilotprojektet. I arbejdet med de videnskabelige artikler bliver 
de igen indekserede, så de objektivt og kvantitativt kan indgå i beskrivelserne af 
interventionen og dens virkning.  
 
Ideal typen, der kan forbinde den praktiske verden med det teoretiske gennem abstraktion 
svarer i BLML meget til oversættelserne af lys fra den ene kontekst til den anden gennem 
forløbet. Ideal typen er de objekter som konsulenten oversætter fra hjemmet til 
lyslaboratoriet og til hjemmet igen. Kigger vi på, hvordan lys og belysning er blevet forstået i 
empirien, er der tydeligvis en hel række tilgange til og forståelser af lys til stede. Lyset er: 
• en del af boligen 
• en del af de enkelte scenarier, som hverdagspraksisserne udspiller sig i 
• en del af oplevelsen med synshandicap 
• et område inden for fysikken, hvorom der findes eksplicit viden 
• en teknologi 
• og nu også et led i synsrehabiliteringen.  
 
Idealtyper beskriver ikke nøjagtigt detaljerne om en lokalitet eller ting, men er abstraheret og 
kan være temmelig vage. I studiet peger Star og Griesemer på arter som en idealtype, da 
det på samme tid omfatter konkrete og teoretiske data og kan bruges til at kommunikere på 
tværs af det konkrete og teoretiske. Synskonsulenterne har blandt andet pointeret at 
luxmålingerne ikke er repræsentative for det oplevede lys, da de kun kan fortælle om en lille 
del af den aktuelle lyssituation. En luxværdi siger ikke i sig selv noget om den synsnedsattes 
oplevelse af lyset og er på den måde en ret vag information i forhold til 
rehabiliteringsforløbet. Men lige præcis den egenskab, at den er vag, tillader, at den kan 
oversætte noget af det aktuelle lysforhold til lyslaboratoriet.  
 
Selve proceduren og metoden, som den er designet og beskrevet i BLML, kan ses som et 
grænseobjekt af typen ”sammenfaldende grænser”. Det sikrer den samme afgrænsning og 
det samme referencepunkt for hvert forløb gennem brugen af skemaer og 
procedurebeskrivelser. Metoden tillader, at mødet med den enkelte deltager og dennes 
fysiske og sociale kontekst har forskelligt indhold, idet de aktivitetsproblematikker, individer 
og sociale relationer kan være forskellige fra sag til sag. Skemaerne i sig selv svarer til en af 
de mindre plastiske af de fire typer grænseobjekter, standardiseret form. 
 
Set i forhold til lyset, er dette fænomen repræsenteret i alle disse forskellige typer af 
grænseobjekter, og på den måde selv et grænseobjekt, en fælles referenceramme gennem 
det enkelte forløb. Lyset kunne dermed tilgås med forskellige perspektiver og forskudt af tid 
og sted. Grænseobjektteorien blev oprindeligt introduceret for at beskrive det mobiliserings- 
og koordineringsarbejde, der lå i samarbejdet mellem professionelle og amatører omkring 
en naturhistorisk samling. I BLML opstår dette samarbejde mellem synskonsulenterne og de 
synsnedsatte. På tværs af forskellige videns-input koordineres forløbet ved hjælp af 
procedurer og oversættelser. Hvorvidt tilgangen er robust nok til at bevare sin form og 
identitet på tværs af praksisfællesskabet omkring synsrehabilitering må fremtiden vise, men 
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det afhænger nok i høj grad også af, om metoden også kan tåle at blive tilpasset de aktuelle 
lokale praksisser.  
 
For at kunne varetage idealtypen, at kunne oversætte borgers aktuelle kontekst til et højere 
abstraktionsniveau, kræves der know-how, men man skal også være opmærksom på, at der 
er endnu en oversættelse tilbage i forhold til den individuelles kontekst, i implementeringen, 
Figur 21. Den er det alene borgeren der står for, og som de opfølgende besøg har vist, kan 
denne fase rumme helt egne mobiliserings- og samarbejdsudfordringer.  
 

 
Figur 21. I projektet bevæger synskonsulenternes fokus sig mellem forskellige abstraktionsniveauer. Fra det 
individuelle, via det sociale til det videnskabelige. I udredning og afprøvning og syntese, flytter processerne 
sig gennem de- og rekontekstualisering (Øien, 2022c). 

