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Forord
Patienter indlagt til psykiatrisk pleje og behandling har selvfølgelig krav på den bedste behandling.
På afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, ved vi fra en undersøgelse, at kognitiv miljøterapi
medvirker til en påviselig bedring i psykiske symptomer, funktionsniveau og grad af misbrug. Vi er
som personale meget interesserede i at vide, hvad der særligt er virksomt til at øge patientens
opfattelse af at være hjulpet. Dette med henblik på at ”kunne gøre mere af det, der virker”.
Formålet med denne undersøgelse har således været: At kortlægge den patientoplevede effekt af
kognitiv miljøterapi. At den enkelte patient udpeger de elementer i kognitiv miljøterapi, som
vedkommende vurderer, har haft en særlig gavnlig effekt på patientens tilstand.
Vi har arbejdet med kognitiv miljøterapi siden 1992, og konceptet har været fuldt implementeret
siden 2003. Afdeling M varetager behandling af patienter med dobbeltdiagnose og har ca. 375
patientforløb årligt.
Gennem årene har vi tilpasset konceptet i forhold til omtalte undersøgelse, ny viden og erfaring. Vi
har blandt andet spurgt plejepersonalet i deres egenskab af kontaktpersoner, hvad de anser for det
mest virkningsfulde i miljøterapien i forhold til bedring af patientens tilstand. Top tre over svar er:
-Udstrakt samarbejde mellem patient og kontaktperson, -anerkendende holdning til patienterne og
-psykoedukation. Men vi har manglet en undersøgelse vedrørende patienternes opfattelse. Derfor
er vi meget glade for, at Enheden for Brugerundersøgelser har stillet sig til rådighed og udført en
undersøgelse for os.
Vi vil gerne sige mange tak til de patienter, der har deltaget i undersøgelsen og fortalt deres
vurdering af, hvad der har hjulpet dem. Også tak til personalet, der har været behjælpelige med at
gennemføre undersøgelsen.

Jørn Lykke
Ledende overlæge
Afd. M
Psykiatrisk Center, Sct. Hans

Bente Borg
Klinisk oversygeplejerske
Afd. M
Psykiatrisk Center, Sct. Hans
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Resumé
Tidligere undersøgelser har vist, at kognitiv miljøterapi giver en væsentlig forbedring af funktioner,
psykiske symptomer og nedsat misbrug hos psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser, hvilket
vil sige en psykiatrisk diagnose og et misbrug. Afdeling M, Psykiatrisk Center, Sct. Hans Hospital
har nu iværksat en opfølgende undersøgelse med det formål at indsamle viden om patienternes
oplevelser af, hvilke dele af kognitiv miljøterapi, der har særlig god effekt på deres sygdom.
Undersøgelsen er baseret på tre fokusgruppeinterview med i alt 20 indlagte og ambulante
patienter, to grupper af indlagte patienter og en gruppe af ambulante patienter. Interviewene er
gennemført i oktober/november måned 2010. Efterfølgende er der foretaget en
meningskondenserende analyse af interviewene med henblik på at identificere gennemgående
temaer og tendenser. Patienterne i undersøgelsen udgør ikke et repræsentativt udsnit af alle
afdeling M´s patienter. Formålet med undersøgelsen er således ikke at være repræsentativ men at
få et nuanceret indblik i nogle patienters holdninger og erfaringer.
Analyseresultater
I det følgende beskrives hovedpointerne indenfor de overordnede temaer, der er identificeret i
undersøgelsen
Fysiske rammer og struktur
De fysiske rammer og strukturen betyder meget for såvel de indlagte som de ambulante patienter,
idet det hjælper patienterne med at få overskud til at koncentrere sig om at få det bedre. Det er
vigtigt, at indlæggelsen giver en struktur i hverdagen, så der frigøres ressourcer til indlæring.
Patienter ønsker frihed og plads til individualitet men samtidig stabile rammer, hvilket de oplever, at
KMT-behandlingen tilbyder. De ambulante patienter er glade for at have noget at stå op til. At de
får hjælp til at lægge en struktur for, hvordan dagen skal se ud, men også for at få et indhold i
hverdagen, som kan være deres holdepunkt efter udskrivelsen.
Frihed og individuel tilpasning
Frihed er en utrolig vigtig parameter for de indlagte patienter. Det er vigtigt for patienterne, at de er
indlagt på frivillig basis, og at de i løbet af behandlingsforløbet har lov til at sige til og fra i relation
til, hvad de ønsker og ikke ønsker. Det får patienterne til at føle sig respekteret og set, som de
mennesker de er, Desuden lægger patienterne stor vægt på, at indlæringen foregår i deres eget,
individuelle tempo – et tempo, de kan kapere. Endvidere er der rum for, at patienten kan have
nogle kriser undervejs, hvor de måske ikke er modtagelige for undervisning og læring. At
behandlingen forgår på patientens præmisser gør, at patienterne oplever, at de bliver mødt med
empati, og at de bliver støttet i at nå deres mål, hvilket er en vigtig faktor.
Medinddragelse
Patienterne lægger generelt stor vægt på, at KMT– behandlingen er et samarbejde imellem
patienter og personale. Patienterne er i høj grad inddraget i behandlingsforløbet og vælger selv,
hvad de ønsker at deltage i. Flere patienter peger på, at de har følt sig umyndiggjort i andre
behandlingssammenhænge, imens de føler, at der er indlejret en menneskelig forståelse i KMTbehandlingen. Medinddragelse sker bl.a. ved at patienterne i samarbejde med personalet selv er
med til at definere realistiske mål for, hvad de vil arbejde med under indlæggelsen, og de oplever,
at det styrker deres selvværd, når målene nås.
Oplevelse af kontaktpersoner
Såvel de indlagte som de ambulante patienter har stor glæde af deres kontaktpersoner og har
opfattelsen af, at de gøre et rigtig godt stykke arbejde. Patienterne fremhæver i den sammenhæng
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samtalerne med deres kontaktperson under fire øjne som særligt gavnlige, idet kontaktpersonerne
bl.a. har en evne til at spotte de udsving, patienterne har og sætte ord på deres følelser.
De ambulante patienter bruger hovedsageligt deres kontaktpersoner som en konkret støtte i
hverdagen i forhold til at undgå at misbruge og til at bevare deres sociale netværk.
Motivation til at indgå i behandlingen
Generelt oplever patienterne, at deres motivation til at indgå i behandlingen er steget igennem
behandlingsforløbet, og at motivationen stiger eksponentielt med succesoplevelserne. Det er
meget individuelt, hvor deres motivation kommer fra. Nogle motiveres ved at deltage i grupperne.
Her tilegner patienterne sig kognitive teknikker, som stop-tanker, fordele/ulempeskemaer, som de
mærker er konkret anvendelige, når de oplever misbrugstrang. Desuden er troen på, at de kan få
det bedre også motiverende i sig selv. Spejlingen i medpatienter ser også ud til at betyde meget.
Patienterne beskriver, at det ofte kan være vanskeligt at mærke, at de selv får det bedre, men at
det er motiverende at se, at det går fremad med medpatienterne, idet det giver tillid til, at
behandlingen virker.
Kognitive værktøjers anvendelighed
De indlagte patienter er enige om, at læringen af de kognitive teknikker er afgørende for, at de har
fået det bedre. Generelt peger patienterne på, at det, der virker for dem, og grunden til at de
tillærer sig de kognitive teknikker og kan anvende dem i dagligdagen, er de mange repetitioner, der
gør, at teknikkerne til sidst bliver en del af patientens måde at tænke på. Både de ambulante og de
indlagte patienter fremhæver deltagelse i forskellige grupper, herunder særligt misbrugsgruppen
som særligt givtige. De fremhæver nogle meget konkrete værktøjer, som de lærer i
misbrugsgruppen og som de kan anvende efter udskrivelsen. Derudover er det gode fællesskab og
netværk med medpatienter i gruppen betydningsfuldt. Den adfærdskorrigering, der foregår i
ambulatoriet, opleves som særlig positiv af de ambulante patienter, idet det giver en tryghed, at der
er nogle regler og rammer, og at der er visse ting, som man ikke taler om, som eks. stoffer.
Udskrivelse og hvad så?
De indlagte patienter udviser bekymring for, hvad der vil ske efter udskrivelsen. Specielt de, der er
indlagt første gang, er nervøse for, om de har lært nok under indlæggelsen til at forblive stoffri, når
de bliver udskrevet, og om de kan opretholde den struktur i hverdagen, som de har fået oparbejdet
under indlæggelsen. Flere af patienterne er nervøse for at blive udskrevet, før de er klar til det. I
den forbindelse refererer patienterne til, at det tager tid, før de værktøjer, de lærer under
indlæggelsen, sidder helt fast, og at det er væsentligt, at de får tid til at komme helt ovenpå
mentalt, inden de bliver udskrevet.
Sammenligning med andre behandlingstilbud
Patienterne er enige om, at den behandling, de har modtaget i Afd. M og Specialambulatoriet, er
mere respektfuld og omsorgsfuld end de behandlingstilbud, de ellers har været i forbindelse i løbet
af deres sygdomsforløb. Patienterne føler sig i højere grad accepteret og respekteret som de
mennesker, de er, og de oplever, at personalet har en særlig grad af nærvær, som de ikke har
oplevet andre steder. Endvidere har den kognitive tilgang medvirket til, at de har fået en særlig
indsigt i deres sygdom og i sig selv som mennesker, som de ikke har haft tidligere.
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1. Introduktion
1.1 Baggrund
Afd. M, Psykiatrisk Center Sct. Hans fik i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bevilling til gennemførelse af et evalueringsprojekt af Kognitiv miljøterapi målrettet
dobbeltdiagnosepatienter i H:S. 136 patienter indlagt på Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden
2004-2006 indgik i evalueringen.
Evalueringen viste, at:
• Kognitiv Terapi giver en påviselig forbedring i psykiske symptomer, funktionsniveau og nedsat
misbrug
• Patienterne beskriver et lavere niveau af angst og depressive symptomer
• Patienterne viser en signifikant stigning i selvværd og kendskab til egne reaktioner, strategier
og anvendelsen af strategier mod misbrug efter deltagelse i behandlingsforløbet 2/3 af
patienterne havde således intet misbrug ved udskrivelsen (1)
Samtidig viste resultaterne af en supplerende undersøgelse af kognitiv miljøterapi og brug af tvang
i behandling af dobbeltdiagnose, at der er sket et signifikant fald i anvendelsen af tvangsfikseringer
efter ændring af behandlingsmiljøet til kognitiv miljøterapi (2).
Som opfølgning på denne evaluering ønsker Psykiatrisk Center Sct. Hans, Afd. M, en
undersøgelse af den patientoplevede effekt af kognitiv miljøterapeutisk behandling (KMT).
Evalueringen gennemføres af Enheden for Brugerundersøgelser (EfB) i samarbejde med
Psykiatrisk Center Sct. Hans og omfatter patienter tilknyttet Fjordhus (Afsnit M20, M21 og M22) og
Specialambulatoriet. Evalueringen er gennemført i efteråret/vinteren 2010.