11.2.1  Processuelt - tid, ændringer og dynamik kræver plasticitet 
Fælles for deltagerne har været, at synet stadig er i ændring. Som for de fleste med 
synsnedsættelser bliver synet gradvist dårligere, men udviklingstempoet er afhængig af den 
aktuelle sygdom eller tilstand. For flere af de borgere med commotio, der deltog, var der en 
forbedring, hvor generne i forbindelse med lys, flimmer og kontraster gradvis aftog.  
 
Formålet med projektet har været at optimere belysningen til de aktuelle behov, hvilket for 
mange betød ændringer i lyset. Hos en deltager var der tale om ændringer i selve 
bygningen, idet de ved en om- og tilbygning havde flyttet vinduesplaceringen fra en 
vestvendt til nordvendt facade: Hvor de tidligere kunne være generet af sollyset, der stod 
lige ind ad vinduet ved aftensmaden, var de nu godt hjulpet af dagslys og himmellys fra 
nord. De fleste ændringer var dog relateret til lamper og pærer, hvor den teknologiske 
udvikling på belysningsområdet også har været i hastig udvikling. Især siden forbuddet mod 
produktion og distribution af glødepæren i 2012, har vores sprog og specifikationer 
vedrørende belysning ændret sig. Og udviklingen sker i et rivende tempo. Markedskræfterne 
har også betydet en kæmpe kvalitetsvariation på markedet, samt at lamper og 
belysningskilder til stadighed udgår af produktion. En af deltagerne havde af samme grund 
fået opkøbt et lille lager af LED-pærer, så hun ikke pludseligt skulle komme til at mangle det 
lys, hun nu har fundet ud af, fungerer for hende. Det nye vokabular og den nye diskurs 
omkring teknologierne gør, at det er uoverskueligt for mange, hvordan de skal vurdere lyset. 
”Der siges, at denne på 14 watt er lig med 60 watt, men hvad betyder det?” 
 
De mange ændringer og det dynamiske felt kræver, at forbrugerne holder sig ajour. Hvor 
synskonsulenterne gennem forløbet har specialiseret sig i at trække belysningen ind i 
rehabiliteringen, har andre aktører i både borgernes og konsulenternes udvidede netværk, 



 

77 

specialiseret sig i forskellige dele af det samlede felt i koblingen mellem syn og belysning. 
Kortlægningen af interventionen viser, at ud over borgerne selv og de pårørende er der 
forhandlere, elektrikere og håndværkere, der har specialiseret sig i løsninger, der 
imødekommer de individuelt tilpassede løsninger. BLML er en videreudvikling af gældende 
praksis og for synskonsulenterne dermed del af en praksis i ændring. 
 
Hertil hører nye tilpassede hverdagspraksisser, og det at de fysiske rammer blev ændret 
gennem forløbet. Deltagernes viden om samspillet mellem disse rammer og 
hverdagspraksisserne ændrede sig også for de fleste gennem processen.  

11.2.2 Samskabelse: At anerkende netværk af aktører 
Ved at trække ny viden om lys og belysning ind i deres praksis trækker synskonsulenterne 
på et netværk, der ikke normalt har ligget inden for synskonsulentens ramme. Her har det 
især været tommelfingerreglerne omkring, hvordan lys individuelt opleves, men også 
guidelines og standarder, som der har været fokus på. Disse er dog alle beregnet for 
mennesker med normalt syn, og selv om der efterlyses standarder for de synsnedsatte, 
anerkender synskonsulenterne, at der på den ene side er enorm forskel på lysbehov og 
anbefalinger mellem de enkelte øjensygdomme og tilstande, samt mellem de teoretisk 
funderede anbefalinger for lys og den individuelle oplevelse af det. Den individuelle persons 
behov og præferencer er et komplekst anliggende, hvor diagnosen kun er en blandt mange 
parametre, der spiller ind. Nogle mennesker er lyskrævende og lysfølsomme på samme tid 
(DTHS, 2020), hvilket kan gøre belysningsopgaven særlig kompleks. Hvor det for nogle er 
udfordringer med adaption, kan de individuelle præferencer for lysstyrke og lysfarver, som 
vist af Tabel 5 og Tabel 6, afhænge af aktivitet, tid og sted. Tilgængelighedsanvisningernes 
tommelfingerregel om øget og jævn belysning (Sigbrand & Jensen, 2010; 2015; Dansk 
Blindesamfund, 2004) er dog ikke i overensstemmelse med resultaterne fra CSU’s projekt. 
Projektet viste, at der både var op- og nedjusteringer af lyset, og at det i høj grad var 
punktbelysningen i relation til aktiviteterne, der skulle justeres for at give det ønskede 
resultat. Her bør man dog bide mærke i, at anvisningerne i høj grad er rettet mod byggeriets 
aktører, som de definerer som ”arkitekter, planlæggere, byggesagsbehandlere, 
bygherrerådgivere, boligselskaber og byggevareproducenter”, hvorfor viden i høj grad er 
koblet til design og renovering af bygningerne og i mindre grad til den løbende tilpasning og 
brug.  
 
Variabilitet af lys er i belysningsstandard for arbejdsmiljø henvist til de fysiologiske 
processer, gennem blandt andet påvirkning af døgnrytme (Dansk Standard, 2021), men 
variabiliteten udvides i dette studie til også at omfatte personlige præferencer og ikke mindst 
de forskellige versioner og forståelser af lys, der kommer i spil i rehabiliteringsprocessen. 
Pilotprojektet anerkender afhængigheden af et bredere socialt netværk, Figur 17, i forhold til 
at få løsningsforslagene ført ud i livet. Med en pårørende ved sin side, der nu forstår 
udfordringerne, har hørt motivationen og betydningen af at kunne opretholde lige præcis 
disse aktiviteter, samt har været med til at identificere de aktuelle løsningsforslag, er 
borgeren bedre stillet i den sidste, men vigtige del af forløbet, hvor de selv skal sørge for 
implementeringen. Årsagen til, at deltagerne i pilotprojektet skulle ledsages af en pårørende, 
var synskonsulenternes erfaring med, at de pårørende spillede en afgørende rolle for, 
hvorvidt anbefalingerne blev implementeret. På den ene side kan det handle om at sikre 
motivation, men også i forhold til den praktiske implementering, er inddragelsen af 
pårørende vigtig. For nogle borgere kan det at navigere som forbruger være en udfordring 
både på grund af økonomiske prioriteringer og det komplekse marked med en jungle af 
butikker og forhandlere af lamper og lyspærer både i fysiske butikker og på internettet. Det 
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næste skridt er at få hjælp til at finde de rigtige løsninger og endeligt at få dem installeret. I 
praksis vil der være borgere, der vil have svært ved at skulle mønstre en pårørende til at 
støtte i sådant et forløb – spørgsmålet er derfor, hvordan man kan sikre, at de svageste 
også bliver inkluderet.  
 
At selve implementeringen var koblet fra synskonsulenternes del, stemmer overens med 
den rådgivning, de i dag kan tilbyde borgerne. De kan videregive de specifikationer, de er 
kommet frem til i udredning og afprøvning, men kan ikke sælge løsninger eller anbefale 
specifikke produkter eller forhandlere. I forhold til den viden, der er på spil i den enkelte 
konsultation, handler det derfor meget om at klæde borgere og ikke mindst pårørende på til 
selv at kunne træffe oplyste valg.  
 
Denne strukturelle udfordring med, at de som offentlig instans ikke kan sælge eller drifte 
produkter, har også været en barriere i forhold til at kunne dele VR/AR applikationen i 
praksisfællesskabet. 
 
Den store forskel der lå i, at deltagerne selve fik øje på lysets rolle i deres hverdagsliv, 
kunne dog muligvis støttes yderligere ved en generel informationskampagne omkring emnet 
lyskvalitet og livskvalitet for den almene borger. Sådanne informationskampagner findes i 
relation til Energisparedagsorden (Lysteknisk Selskab, 2004) og som 
informationshjemmesider generelt i forhold til diskussioner om boligkvalitet (Bolius, 2020). 
Det ville også være meget relevant at udvide med et bredere brugerperspektiv med hensyn 
til dagens stigende andel af ældre. Dette bredere brugerperspektiv vil også højne vores 
byggeri i forhold til den sociale bæredygtighed, samt arkitektoniske kvalitet set fra brugerens 
perspektiv. 