1.2 Formål
Formålet med undersøgelsen er at kortlægge den patientoplevede effekt af Kognitiv miljøterapi,
dvs. den enkelte patient udpeger de elementer i KMT, som vedkommende vurderer har haft en
særlig gavnlig effekt på patientens tilstand.
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2. Metode
Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse i form af tre fokusgruppeinterview.
For at belyse patienternes oplevelse af deres behandlingsforløb på forskellige tidspunkter under
indlæggelsen er der gennemført to fokusgruppeinterview med patienter fra Fjordhus: Et med
patienter, der har været indlagt i to måneder og et med patienter, der har været indlagt i fire
måneder. Endvidere er der gennemført ét fælles fokusgruppeinterview med patienter tilknyttet
dagtilbuddet og OP-teamet i Specialambulatoriet. Anvendelse af fokusgruppeinterview er valgt,
idet det nuancerer deltagernes svar at kunne spørge ind og kommentere hinandens synspunkter.
Deltagernes synspunkter bliver skærpet af samværet med andre, og synspunkterne kan derfor
bedre forstås og videregives i analysen.
Inklusion
Til fokusgruppeinterview indgik indlagte og ambulante patienter:
• med dobbeltdiagnose (psykisk lidelse og misbrug) og variation i køn og alder.
• fra hvert afsnit (minimum to patienter pr. afsnit - afsnit M20, M21 og M22).
• der af afdelingerne blev vurderet kognitivt egnede til at kunne indgå i gruppeinterview.
• med tilstrækkelige sproglige kompetencer til at kunne indgå i interviewet.
• tilknyttet dagtilbuddet og OP-teamet (fire patienter fra hvert tilbud).
Ekslusion
Patienter med en retslig foranstaltning blev ekskluderet fra at deltage i undersøgelsen.

2.1 Beskrivelse af de deltagende patienter
Der indgik patienter i undersøgelsen med forskellige diagnoser køn og alder. Endvidere varierede
det, hvor mange gange patienterne havde været i forbindelse med behandlingssystemet. Enkelte
af patienterne havde været indlagt på Afd. M flere gange.
I interviewene af de indlagte var patienterne imellem 24 og 49 år, hvoraf der var 11 mænd og to
kvinder. Patienterne havde været indlagt imellem en til fem måneder. Patienternes havde
forskellige diagnoser: skizofreni, depression, personlighedsforstyrrelser (fortrinsvis borderline),
ADHD, paranoid skizofren og posttraumatisk stresssyndrom. Forskellige typer af misbrug: alkohol,
hash, heroin, kokain. Patienterne har været misbrugere imellem 5 – 15 år. For nogle af dem er det
lykkedes at være misbrugsfri i perioder. For andre er der tale om et konstant misbrug.
Patienterne i Specialambulatoriet var imellem 36 og 47 år. Gennemsnitsalderen var således højere
i Specialambulatoriet sammenlignet med de indlagte. Der indgik tre kvinder og fem mænd i
interviewet i Specialambulatoriet, og med diagnoserne Skizofreni, skizofren paranoid,
maniodepressiv, personlighedsforstyrrelser (fortrinsvis borderline). Hovedparten af
interviewpersonerne fra Specialambulatoriet er kommet i ambulatoriet imellem 8 og 15 år. Ca.
halvdelen af patienterne har været indlagt på Afd. M på Sct. Hans i løbet af deres sygdomsforløb.

2.2 Udarbejdelse af interviewguide
Med afsæt i undersøgelsens temaer og i sparring med Afd. M har Enheden for
Brugerundersøgelser udarbejdet en semistruktureret interviewguide med åbne spørgsmål til brug
under de tre fokusgruppeinterview. Afd. M var med til at sikre, at alle relevante temaer indgik i
interviewguiden, samt at potentielt ømtålelige emner blev berørt hensynsfuldt.
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2.3 Analyse
Interviewene blev optaget på bånd og transskriberet. Efterfølgende er der foretaget en
meningskondenserende analyse af interviewene med henblik på at identificere gennemgående
temaer og tendenser. Herefter blev interviewene i første omgang læst grundigt igennem med
henblik på at danne et overblik over materialet. I forbindelse med anden gennemlæsning blev
datamaterialet inddelt i temaer og undertemaer og hele materialet blev således delt ind i disse
temaer, hvorefter det stod klart hvad de centrale pointer var indenfor hvert område. De citater, der
er præsenteret i rapporten, er primært taget med, fordi de forklarer den analyse, der netop er
præsenteret, eller hvis de supplerer den med relevante pointer.

2.4 Validitet
I forbindelse med udvælgelse af patienterne er der sket en selektion, så de dårligste patienter er
sorteret fra, idet de er for syge til at indgå i en interview.
Flere af de inkluderede patienter fra Specialambulatoriet har været indlagt i Afd. M og modtaget
KMT- behandling tidligere i deres sygdomsforløb. Således ved vi ikke, om den viden patienterne i
Specialambulatoriet har om KMT stammer fra deres indlæggelse på Afd. M eller fra deres
tilknytning til Specialambulatoriet.
Patienterne i undersøgelsen udgør ikke et repræsentativt udsnit af alle Afd. M´s patienter. Formålet
med undersøgelsen er således ikke at være repræsentativ men at få et nuanceret indblik i nogle
patienters erfaringer og holdninger.
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3. Baggrundsviden om Afd. M og Specialambulatoriet
3.1 Dobbeltdiagnosepatienter
Sindslidende med en kombination af en alvorlig psykisk lidelse og et misbrugsproblem er
karakteriseret ved, at deres dobbeltdiagnose giver dem komplicerede somatiske og psykiske
helbredsproblemer kombineret med sociale problemer. Der ses eksempelvis en betydelig
overdødelighed som følge af infektioner, hiv, hepatitis, bylder mv., som følge af misbruget, og
misbruget hænger ofte sammen med social angst, ensomhed, kedsomhed mv. En del af disse
dobbeltdiagnosticerede patienter har et spinkelt socialt netværk, er hjemløse og begår stofrelateret
kriminalitet.
I behandlingssystemet er de typisk faldet mellem to stole: behandlingen af de psykiske symptomer
har foregået i ét regi (det psykiatriske behandlingssystem), mens misbrugsbehandlingen har ligget
i et andet regi (kommunalt regi) med manglende koordinering imellem de to behandlingsindsatser.

3.2 Kognitiv Miljø Terapi som integreret behandling
Psykiatrisk Center Sct. Hans, Afd. M, startede implementeringen af Kognitiv Miljø Terapi (KMT) af
dobbeltdiagnosepatienter i Fjordhus i marts 2003. KMT er en integreret behandling af psykose og
misbrug og imødekommer således behovet for en kombineret behandlingsindsats, hvor der sættes
fokus på og arbejdes med håndtering af vanskelige situationer såvel forårsaget af patientens
psykiske tilstand som af deres misbrug. Afd. M s patientgruppe består typisk af mænd i 40erne,
med en sygdomsvarighed på 8 år (typisk skizofreni) og en misbrugsvarighed på 14 år (alkohol,
hash, kokain og heroin – ofte i en blanding). Patienterne medvirker frivilligt i behandlingen, der
varetages af tværfaglige teams bestående af læger, sygeplejersker, psykologer, ergoterapeuter,
social- og sundhedsassistenter, plejere og socialrådgivere. En kontaktperson er ansvarlig for
koordinering af patientens samlede forløb.
Hovedelementerne i KMT er:
1. Kognitiv adfærdsterapi
2. Psykofarmakologisk behandling
3. Psykoedukation
4. Social færdighedstræning
Kognitiv miljøterapi bygger på kognitiv adfærdsterapi. Kendetegnende for kognitiv miljøterapi er
blandt andet tværfaglighed i behandlergruppen, observation og screening, psykoedukation og
kontaktpersonordning. Formålet med kognitiv miljøterapi i forhold til dobbeltdiagnose-patienter er,
at de - i et aktiverende og støttende miljø – tager ansvar for at lære og håndtere strategier mod
misbrug og psykiske problemer. Der arbejdes individuelt og i gruppe med specifikke
interventionsteknikker. Den terapeutiske behandling kræver som udgangspunkt etablering af en
god relation mellem patient og behandler, der skal supportere og motivere undervejs i forløbet.
Indlæggelsen indledes med assessment & diagnosticering: Patienten udfylder en række
screeningsskemaer, som måler angst, depressive symptomer, selvværd og sociale færdigheder.
Der foretages en vurdering af patientens psykopatologi og funktionsniveau, og patienten udfylder
skemaer, der måler deres tilfredshed med behandlingen og deres opfattelse af behandlingsmiljøet.
Informationer vedrørende misbrug indhentes via en urinprøve og et Drugcheckskema.
Med udgangspunkt i patientens ressourcer og færdigheder og i tæt samarbejde med behandleren
arbejdes der med:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Adfærdsanalyse og kognitiv analyse med fokus på de underliggende psykiske problemer (hvad
er det, patienten forsøger at løse med sit misbrug og sin undvigelse)
Kognitiv problemformulering og målsætning med klare, realistiske mål
Motivation med fokus på fordelene ved at håndtere de psykiske problemer
Stressreduktion (sætte realistiske mål)
Angstreduktion (beroligende vejrtrækning og tænkning, ændring af destruktive tankemønstre,
øgning af psykologisk modstandskraft og copingstrategier)
Symptommestring (brug af beroligende strategier samt reduktion af uhensigtsmæssig
sikkerhedssøgende adfærd)
Øgning af selvværd
Træning af sociale færdigheder, som mange års misbrug som regel har forsømt, herunder:
o nonverbale og verbale færdigheder (kropssprog, verbal kommunikation)
o emotionelle færdigheder (identificere, håndtere og regulere egne og andres følelser og
kommunikere på følelsesmæssigt plan)
o selvbeskyttende færdigheder (sige fra, opbygge modstandskraft, identificere og håndtere
behov)
o problemløsningsfærdigheder (tage beslutninger, forhandle, sætte sig mål i livet) og
o intime færdigheder (håndtering af fysisk og psykisk intimitet, håndtering af nærhed og
tilknytning til andre).

På baggrund af det intensive arbejde med ovenstående indsatser udvikles nye adaptive strategier
og tankemønstre.
Adfærdsanalysen, den kognitive analyse og den sociale færdighedstræning kombineres med
psykofarmakologisk behandling, der primært omfatter antipsykotisk medicin. I behandlingen af
abstinenser anvendes præparater, der krydsreagerer med misbrugsstoffet. Gennem
psykoedukation uddannes patienten i sin egen sygdom (fx misbrug, psykiske lidelser og sundhed)
og i nye strategier til at ændre sit reaktionsmønster.
Gennem behandlingsforløbet skal patienten deltage og bidrage til miljøet, fx via fælles pligter,
møder, aktiviteter og introgrupper. Afslutningsvist kan patienten afprøve de lærte strategier i deres
dagligdag gennem udvidet orlov.

3.3 Beskrivelse af Fjordhus og Specialambulatoriet
Fjordhus består af tre specialafsnit for psykose- og misbrugsbehandling (Afsnit M20, M21 og M22),
der tilsammen drives af seks tværfaglige teams og rummer plads til 80 patienter, der indlægges
under behandlingsforløbet. Patienter visiteres til Fjordhus efter en lægehenvisning, og
behandlingsforløbets varighed aftales med patienten og er typisk af tre til seks måneders varighed.
Fjordhus er geografisk placeret i Roskilde og hører organisatorisk under Region Hovedstadens
Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Specialambulatoriet varetager ambulant behandling af dobbeltdiagnosepatienter fra Københavns
og Frederiksberg kommune. Ambulatoriet består af et dagtilbud med 25 pladser og et opsøgende
psykiatrisk team med 90 pladser. Specialambulatoriet er geografisk placeret på Østerbro i
København, men hører organisatorisk under Afd. M, Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Behandlingsforløbet ser forskelligt ud på Fjordhus og Specialambulatoriet. Den største forskel
ligger i, at patienter, der er indlagt på Fjordhus, netop som følge af indlæggelsen, har et mere
struktureret og ”kompakt” forløb, mens patienter, der kommer i Specialambulatoriet, enten møder
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for at modtage behandling, undervisning med mere mellem kl. 8.00-15.00 på hverdage (dagtilbud),
eller kan modtage denne behandling i lokalmiljøet gennem det opsøgende psykiatriske team en
gang om ugen (OP-team). Fælles for behandlingsforløbene er imidlertid deres fundament i den
kognitive miljøterapi med kombinationen af kognitiv adfærdsterapi, psykofarmakologisk
behandling, psykoedukation og social færdighedstræning.
I Specialambulatoriets dagtilbud tilbydes meget af behandlingen i grupper, og alle patienter
tilknyttes en personlig læge, en sygeplejerske og en pædagog, hvoraf de to sidstnævnte fungerer
som patientens faste kontaktpersoner. I OP-team-tilbuddet tilknyttes patienten ligeledes en
personlig læge samt en kontaktperson, hvilket kan være enten en sygeplejerske, pædagog,
ergoterapeut, psykolog eller socialrådgiver.
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4. Analyseresultater
I dette afsnit præsenteres resultaterne af analysen af interview med patienterne. Med henblik på at
sikre patienternes anonymitet, er der ud for hvert citat ikke angivet nogle karakteristika på
patienten, som eks. diagnose, idet patienterne således vil kunne identificeres af personale og
andre med kendskab til patienterne. Det vil udelukkende fremgå, om citatet stammer fra en indlagt
eller ambulant patient. For nærmere information om de inkluderede patienter henvises til afsnittet
om beskrivelse af deltagende patienter. For læsevenlighedens skyld er citaterne gjort ”mundrette”
– men der er ikke ændret på ord eller indhold.