11.2.3 Bredden kræver fleksibilitet men også de rigtige kompetencer 
De individualiserede belysningsløsninger og den samskabende proces, der foregår i tæt 
dialog med deltagerne, kræver stor metoderigdom i forhold til både lysudredning, 
intervention og de endelige løsninger. Tilgangen og vidensniveauet tilpasses den enkelte 
borger og de ressourcer, der er til stede i det aktuelle møde, hvorfor synskonsulenterne har 
brug for at kunne trække på forskellige værktøjer, lave om på rækkefølgen etc.  
 
Tilgangen og metoden, der i høj grad fungerer som en ideal-type grænseobjekt, kræver i høj 
grad praksisviden for at kunne aflæse individet og situationen, så forløbet kan tilpasses 
derefter. Det er nødvendigt at være lydhør for sammen med borgere og pårørende at kunne 
afdække de mulige problemer og tilhørende løsninger. Evnen til at anerkende og inddrage 
de forskellige typer af viden er ofte indlejret i praksisviden. Man kan sige, at den holistiske 
tilgang her i højere grad handler om at navigere og koordinere viden i forløbet end at skulle 
favne ”det hele” i samme billede eller med den samme metode, teori eller skematik, som har 
været kritikken af den måde det holistiske har været forstået i ICF (Solli & Barbosa da Silva, 
2012). I praksis handler det langt hen ad vejen om at omfavne processen og interaktionen 
mellem den individuelle og deres sociale og fysiske kontekst. Håndværket i at arbejde med 
og for borgeren sker gennem at italesætte denne viden og gøre den eksplicit for så at kunne 
operationalisere og diskutere den og endeligt finde løsninger på baggrund af den.  
 
Nogle borgere havde svært ved at sætte ord på betydningen af synsnedsættelsen og mødet 
med udfordringer i hverdagen. I flere tilfælde forsøgte både synskonsulent og den 
pårørende at støtte borgeren i at uddybe betydningen eller i at give score på tilfredshed i 
COPM. I en af vores samtaler peger synskonsulenterne på, at der kan være et 
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generationsskel i forhold til at skulle svare på spørgeundersøgelser og åbne op. De unge er 
meget mere vant til at svare på alle mulige ting, end de ældre borgere. I andre tilfælde har 
en manglende motivation været relateret til, at det var den pårørende, der var Primus motor 
for, at den ældre med synsnedsættelse skulle deltage i projektet, og fortsat har ført ordet for 
borgeren. Pilotprojektet viste også, at det at have en talsperson var mere relevant i de 
tilfælde, hvor borgeren også var kognitivt udfordret end i det tilfælde, hvor den svagsynede 
selv kunne føre ordet.  
 
Selv om tilgangen i sin bredde og individuelle tilpasning er robust i forhold til at koble 
rehabilitering og borgers egen recovery-proces, er den også sårbar i forhold til 
sammenhængsevne, da den er afhængig af synskonsulentens kompetence og know-how. 
Da processen er resultatet af en hel række oversættelser og mellemregninger, der 
videreudvikles og koordineres gennem forløbet, er det også ret afgørende, at det er den 
samme konsulent, der deltager i både hjemmebesøg og i lyslaboratoriet.  
Afhængigheden af kontinuitet kan gøre metoden mindre robust, mens den på den anden 
side takket være sin metodefrihed tillader, at konsulenterne får sat deres vigtige 
praksisviden i spil. 

11.3 Videns-baseret praksis og praksis-baseret 
viden 

11.3.1 Fra lovende praksis til sikker praksis - Skalering i 
praksisfællesskabet? 
I praksisfællesskabet af synskonsulenter, som i rehabiliteringsfeltet generelt, er fokus flyttet 
fra en medicinsk forståelse af borgeren til en mere holistisk forståelse af hele borgeren i 
hans eller hendes givne kontekst. Det er dog ofte på et mere strukturelt niveau, hvorfor Lund 
og Hjortbak (2017) efterlyser praksisspecifikke værktøjer, metoder og indsatser. Det er 
sjældent, at der i praksis er taget højde for den professionelles viden og de teknologiske 
rammer og deres rolle i de forandringsprocesser, der udspilles i et rehabiliteringsforløb. 
Djikers m.fl (2012) peger på meta-analyser og teknologi-analyser som egnet for at 
operationalisere praksisviden. I dette studie af udviklingen og implementeringen af BLML 
har meta-analysen hjulpet til at perspektivere den aktuelle praksisviden, og teknologi-
analysen kigger nærmere på de aktuelle værktøjer og skematikker. Herudover har de 
etnografiske observationer hjulpet projektgruppen med i fællesskab at artikulere den tavse 
viden. Omdrejningspunktet er den fælles proces mellem den professionelle og borgeren 
med inddragelse af begges viden relateret til den aktuelle kontekst. Det er i denne 
forandringsproces, at der skabes en ny teknologisk ramme – en ny forståelse af lys og 
belysning.   
 
I følge Polyani (2012) er den tavse viden og den eksplicitte viden slet ikke modsætninger, 
men hænger sammen. Som initieret gennem Socialstyrelsens initiativ med de lovende 
praksisser, eller som demonstreret i dette studie kan tavs viden gøres eksplicit (Ambrosini & 
Bowman, 2001). Næste fremtidsscenarie er, hvordan metoden kan skaleres og 
implementeres hos andre synsafdelinger og kommunikationscentre. En del af vores 
samtaler og flere af de afholdte workshops har derfor handlet om, hvorvidt de enkelte 
skematikker, er robuste nok til at kunne fungere i andre kontekster og i andres daglige 
praksis. Det har også handlet om, hvilke kompetencer der kræves, for at det kan fungere. 
Konsulenterne har i deres udvikling og afprøvning af metoden oparbejdet en stor mængde 
praksis-baseret viden, og der er derfor i flere henseender tale om en videns-baseret praksis. 
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Et af mine fokuspunkter som udenforstående har været at opfordre de to synskonsulenter til, 
også efter projektet er afsluttet at lægge mærke til og blive ved med at reflektere over, om 
der er ting, der stadigt virker svære i skematikkerne, i rækkefølgen af spørgsmål i de 
narrative interview, eller flowet i hjemmebesøget eller forløbet som helhed. På den måde er 
der også løbende arbejdet med nogle af de udfordringer, der er identificeret i det oprindelige 
undersøgelsesdesign. I arbejdet med skematikkerne viste nogle sig at være mindre robuste 
end andre, eller krævede oversættelse og tilpasning. Modsat COPM, er det narrative 
interview kommet fra et andet fagfelt end ergoterapeutens, og skulle oversættes fra 
psykologien til synsrehabiliteringen, og interviewguide er blevet testet og revideret. Den 
forståelse, der har udfoldet sig vedrørende tommelfingerregler for lysudredning og 
lysafprøvning, samt den skematik der er formet af en bredere forståelse af de fysiske 
rammer i denne sammenhæng eller, at der faktisk er tale om flere forståelser af lys, har først 
taget form i vores samarbejde. Vi har endnu ikke de erfaringer, der viser hvilke værktøjer, 
der bedst støtter synskonsulenterne videre. 
 
Det afgørende spørgsmål er dog, hvordan denne viden oversættes og operationaliseres 
videre. Når en metode som denne skal videredeles i praksisfællesskabet, er der for det 
første ikke allokeret de samme ressourcer til implementering og drift, der har været i 
udviklingsprojektet. Både brugerne (deres kollegaer) og den organisatoriske kontekst vil 
være en anden og med egne rammer og vilkår. Der vil generaliseringerne fra studierne af 
BLML, artikulationen af den tavse praksisviden, komme til sin ret. Når det gælder  
afprøvning af løsninger, kan der være tale om mønstrene for den enkelte aktivitet eller 
placering som vist i Tabel 5 og Tabel 6. Eller deres egne tommelfingerregler, som beskrevet 
i Vejledning om Lys og Belysning (DTHS, 2020):  

Ved nogle sygdomstilstande øges behovet for lys (højere lysstyrke), mens andre 
sygdomstilstande gør, at tærskelværdien for blænding tiltager (lavere lysstyrke). 

Vær opmærksom på blænding og flimmer fra den enkelte lyskilde. 

Ved adaptionsudfordringer undersøges og forebygges luminansspring.  

Synsnedsættelsen kan give præferencer for særlige Kelvingrader. Disse præferencer 
kan også være afhængig af den aktuelle aktivitet/opgave eller situationen. 
Oplevelsen af farver afhænger også af omgivelsernes farver og tekstur. 

Belysningen vurderes i sammenhæng - i boligen som hele, for de enkelte rum 
(indretning, funktioner), forholdet mellem naturlig og kunstig belysning, samt mellem 
diffust og rettet lyst, overgange (fra rum til rum, fra lysrum til lysrum), forholdet 
mellem lyskilde, lampe, placering og retning, samt mellem lys og skygge 
(formtegning). 