4.1 Fysiske rammer og struktur
De fysiske rammer og strukturen betyder meget for såvel de indlagte som de ambulante patienter.
At de fysiske rammer er i orden hjælper patienterne med at få overskud til at koncentrere sig om at
få det bedre. Mad, bad, eget rum og mulighed for fritidsaktiviteter bliver nævnt i den sammenhæng.
Flere nævner også naturen omkring Sct. Hans Hospital som en ”helende faktor.” Hvis patienten
oplever et ydre pres i forhold til økonomi, bolig, arbejdsmarked, så begrænser det patienten evne
til at modtage den læring, der skal finde sted. Det er vigtigt, at indlæggelsen giver en struktur i
hverdagen, så der frigøres ressourcer til indlæring. Patienter ønsker frihed og plads til individualitet
men samtidig stabile rammer omkring den frihed og individualitet – det oplever patienterne, at
KMT-behandlingen tilbyder. Generelt er patienterne glade for at blive støttet i at få struktur på
hverdagen og have nogle aktiviteter at gå op i i løbet af dagen.
”Der synes jeg ligesom jeg kan sige, at når man er her, så har man jo sine basale behov dækket. Man har tid
til at lægge en struktur, lægge en plan over, hvordan ens dag skal foregå. Og jeg synes, det har hjulpet mig
virkelig langt.” (Indlagt patient)

Patienter fra Specialambulatoriet
I specialambulatoriet er patienterne glade for at have noget at stå op til og et sted at tage hen
engang imellem, hvor de har mulighed for at møde ligesindede. At de får hjælp til at lægge en
struktur for, hvordan dagen skal se ud, både så de har noget at stå op til om morgenen, men også
for at få et indhold i hverdagen, som kan være deres holdepunkt efter udskrivelsen. Flere af
patienterne nævner, at de har særligt god gavn af at være kommet i gang med at træne, idet det
giver dem energi og livskvalitet.
Patienterne i Specialambulatoriet er glade for at have et sted at tage hen engang imellem, hvor de
kan møde nogle ligesindede. Patienterne kommer primært i Specialambulatoriet for at få deres
medicin og/eller p.g.a. det sociale. De oplever Specialambulatoriet som et værested, der giver dem
associationer til noget ”familiært” og noget at stå op til som er genkendeligt og trygt.
”Jeg synes, det har været rigtig godt at komme her ud og blive accepteret. Få nogle venner, og få en
omgangskreds, og ikke bare være sig selv, og have noget personale, der virkelig går op i at gøre tingene
godt for én, og der virkelig gør en indsats.” (Ambulant patient)
A: ”Det er godt at være sammen med andre misbrugere. Sidde og snakke, det er dejligt.”
B: ”Det er fordi, vi har gået her i så mange år, så er det ligesom om, vi er en familie, ikke?” (Ambulante
patienter)
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4.2 Frihed og individuel tilpasning
Indlagte patienter
Noget af det, de indlagte patienter lægger mest vægt på under interviewene, er den frihed, de føler
i behandlingsforløbet. Det er utrolig vigtigt for patienterne, at de er indlagt på frivillig basis, og at de
også i løbet af behandlingsforløbet har lov til at sige til og fra i relation til, hvad de ønsker og ikke
ønsker. Det får patienterne til at føle sig respekteret og set som de mennesker de er, hvilket er
meget vigtigt for dem, og hvilket adskiller Afd. M fra flere andre behandlingstilbud, de har deltaget i
under deres sygdomsforløb. Flere nævner det som motiverende, at de ikke bliver presset til at
deltage i aktiviteter, de ikke har lyst til, og at personalet i den anledning er gode til at samle op på,
hvad årsagen er til, at man ikke har overskud til at deltage. Patienterne føler, at behandlingen
tilrettelægges efter den enkelte, og at det ikke blot er en standardiseret behandling, de bliver
tilbudt.
”Jeg føler også, at det er på mine præmisser, og ikke bare på deres. At jeg har lov til at sige fra, hvis jeg har
en dårlig dag, og det bliver accepteret, uden at der egentlig bliver stillet spørgsmål til det. [….]. Det er vigtigt
for mig i hvert fald. At jeg ikke føler mig presset.” (Indlagt patient)

Desuden lægger patienterne stor vægt på, at indlæringen foregår i deres eget, individuelle tempo –
et tempo, de kan kapere. De har en følelse af, at der er plads til, at den enkelte kan gå for sig selv
og absorbere det, de har lært, og gå og tænke lidt over det. Man er ikke trukket ned i en bestemt
proces med tvang men har medindflydelse. Endvidere er der rum for, at patienten kan have nogle
kriser undervejs, hvor de måske ikke er modtagelige for undervisning og læring. Idet der er denne
plads, og idet behandlingen/undervisningen foregår på patientens præmisser, oplever patienterne,
at de bliver støttet i at nå deres mål, hvilket er en vigtig faktor. Herunder en forståelse for
tilbagefald.
”Og det er jo også godt, det der, fordi hvis det nu er, man har været på weekend og måske er faldet i vandet,
du ved, og man kommer tilbage og så.. Jeg er ærlig og siger ”jamen ved du hvad, jeg kom sgu lige til at..” du
ved, det er ikke sådan, så de står med pegefingeren. Det er bare ”jamen okay, sket er sket, op på hesten
igen”, ikke, altså de støtter én, ikke. Og det er meget, meget vigtigt – at de ikke kommer med den der
pegefinger (forvrænger stemmen) ”ej din et eller andet”, men at de bare siger okay, fint nok, sket er sket.”
(Indlagt patient)

Patienter fra Specialambulatoriet
Patienterne i Specialambulatoriet beskriver også, at det er vigtigt at blive støttet 100%, selv om de
har nogle kriser undervejs – at de ikke bliver mødet med en løftet pegefinger.
”Det gode ved misbrugsgruppen var, at man kunne fortælle ligeud ad landevejen: ”Jeg tager det og det” og
hvorfor jeg gjorde det. Uden at blive dadlet, ikke. Ja, uden at der var en der sagde: ”det må du ikke” og alt
det der. Der er ikke den der løftede pegefinger der.” (Ambulant patient)

Det er også meget vigtigt for patienterne, at de kan få støtte og hjælp til at håndtere de individuelle,
praktiske problemer, de står med i hverdagen. Socialrådgiveren fremhæves i den sammenhæng
som en god støtteperson.
”Hvis du har nogle problemer med bolig eller et eller andet, så får du hjælp der. Der er socialrådgivere til at
hjælpe dig og sådan noget, hvis du skal søge lejlighed, så er det socialrådgiveren. Vi får meget støtte
herude, vi skal bare se at komme med problemet, så prøver de at hjælpe med at løse det så godt som
muligt. Jeg har fået meget støtte og meget hjælp herude ……Det er jeg glad for.” (Ambulant patient)
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4.3 Medinddragelse
Indlagte patienter
Patienterne lægger generelt stor vægt på, at KMT– behandlingen er et samarbejde imellem
patienter og personale – ikke en løftet pegefinger. Patienterne er i høj grad inddraget i
behandlingsforløbet og vælger selv, hvad de ønsker at deltage i. Flere af patienterne beskriver, at
de tidligere har oplevet sig selv som autoritetshadere, men sådan oplever de det ikke nu. De har
lyst til at tale med personalet, især fordi personalet blander sig i miljøet, så patienterne ikke har
indtryk af, at personalet er autoritetspersoner. Personalet bruger ”girafsprog” som
kommunikationsmetode, hvilket udlægges som vigtigt for relationen mellem patient og personale,
idet forholdet bl.a. af den grund ikke bliver distanceret og autoritært. Flere patienter peger på, at de
har følt sig umyndiggjort i andre behandlingssammenhænge, imens de føler, at der er indlejret en
menneskelig forståelse i KMT-behandlingen. Patienterne er enige om, at medinddragelse
medvirker til, at de føler sig respekteret. Medinddragelse sker bl.a. ved at patienterne i samarbejde
med personalet selv er med til at definere realistiske mål for, hvad de vil arbejde med under
indlæggelsen, og de oplever, at det styrker deres selvværd, når målene nås.
” Og vi kommer selv til den samtale, og vi bestemmer selv hvordan og hvorledes, det er jo ikke dem, der
siger ”nå men nu skal du ud af det og det’” det er én selv der kommer med, ”nå men så vil jeg godt lige
stoppe med det der”. Eksempelvis mig og metadon, ikke. Altså, det er mig selv, der valgte at få det hurtigt
trappet ned og komme ud af dét, ikke.” (Indlagt patient)

Flere af interviewpersonerne fortæller, at de her, sammenlignet med tidligere indlæggelser og
behandlinger andre steder, oplever en særlig grad af empati på Afd. M og Specialambulatoriet.
Patienterne beskriver det som væsentligt, at de kan mærke, at personalet er oprigtigt
interesserede i dem og yder omsorg for dem.
”……hjælpen man får her, den er virkelig.. Altså jeg tror ikke, der findes nogle steder, der er meget bedre
end her. Det synes jeg sgu ikke, altså man kan virkelig mærke, at de går op i ens ve og vel. At det ikke bare
er snak, bom bom, altså at man ikke snakker om ingenting; men man går i dybden med fremtid, hvordan
man har det og alt det der, ikke. Og det synes jeg virkelig er godt her.” (Indlagt patient)

Patienter fra Specialambulatoriet
For de ambulante patienter betyder det også meget, at tonen imellem patienter og personale er
respektfuld og i øjenhøjde. Det bliver fremhævet at personalet i ambulatoriet er åndeligt
nærværende sammenlignet med andre behandlingssteder og at de er opmærksomme på
patienterne. Det betyder meget for patienterne, at de bliver accepteret og respekteret for de
mennesker de er både i og udenfor ambulatoriet.
”…..Det gode ved det er det med at man har en kontaktperson. Så bliver man på et eller andet plan
accepteret som det menneske, man er. Man bliver respekteret på lige vilkår som alle andre mennesker bliver
respekteret – sammen med sin kontaktperson. Det er med til at løfte én op og hjælpe én med måske at se
sig selv på en ny måde……….Det kan jeg godt lide ved stedet.” (Ambulant patient)

4.4 Oplevelse af kontaktpersoner
Indlagte patienter
På tværs af interviewene er der enighed om, at patienterne har stor glæde af deres
kontaktpersoner og har opfattelsen af, at de gør et rigtig godt stykke arbejde. Patienterne
fremhæver i den sammenhæng samtalerne med deres kontaktperson under fire øjne som særligt
gavnlige, idet kontaktpersonerne bl.a. har en evne til at spotte de udsving, patienterne har og
sætte ord på deres følelser. Flere af patienterne fremhæver det som positivt, at kontaktpersonerne
er lidt insisterende i forhold til at afholde én til én samtalerne med patienterne – også selv om
patienterne måske ikke har lysten i det øjeblik, de får tilbudet om en samtale. Særligt på de dage,
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hvor patienterne ikke har det så godt, oplever de det som positivt, at kontaktpersonerne er særligt
opmærksomme på, om de har behov for en én til én samtale. Og selv om patienten måske ikke har
lyst til at samtale i øjeblikket beskriver patienterne samtalerne som noget, der ofte får dem til at
føle sig bedre tilpas og i bedre humør.
”Ens kontaktperson er god til at komme hen ”hallo, jeg kan se, du er lidt nede nu” – altså være gode til at
støtte én og sige at det sgu altså er o.k. Det er jeg lidt overrasket over. Du ved, de er her ikke bare for at få
en løn; man kan virkelig mærke, at de vil én, ikke, og det betyder jo også rigtig meget, ikke. – At man føler, at
de hjælper én, og det ikke bare er sådan, at de bare er her, fordi de får løn for det, ikke, men at man virkelig
kan mærke på dem, at de vil hjælpe én, ikke. – Og det kan man virkelig. Det kan jeg i hvert fald.” (Indlagt
patient)
A: ”Fordi, når folk kommer og spørger så siger de ”Skal vi ikke lige have en samtale?”, og så glider jeg altid
af. Og det har vi altid været skide god til. Og der fandt hun så ud af, at hun skulle komme og sige ”Vi skal
have en samtale”, fordi så føler jeg mig ligesom forpligtet.”
B: ”Og man er lettet bagefter, ikke?”
A: ”Jo! – fordi det er sgu rart nok for mig, at få sat ord på mine følelser; hvad jeg nu går og tænker, fordi jeg
har det tit sådan, at jeg føler mig mindre værd, og det jeg nu lige slås med, det er sgu ikke lige så vigtig en
problematik, som en anden måske sidder med.. hvor jeg har meget med ligesom at sætte mig selv tilbage,
og fastholde mig i dét. Og der har det hjulpet mig meget.”(Indlagte patienter).

Patienter fra Specialambulatoriet
Patienterne i Specialambulatoriet er også meget tilfredse med deres kontaktpersoner og bruger
dem hovedsageligt som en konkret støtte i forhold til at undgå at misbruge i dagligdagen og til at
bevare deres sociale netværk. Patienterne her er også særligt glade for de enesamtaler, de har
med deres kontaktpersoner og fremhæver også, at det er positivt, at kontaktpersonen ikke tager et
afslag om en samtale for bogstaveligt.
Patienterne i Specialambulatoriet er meget glade for, at de har mulighed for at lave forskellige
aktiviteter med kontaktpersonerne, som gør, at de får noget indhold i dagligdagen. Flere af
patienterne i Specialambulatorierne lyder til at have et meget tæt forhold til deres kontaktpersoner.
A: ”Jamen, nu har jeg haft en kontaktperson igennem et år eller halvandet, eller sådan noget. Og hun kan
også, hvis jeg ikke har lyst til at snakke med hende, så kan hun godt lige smyge sig derind, finde ud af hvad
det er, der er galt, så jeg ender med at snakke med hende alligevel.”
B: ”Og så kommer man til at sidde og snakke med hende en halv time alligevel, selvom man ikke gad. A: Ja,
det er rigtig godt, fordi så.. De kender sgu én.”
B: ”Ja, bedre end man regner med nogle gange.”
A: ”Bedre end man regner med! Både til ens sygdom, og til ens familie og omgangskreds; det hele det
kommer ind i en højere enhed, synes jeg. Og det gør, at jeg forstår mig selv lidt bedre. Ej, nu kører jeg den
lidt langt ud.” (Ambulante patienter)