Vær opmærksom på behov for regulering af lysstyrken og mulighed for afskærmning. 

Ved at anerkende og tage udgangspunkt i den individuelle borger og familiens 
subjektive mening og ønsker til belysningen, højnes sandsynligheden for, at 
belysningsforslagene bliver implementeret. (DTHS, 2020). 

Denne type tjekliste og generaliseringer bør altid suppleres af en forståelse af den 
sammenhæng lysets forstås i, som vist i kortlægningen i Figur 12 omkring de bredere 
fysiske rammer, der ud over lampen og lyskilden trækkes ind i udredningen og det videre 
forløb. Samt som vist i Figur 16, hvordan afprøvningen og justeringerne sker i samspillet 
mellem individ, aktivitet og sociale og fysiske rum.  
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11.4 Postdocen og samarbejdet 

Aktionsforskningstilgangen har budt på et helhedsperspektiv og procesperspektiv på 
organisationen (Bilfeldt m.fl., 2020), hvor pilotprojektet ”Bedre lys mere liv” (BLML) som 
projekt er situeret flere steder og i flere fagligheder samtidigt. Synsrehabiliteringen som det 
primære, men samarbejdsprocessen og forskningsprojektet har også haft som formål at 
udvide den eksisterende forståelse for, hvad der er gyldig viden (Lindhult & Axelsson, 2020), 
herunder at BLML også rummede viden om forandringsprocesser om de fysiske rammer, og 
ikke mindst lysviden. Pilotprojektet har i sig selv været et stort skridt på vejen mod en mere 
evidensbaseret praksis på belysningsområdet, der svarer på efterspørgslen på 
klientbaserede studier, der blandt andet undersøger den kvalitative oplevelse af lysmiljøer 
(Perlmutter m.fl., 2013).  
 
Gennem vores samarbejde i postdoc projektet har vi arbejdet med at få denne viden delt, 
blandt andet i videnskabelige artikler. Som et tværfagligt projekt, der har ligget mellem syn 
og lys, mellem rehabilitering og co-design, mellem sundhedsvidenskab, socialvidenskab og 
design og innovation, har det ledt os ud på en egen rejse, hvor og hvorledes resultaterne 
skulle formidles. Som sundhedsvidenskab var det en stor mangel, at der ikke var nogen 
kontrolgruppe, og at der ikke var lavet en afgrænsning til en enkel sygdomsgruppe, samt at 
forløbet bestod af flere momenter og skematikker. Det gjorde det svært at afgøre 
årsagssammenhænge. Formidlingen af projektet har undervejs bestået i den tidligere 
nævnte fælles artikel, i konferenceartikler og i mere videnskabelige artikler, som jeg selv har 
forfattet, men som synskonsulenterne har gennemlæst. I forbindelse med skrivningen af 
artiklerne har vi diskuteret projektet på kryds og tværs og fundet ud af, at hvor de første 
artikler primært handlede om borgernes livskvalitet og andelen af borgere, der fik lavet 
ændringer, så lå der senere i forløbet flere relevante aspekter i den viden, der var blevet 
indsamlet i de enkelte konsultationer og forløb.  
 