4.5 Medicinering
Indlagte patienter
Hos de indlagte patienter omtales medicinering ikke så meget som hos de ambulante patienter ud
over naturligvis at have stabiliseret dem psykisk og afhjulpet deres misbrugstrang, så det er muligt
for dem at indgå i behandlingsforløbet.
”Jeg har aldrig vidst, jeg havde psykiske problemer. Det havde jeg aldrig troet. Altså, det er jeg blevet bevidst
om nu. Det var jeg heller ikke i starten. Der tænkte jeg ”fuck det her, mand”. Selvom jeg selv havde valgt det,
så tænkte jeg ”fuck det” ikke, altså ”jeg vil bare ud af det”. Men der havde jeg trangen, jeg holdt den der
trang ud og blev her trangen over, ikke. Og nu er jeg her, hvor jeg stadig har trangen, men den er ikke så
stærk. Så.. Hvad der har virket, jeg tror det er dét, der har hjulpet mig, altså.” (Indlagt patient)
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Patienter i Specialambulatoriet
Patienterne i Specialambulatoriet er derimod ikke i tvivl om, at medicineringen er en af de primære
årsager til, at de kommer i ambulatoriet. Generelt er de glade for ikke at være så dopede af
medicinen, som de har oplevet andre steder. Tværtimod oplever de i Specialambulatoriet, at
lægerne gerne vil trappe dem ud af medicin som eks. benzodiazepiner. Dette oplever patienterne
som en positiv faktor.
”Men ellers så vil jeg bare sige med medicinen; den medicin, jeg får nu, som så også virker som antabus,
hvis jeg havde vidst for ti år siden, altså, hvad end den medicin gjorde ved min krop, og at jeg kunne have
det godt med at være på medicin, så havde jeg nok holdt op med at tage stoffer for ti år siden. Men jeg er i
hvert fald glad for den medicin, jeg har fået. Jeg synes, jeg bliver sådan lidt påvirket af det også, så jeg
behøves faktisk ikke gå ud og tage noget. Det vil jeg bare sige.” (Ambulant patient)

4.6 Motivation
Indlagte patienter
Det vigtigste for patienterne, når det gælder motivationen for behandlingen er, at de oplever de
”små sejre.” De fleste af patienterne fortæller, at deres motivation er steget igennem
behandlingsforløbet, og at motivationen stiger eksponentielt med succesoplevelserne. Endvidere
peger patienternes udsagn på, at det er meget individuelt, hvor deres motivation kommer fra.
Nogle motiveres ved at deltage i grupperne og via de kognitive teknikker, som de lærer så som
stop-tanker, fordele/ulempeskemaer, og som patienterne løbende mærker er konkret anvendelige,
når de oplever misbrugstrang.
Desuden er troen på, at de kan få det bedre også motiverende i sig selv. Troen på bedring
kommer, når patienterne har været igennem de kognitive metoder tilstrækkeligt mange gange til, at
de kognitive teknikker begynder at have effekt. I forhold til deltagelse i behandlingens forskellige
elementer, beskriver patienterne, at de opnår motivation ved at være i grupperne, lave skemaer
m.m.
Spejlingen i medpatienter ser også ud til at betyde meget. Patienterne beskriver, at det ofte kan
være vanskeligt at mærke, at man selv får det bedre. Men det er motiverende at se, at det går
fremad med medpatienterne, idet det giver tillid til, at behandlingen virker. Skulderklap fra
medpatienter er også en meget vigtig motivationsfaktor, idet medpatienterne selv har været
misbrugere og demed virkelig kan tale med om, hvordan det er at arbejde sig ud af sit misbrug.
Anerkendelse fra personalet er også vigtigt – men slet ikke i samme grad, idet de ikke kan tale
med om problematikken på samme måde, som hvis de selv havde prøvet at være misbrugere.
”Det har også været i positiv udvikling, min motivation. Fordi, jo længere du kommer i processen, jo flere
succesoplevelser har du med det. Og jo flere succesoplevelser du har, med de små mål du sætter, vokser
din motivation selvfølgelig også. Jeg synes i hvert fald, at jeg er meget højere motiveret nu, end da jeg kom
første dag. Helt klart.” (Indlagt patient)

Patienter fra Specialambulatoriet
Patienterne i specialambulatoriet taler ikke så meget om mål og motivation. Men de udviser
generelt en begejstring for at komme i Specialambulatoriet p.g.a. det sociale, kontaktpersonerne
og medicineringen.

15

4.7 Kognitive værktøjers anvendelighed
Indlagte patienter
De indlagte patienter er enige om, at læringen af de kognitive teknikker har været af afgørende
betydning for, at de har fået det bedre. Hermed menes de værktøjer, de har arbejdet med i
grupperne, men også at være i stand til at håndtere en kritisk situation på en fornuftig måde. Det er
hver gang en lille sejr, som hjælper dem til at få det bedre. Patienterne beskriver, at de nærmest
opfatter sig selv, som deres egen terapeut, idet de i forskellige situationer selv er ansvarlige for at
anvende de kognitive teknikker.
” Under processen lærer man sig selv at kende så godt, at man ved ”okay, hvis trangen er fra 1-3, skal jeg
gøre dét. Hvis den er lidt højere, skal jeg gøre dét.” Og det bliver indgroet i dig på en måde, hvor det er,
altså, at du kan mærke det. Du har lært at handle alternativt på det. I stedet for, når du har tanken at være
selvdestruktiv, så at tænke konstruktivt – og det har meget at gøre med, at man lærer sig selv at kende.
Bliver, et eller andet sted, sin egen terapeut. Man ved, hvad jeg vil gøre, hvis jeg handler sådan. Og man
ved, hvad jeg skal gøre. Den tankegang, man lærer, det har jeg ikke oplevet nogen steder. Og det har været
en stor del af min fremgang.” (Indlagt patient)

De kognitive teknikker opleves som en konkret og anvendelig støtte i dagligdagen, når de står i
kritiske situationer, hvor de skal undgå misbrug. Det varierer lidt hvilke værktøjer den enkelte
patient anvender, men stoptankerne, grønt lys/rødt lys anbefalinger, flashcards nævnes som noget
af det, de indlagte patienter hovedsageligt anvender i dagligdagen. Konkret fremhæver patienterne
mange gange det der står på flashkortet om, hvad de kan miste i deres nære relationer, som noget
der er væsentligt i forhold til at undgå at misbruge. Flere peger her særligt på relationer til børn i
familien, som de ikke kan have samvær med, hvis de misbruger og nogle vil også gerne være
positive rollemodeller overfor søskendes børn m.m.
A: ”Jeg har været i kritiske situationer flere gange, og jeg er kommet godt ud af dem. Det er pga. den måde,
man har lært at tænke på; at man altid har to valgmuligheder. Du kan være selvdestruktiv, eller du kan være
konstruktiv. Hver gang man kommer ud af en kritisk situation med en succesoplevelse, gør dig kun
stærkere.”
B: ”Ja, det gør, at man bliver lidt stolt af sig selv. Og det gør at man.. Ja, lige præcis.
lærer at fokusere på sit mål, hvorfor man er her, og hvad det er, man skal videre. Når det sidder i hovedet, så
kan man også komme ud af kritiske situationer. Og det er i bund og grund dét, man lærer her.”(Indlagte
patienter)

Endvidere beskriver patienterne, at den kognitive terapi har givet dem en meget større selvindsigt
og sygdomsforståelse. Dette giver dem en forståelse for, hvorfor de handler som de gør i
forskellige situationer – en indsigt som er væsentlig for, at de kan ændre på uhensigtsmæssige
handlemønstre.
Generelt peger patienterne på, at det der virker for dem i forhold til at tillære sig de kognitive
teknikker og kunne anvende dem i dagligdagen, er de mange repetitioner, der gør, at teknikkerne
til sidst bliver en del af patientens måde at tænke på.
”Nu har den kognitive måde hjulpet mig rigtig meget, fordi før i tiden hvis jeg tænkte ’nå, nu skal jeg sgu lige
ind og have nogle stoffer eller drikke nogle øl’ eller et eller andet. Der er jeg blevet god til at vende den om
og så sige ’hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg får det jo ikke godt af det’ og så vender jeg den 100 grader, ikke.
Og det er jeg virkelig blevet god til. Og det er jo også det den kognitive måde kører på, ikke, det er, at man
skal prøve at få nogle andre tanker og prøve at vende den om, ikke? Og det synes jeg, jeg blev, specielt,
rigtig god til. Det synes jeg. Så den virker rigtig godt.” (Indlagt patient)