Denne erkendelse berør metodiske og videnskabsteorietiske aspekter vedrørende det 
faktum, at vi stadig mangler metoder til at dokumentere og akkumulere de mere kvalitative 
og subjektive aspekter på tværs af sagerne. Her tænkes der fx på luxmålingen, der ikke 
formår at repræsentere de kvalitative sider af lyset, og at de i BLML kun har dokumenteret 
med lysmålinger ved første hjemmebesøg – her kunne en vurdering og en efterfølgende 
måling give et billede af ændringerne. Et andet potentielt vidensgrundlag var de mange 
kommentarer, de fik ud over spørgeskemaer og rating, hvor for eksempel flere borgere 
påpegede, at den nye viden om lys havde ændret deres måde at tænke lys på og den 
måde, de bruger boligen på. Disse mindre målbare aspekter tæller ikke med i de 
akkumulerede resultater af slutlinjeundersøgelsen, der blot viser, hvor mange og hvor store 
ændringer, der er blevet lavet. Hvor Lund og Hjortbak’s (2017) peger på, at vi mangler 
værktøjer til at vurdere borgernes deltagelse, er det i BLML ikke vurderinger af deltagelsen, 
vi mangler at udvikle. Den er godt dækket i COPM og fokus på aktivitet gennem hele 
forløbet. Igennem postdoc projektet er vi begyndt at ane, hvad de eksisterende 
dokumentations- og målemetoder ikke har formået at oversætte. I en artikel om 
synsrehabilitering og universel design, er denne akkumulering af viden og oversættelsen til 
højere abstraktionsniveauer en af de ting, som jeg peger på, kan løfte synsrehabiliteringen. 
Det er nødvendigt at se på tværs af de enkelte cases, ikke kun for livskvalitet og effektivitet, 
men også når det gælder lyset, og hvordan synsnedsatte bruger de fysiske rammer (Øien, 
2021b).  
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Gennem postdoc-projektet har jeg med mine egne teknologiske rammer haft en anden 
forståelse af forløbet og synskonsulenternes praksis, end en insider fra praksisfælleskabet 
eller blot det social- og sundhedsfaglige felt ville have haft. Fokusset på de fysiske rammer 
og lysets rolle er informeret af min arkitektfaglige baggrund, lige som kortlægningen i Figur 
12 har en bredere forståelse af lys end de typiske sundhedsfaglige snit. At jeg kommer 
udefra, løfter refleksionen op fra ”det vi plejer at gøre” til, hvad er det egentlig, vi gør i vores 
praksisser? Der er i høj grad en række handlinger, der sjældent bliver beskrevet, og måske 
heller ikke erkendes eller reflekteres over. Jeg er i samtale med andre synskonsulenter 
blevet bekræftet i, at den tavse viden ofte forbliver tavs. En kommentar har været ”det er 
også sådan, vi gør”. Deri ligger der en hentydning til, at der ikke er noget nyt i tilgangen, de 
havde bare ikke beskrevet den selv. De teknologiske rammer er ikke noget, der som sådan 
er synligt, og blandt en flok ligesindede, der deler den samme teknologiske ramme, tages 
den gerne for givet. Med forskningsprojektet og den dybdegående etnografiske 
undersøgelse, der gennem beskrivelser og med særlig fokus på de fysiske rammer 
herunder forståelsen og brugen af lyset – er der åbnet op for at se de teknologiske rammer, 
og hvad den tavse viden og de forskellige værktøjer gør i en intervention som BLML.  
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12 KONKLUSION 

Den holistiske tilgang i rehabiliteringspraksis initieret af den biopsykosociale model og ICF 
har i høj grad været på et strukturelt niveau (Lund & Hjortbak, 2017). Med målet om at 
undersøge en mere holistisk tilgang i synsrehabiliterende praksis har dette forskningsprojekt 
observeret og analyseret pilotprojektet ”Bedre lys mere liv” (BLML). Analyserne i denne 
rapport har undersøgt det holistiske og relationelle på flere niveauer. 

 
For det første ses den holistiske tilgang i det at betragte de fysiske rammer og den sociale 
kontekst som del af borgerens hverdag. En fysisk og socialt situeret hverdag, der rummer 
både de aktuelle udfordringer og muligheder, og hvor funktionsnedsættelsen ikke ligger i det 
enkelte individ, men i de manglende overensstemmelser mellem individet og omgivelserne.  
For det andet ligger der en særlig holistisk tilgang i at inkludere borgerens og dennes 
pårørendes viden: Herunder den kropsligt situerede viden om deres sanseindtryk og 
synsfunktion, deres kulturelt og socialt forankrede viden om hjemlige værdier, og 
betydninger knyttet til belysningen i deres hjem og deres biopsykosociale ressourcer og 
motivation i forhold til at håndtere den aktuelle situation. For det tredje, ud over at være 
helhedsorienteret, er synsrehabiliteringen i BLML tværfaglig ved, at de trækker flere 
forskellige fagligheder ind i værktøjskassen: oftalmologi, psykologi, ergoterapi, lysviden og 
ikke mindst den nu ikke længere så tavse praksisviden. For det fjerde giver den metodiske 
værktøjskasse med systematik for udredning og intervention, samt performancemålinger 
mulighed for tilpasning til den enkelte sag. Den gør det desuden muligt at tilpasse forløbet i 
forhold til de processer som forløbet kan involvere. Lærings- og forandringsprocesserne 
omfavner interaktionen mellem menneske og miljø, i tråd med Solli og Barbosa da Silvas 
(2012) forståelse af det holistiske, som et system af processer. Metoden tillader, at borgeren 
selv identificerer de aktiviteter, der er relevante for ham eller hende. Når det er gjort, er det 
muligt at gå i dybden og undersøge de valgte aktiviteter både i hjemmet og i lyslaboratoriet. 
Strukturen tillader endvidere, at konsulenterne kan tilpasse forløbet efter de aktuelle 
ressourcer, herunder eksisterende viden og motivation. Ved de forskellige forståelser af lys, 
knyttes de enkelte dele af processen sammen gennem BLML. 
 