Patienterne fremhæver deltagelse i forskellige grupper, som noget, der har gjort en forskel for, at
de har fået det bedre og fremhæver i den sammenhæng forløbene i misbrugsgruppen som
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lærerige og anvendelige. I særdeleshed er der enighed om, at misbrugsgruppen både er særligt
gavnlig at være i under indlæggelsen og i forbindelse med efterforløbet i Specialambulatoriet.
Patienterne fremhæver nogle meget konkrete værktøjer, som de lærer i misbrugsgruppen, og som
de kan anvende efter udskrivelsen, og det gode fællesskab og netværk med medpatienter i
gruppen. Nogle af patienterne ønsker dog længere forløb i grupperne.
”Men altså misbrugsgruppen; det er relationerne, man får til de andre, der er med, og så er det også
underviseren. Han er kanon. Jeg synes virkelig, han er god. Det synes jeg. Og det har givet mig de meste af
værktøjerne til at holde mig fra stofferne, når jeg kommer ud. Det har det virkelig.” (Indlagt patient)

De indlagte patienter er enige om, at de under indlæggelsen har lært at acceptere, at de er syge
og ikke tænke så meget over, hvad andre måtte tænke om dem. I den sammenhæng oplever de
også, at de er blevet mere realistiske omkring egne evner, og at det er i orden at være syg og
dermed ikke bidrage til samfundet på lige fod med andre. Samtidig beretter flere af patienterne om,
at de på sigt har planer om at komme i gang med en uddannelse og et arbejde under en eller
anden form.
”Man lærer at acceptere sig selv, som man er. Og ikke se det fra andres øjne. Det er jo det, der er blevet
forandret måske. Man tænker jo meget over, hvad andre tænker ude i samfundet, især når man er i misbrug,
og den slags ting, og har nogle problematikker, som man skal arbejde med, som man ikke kan arbejde på,
når man er ude i samfundet. Og så, den proces, der er brugt her, der lærer du faktisk at acceptere; det er i
orden, at være den jeg er.” (Indlagt patient).

Psykoeducationen opleves tværtimod lidt blandet af patienterne. Nogle oplever, at de får meget ud
af undervisningen, imens andre beskriver, at underviserne ikke er gode nok, eller at der er for
meget larm og medpatienter, der laver sjov.
A: ”Altså, folk er jo forskellige, ikke, og folk, der var her, vi er ikke startet på samme tidspunkt, og vi har ikke
følt os lige hurtige alle sammen. Men jeg synes ofte, det er.. De er ikke gode nok til at slå igennem. Der er for
mange afbrydelser, der er folk, der tror, det er en konkurrence om hvem, der er sjovest. Men de er ikke
sjove.”
B: ”Altså, det er en masse tosser, der bare sidder og afbryder og afbryder og afbryder. Altså, det er en
pestilens, at komme igennem det, ikke. Og det ville være så meget nemmere for dem, hvis de bare gad lytte,
ikke, hvis de lige gad..” (Ambulante patienter)

Specialambulatoriet
Patienterne i Specialambulatoriet kender til arbejdet med de kognitive teknikker, men ikke i
detaljen – f.eks. kan de ikke referere, hvad den kognitive diamant er. Men flere af dem refererer til
de ting, de har lært under deres indlæggelse på Afd. M flere år tilbage og fortæller, at de stadig
anvender nogle af de tillærte kognitive teknikker i forhold til at styre deres misbrug i hverdagen –
flere af dem anvender stopkort i dagligdagen, når de står i kritiske situationer.
”Altså det der med stoftrang, der har jeg sådan et mastercard, hvor der står, at – det er noget, jeg selv har
fundet på, og jeg tager det frem hver gang, jeg får stoftrang; ’mister venner og familie’ og ’stoffet virker ikke,
fordi jeg får metadon.” (Ambulant patient)

De fleste af de interviewede patienter har på et tidspunkt været indlagt på Afd. M. Nogle af
patienterne kan referere til konkrete ting omkring den kognitive tankegang, som de har lært under
indlæggelsen.
”På Sct. Hans, hvor der stod f.eks., fordi jeg havde røget hash på afdelingen, og det må man ikke, og så
skulle jeg fortælle hvor, jeg havde røget det, og hvordan jeg følte, når jeg røg det og alt sådan noget.”
”Det er det der kognitive!”
”Det er det kognitive? Ja, så har jeg været i kognitiv terapi. (Ambulant patient indlagt på Afd. M for 7 år
siden)
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Andre kan ikke konkretisere, hvad de har lært under deres indlæggelse på Sct. Hans – men at det,
de har lært, er blevet en integreret del af dem som mennesker. En af patienterne oplever f.eks.
generelt at være blevet mere positiv efter opholdet på Afd. M imens en anden patient beskriver, at
vedkommende er blevet mere bevidst om at leve i nuet.
”Jeg vil ikke sige, jeg kan huske det. Jeg synes bare.. Det er jo nemmere at sige, at min tankegang er
omstruktureret på en positiv måde, ikke. Så jeg kan ikke lige konkret sige.. Men jeg ved bare, at jeg har
ændret mig på baggrund af det.” (Ambulant patient)

Patienterne fremhæver, ligesom de indlagte patienter, også deltagelse i misbrugsgruppen
som særligt positiv og som en væsentlig faktor for, at de i højere grad end de ellers ville
have gjort, undgår misbrug i dagligdagen.
”Det er faktisk behageligt. Vi snakker meget. Vi kører meget det der mindfulness. Det kører vi meget, det
system der, med følelser og krop og handling. Og dem, der er i gruppen, de har det faktisk meget godt, ikke.
Og vi snakker fint med hinanden, os der er i gruppen, og vi har jo tavshedspligt overfor hinanden, ikke. Når vi
har været i gruppen, så må vi ikke snakke om, hvad der er sket, vel. Så det er rimelig godt at komme i
misbrugsgruppe. Det hjælper mig med at være mere fri med stofferne.” (Ambulant patient)

Den adfærdskorrigering, der foregår i ambulatoriet, opleves af hovedparten af patienterne
som positiv, idet det giver en tryghed, at der er nogle regler og rammer, og at der er visse
ting, som man ikke taler om, som eks. stoffer. For en enkelt af de interviewede patienter
virker det begrænsende, at der er ”censur” på, hvad man må tale om.
”Nå men, jeg sad bare og tænkte på, det er det der kognitive, der går igennem det hele, ikke også, når vi er
oppe i miljøet, som jeg synes er godt……der er noget adfærdskorrigering deroppe, og der er nogle regler,
der er nogle rammer, der ligesom skal være, og som gør, at det er trygt at komme deroppe.”
”Dannethed.” (Ambulant patient)
”Ja. Altså, tryghed indbefatter mange ting, ikke også. Det er bl.a., at man ikke snakker om stoffer – det,
synes jeg, er meget vigtigt. Og det er tryghed, den måde man bliver mødt i øjenhøjde. Vi har været inde på
alle de ting, som gør det trygt at gå her. Men det er det kognitive, der holder mig tilknyttet herude, som jeg
har glæde af herude.” (Ambulant patient)

4.8 Modtagelse og udskrivelse
Idet det kun er de indlagte patienter, der kan besvare spørgsmål vedr. modtagelsen på afdelingen
indeholder dette afsnit udelukkende resultater fra de indlagtes udsagn.
Når de indlagte patienter bliver bedt om at tænke tilbage på, hvad der særligt hjalp dem det første
døgn af indlæggelsen fremhæver de vigtigheden af at blive taget godt imod af deres
kontaktpersoner og af medpatienter, at de føler sig hjemme fra starten, og at de føler, at personalet
har styr på tingene.
”Den kompetence som jeg ligesom syntes, at personalet udstrålede, den gav mig ro. Jeg tænkte ”okay, de er
ikke nogen lallende idioter.” Det gav mig ro. Det, tror jeg nok, var det bedste. Og den venlighed,
imødekommenhed, jeg følte. Også fra de andre patienter; at de var rigtig gode til hurtigt at få én ind. Man
skulle have det godt osv., ikke. Men det var da svært, ja. Hver gang, jeg skulle ud af mit værelse, skulle jeg
tage mig kraftigt sammen, for at være sammen med andre mennesker. Men det gik nemmere, end jeg havde
troet.” (Indlagt patient)