Evalueringen af BLML viste, at udredning og afprøvning med udgangspunkt i lyset kan 
forbedre synsnedsattes livskvalitet, ved at optimere forholdene for deres synsfunktion. 
Denne rapport har vist, hvordan synskonsulenterne i BLML også støtter deltagernes 
engagement i eget liv, herunder at tilrettelægge de fysiske rammer som de opholder sig og 
lever i. Lyset indgår som et grænseobjekt i rehabiliteringsforløbet mellem borgeren, den 
pårørende og synskonsulenten; mellem hjemmemiljø, lyslaboratorium og hjem igen, samt 
mellem eksisterende og ny viden. I lyset har borgeren, de pårørende og synskonsulenten et 
fælles udgangspunkt for en udforskning af problemerne og løsningerne: Med udgangspunkt 
i aktiviteter og tilpasning af den fysiske kontekst, lykkes det i langt de fleste tilfælde at vende 
oplevede barrierer til muligheder. 
 
Ændringerne initieret ved forløbet er ud over ændringer i belysningen i høj grad ændringer i 
borgers tilgang til og brug af deres lys. Dette ligger tæt op ad det recovery-orienterede fokus 
på borgerens individuelle proces, hvor håb, præferencer og værdier, samt selvbestemmelse 
spiller en stor rolle i rehabiliteringen. Tilgangens bredde og individuelle tilpasning er robust i 
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forhold til at koble den faciliterende rehabilitering og borgers egen recovery-proces, men 
også sårbar i forhold til overførbarhed og skalering, da den i høj grad er afhængig af 
synskonsulentens kompetencer til at støtte processen.  
 
Indblikket i disse kompetencer og praksisviden i denne rapport, herunder de mere 
konceptuelle læsninger af rehabiliteringsprocessen, vil sammen med metodebeskrivelser, 
undervisning og sidemandsoplæring kunne løfte lysudredning og lysafprøvning i 
synsrehabiliteringen, og på sigt forbedre flere synsnedsattes livskvalitet. 
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Belysning i  
synsrehabiliteringen

Belysning spiller en afgørende rolle for, hvordan mennesker med synsnedsættelse klarer sig 
i hverdagen. Når synet ændrer sig, kan der opstå nye behov og udfordringer både i hjemmet, 
på arbejde og i andre sociale sammenhænge. Hidtil har synskonsulenternes arbejde primært 
været knyttet til den enkeltes diagnose. Med pilotprojektet ”Bedre Lys Mere Liv” har syns- 
konsulenterne ved Center for Specialundervisning i Slagelse udviklet en ny holistisk metode. 
På baggrund af hjemmebesøg og afprøvning i et særligt indrettet lyslaboratorium finder  
synskonsulenten sammen med den synsnedsatte og dennes pårørende gode lysløsninger til  
de aktiviteter, som er centrale for den synsnedsattes livskvalitet. 

Denne rapport: Belysningen i synsrehabiliteringen –  et casestudie indeholder en beskrivelse 
og en analyse af den holistiske tilgang. Analysen viser, at metoden har en struktur, som gør  
det muligt at tilpasse den efter den enkeltes situation og udfordringer. I lyset har borgeren,  
de pårørende og synskonsulenten et fælles udgangspunkt for udforskningen af problemerne 
og løsningerne. Med udgangspunkt i aktiviteter og tilpasning af den fysiske kontekst, lykkes 
det i langt de fleste tilfælde at vende oplevede barrierer til muligheder. 

Rapporten er den første af to i et postdoc-projekt, som har til formål, at komme med et  
bud på, hvordan metoden fra Slagelse kan udbredes og implementeres på andre synscentre  
i Danmark.

Projektet er finansieret af Velux fonden.
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