Stort set alle de indlagte patienter udviser bekymring for, hvad der vil ske efter udskrivelsen.
Specielt de, der er indlagt første gang, er nervøse for, om de har lært nok under indlæggelsen til at
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forblive stoffri, når de bliver udskrevet. Der er en generel frygt for tilbagefald. En frygt for, om de er
stærke nok til at holde stand, når det bliver hverdag. Det er vigtigt for patienten at få noget indhold i
hverdagen og fastholde den struktur i hverdagen, som indlæggelsen tilbyder og hjælper med. En
enkelt frygter at blive et mislykket eksperiment igen – komme ud til en fiaskooplevelse.
Som et positivt element bliver det, af nogle af de patienter, der har været indlagt tidligere,
beskrevet, at de får hjælp til at finde et sted at bo inden udskrivelsen, og hvad der ellers skal til for
at kunne fungere efter udskrivelsen.
”Ja, det er jo det, jeg synes er fedt; at de følger én hele vejen og ikke bare siger ”nå men nu er du ude af din
medicin, så farvel”. De finder lejlighed og det hele til én, men jeg kan godt lidt frygte, hvad der sker, når jeg
skal ud om en måned eller to til en lejlighed, og er jeg stærk nok, eller falder jeg tilbage?” (Indlagt patient)

Flere af patienterne er nervøse for at blive udskrevet, før de er klar til det. I den forbindelse
refererer patienterne til, at det tager tid, før de værktøjer, de lærer under indlæggelsen, sidder helt
fast, og at det er væsentligt, at de får tid til at komme helt ovenpå mentalt, inden de bliver
udskrevet. Generelt er patienterne nervøse for, om de kan opretholde den struktur i hverdagen,
som de har arbejdet med under indlæggelsen. Et par af patienterne refererer til vigtigheden af at
komme ud af det miljø, som de tidligere har færdedes i, og flere af patienterne har også planer om
rent fysisk at flytte væk fra det.
” Altså, jeg begyndte at være stoffri for første gang i mange år. Jeg begyndte at få nogle værktøjer og sådan
noget, ikke, men jeg er stadig lidt usikker på, hvad der kommer til at ske, når jeg kommer ud herfra. Jeg føler
ikke, at det er cementeret fast endnu.” (Indlagt patient)

4.9 Erfaring med andre behandlingsformer
Indlagte patienter
Fokus i KMT er fremadrettet og energien bruges ikke på årsagsforklaringer. Flere af patienterne,
der har været i behandling på et Minnesota-behandlingssted havde oplevelsen af, at patienterne
var pressede til at deltage i alt, også på dårlige dage. Det betød, at patienterne ikke følte sig
respekteret og behandlet som en ligeværdig voksen af personalet, som endda var tidligere
misbrugere.
”Jeg føler også, i forhold til, jeg har prøvet at være i Minnesota-behandling et par gange, og det er meget
mere menneskeværdigt det her; der er ikke noget, der bliver trukket ned over ørerne på mig. Et bestemt
forløb, der bare skal falde i hak, hak, hak! Jeg har tid til at være med, jeg bliver inddraget. Jeg føler, jeg bliver
respekteret som menneske, og ikke bare som et eller andet..” (Indlagt patient)
A: ”Jeg har det også sådan. Det jeg har prøvet før, det har også været så fjernt. Menneskeligt forladt. De har
bare været sådan nogle, som skulle dømme mig og.. jeg skulle bare den vej. Altså her, der er der ikke
nogen, der dømmer mig. Det er mig selv, der skal dømme mig.
B: ”.. (ler) Man er sin egen vogter.” (Indlagte patienter)

Patienter i Specialambulatoriet
De fleste af patienterne tilknyttet Specialambulatoriet har været tilknyttet flere forskellige
behandlingstilbud, inden de startede deres forløb i Specialambulatoriet. Som de indlagte patienter
beskriver de ambulante patienter, at der er en særlig nærvær fra personalet i ambulatoriet, som de
ikke har oplevet i andre behandlingsregi.
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5. Konklusion og perspektiver
Formålet med denne undersøgelse er at indsamle viden om psykiatriske patienters oplevelse af
effekten af KMT, herunder at patienterne har udpeget de elementer i KMT, som vedkommende
vurderer har haft en særlig gavnlig effekt på patientens tilstand.
Patienterne i undersøgelsen har overordnet positive oplevelser af deres indlæggelses/behandlingsforløb i Afd. M og i Specialambulatoriet. Interviewene viste, at der er en række
ligheder og nogle enkelte forskelle på, hvad de indlagte og de ambulante opfatter har gavnlig effekt
på deres tilstand.
Både de indlagte og ambulante patienter har stor glæde af den struktur og de rammer KMT–
behandlingen tilbyder. Sammenlignet med tidligere behandlingstilbud, oplever patienterne, at der
på Afd. M og i Specialambulatoriet er en særlig grad af accept og respekt af dem som mennesker,
hvilket har gavnlig effekt på deres tilstand. Endvidere fremhæver patienterne nogle af de
redskaber, som de lærer at bruge under indlæggelsen, eks. stopkort, som meget anvendelige i
forhold til at undgå kritiske situationer, som kan lede til misbrug m.m. Patienterne beskriver, at de
har høj grad af medindflydelse på deres eget sygdomsforløb, og at der er plads til, at de løbende
kan sige til og fra i forhold til, hvad de ønsker at deltage i af aktiviteter m.m. under indlæggelsen.
Dette er meget vigtigt i forhold til at opretholde motivationen for behandlingen. I relation til
motivationen til at deltage aktivt i behandlingen fremhæver de ”de små sejre” som altafgørende for
patienterne, ligesom det er væsentligt, at personalet giver plads til, at der er dage med tilbagefald uden at patienterne oplever en løftet pegefinger af den grund. Dette bidrager til, at patienterne ikke
mister motivationen undervejs i behandlingen. De kognitive redskaber, som patienterne lærer
undervejs i forløbet beskriver de som meget anvendelige, både under og efter udskrivelsen.
Særligt fremhæves deltagelse i misbrugsgruppen og de teknikker patienterne her lærer, som eks.
er anvendelse af stop–kort, meget effektfulde i forhold til at undgå kritiske situationer. Patienternes
tætte kontakt til deres kontaktpersoner beskrives også som noget af det, der har effekt på deres
tilstand. I særdeleshed er samtalerne med kontaktpersonerne under fire øjne meget gavnlige samt
at kontaktpersonerne har ”øje for,” hvordan hver enkelt patient har det, og hvad han/hun har brug
for.
Hvad angår de forskelle, der er i resultaterne iblandt de indlagte og de ambulante patienter, da
fylder behovet for frihed og medinddragelse meget lidt i interviewet hos de ambulante
sammenlignet med de indlagte patienter. De ambulante patienter er primært glade for at have
noget at stå op til i hverdagen og et sted at tage hen, som er trygt minder om noget familiært. De
ambulante patienter adskiller sig i øvrigt fra de indlagte ved, at de er meget eksplicitte om den
tryghed det giver dem, at de bliver korrigeret i miljøet.
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”Jeg har været i kritiske situationer flere gange, og jeg er kommet godt ud af dem.
Det er pga. den måde, man har lært at tænke på; at man altid har to
valgmuligheder. Du kan være selvdestruktiv, eller du kan være konstruktiv. Hver
gang man kommer ud af en kritisk situation med en succesoplevelse, gør dig kun
stærkere.”
(Indlagt psykiatrisk patient)
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