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Forord
Denne manual er et af resultaterne i ” projekt stoffrit afsnit” som Region Hovedstadens
Psykiatri og Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden 2007 – 2010 fik midler fra satspuljen til at
finansiere. Formålet med projektet var et ønske om at skabe et differentieret og specialiseret
behandlingstilbud til retspsykiatriske patienter med en misbrugsproblematik. Baggrunden
var bl.a. at der i perioden 2006 og 2007 var 60 % af de indlagte patienter på retspsykiatrisk
afdeling R der havde et komplicerende misbrug. Patienterne risikerer at forværre deres
psykiske lidelse, når misbruget ikke adresseres med en aktiv målrettet behandling. Der ses en
væsentlig øgning i absenteringer af denne gruppe. Afsnitsmiljøerne påvirkes af misbrugende
patienter med uro, udadreagerende adfærd, pres og trusler mod medpatienter og der er en
forhøjet risiko for fornyet kriminalitet.
Målgruppen for projektet var derfor retspsykiatriske patienter med en sammensat lidelse
(alvorlig psykiatrisk lidelse, misbrug og en retspsykiatrisk foranstaltning).
For at opnå positive resultater i behandling af denne gruppe af patienter, har forskningen vist,
at det er altafgørende at følge principperne og interventionerne inden for motivationsarbejde
og den kognitive referenceramme.
Projektet har inddraget disse principper i den integrerede behandling og har udviklet og
afprøvet et manualiseret behandlingstilbud til motiverede misbrugende retspsykiatriske
patienter. Denne manual er det specialiserede behandlingstilbud til denne gruppe af
patienter. De øvrige projektresultater kan læses i den afsluttende rapport ”Projekt stoffrit
afsnit”. Indholdet i manualen er stærkt inspireret af alt personale på R3 (se bilag 1).
Vi håber at denne kan inspirere andre psykiatriske afdelinger til, at gennemføre systematiske
kognitive aktiviteter som et supplement til den øvrige behandling.
Manualen er udarbejdet af: Kirstine Bro Jørgensen projektsygeplejerske, Gitte Grønne
udviklingssygeplejerske, Neringa Aasdal psykolog, Trine Bransholm Schou assisterende
afdelingssygeplejerske, Majken Johansen afdelingssygeplejerske, Helle Mia Olsen
plejer/arbejdsmiljørepræsentant, Nina Bække social og sundhedsassistent, Anne Peltz Nissen
ergoterapeut, Tine Wolfsen Freiberg ergoterapeut, Pernille Krogh Svendsen fysioterapeut,
Maja Bloch sygeplejerske, Janne Bredo sygeplejerske og Lene Berring udviklingschef Cand.cur.
Lene Berring. Udviklingschef. PC Sct. Hans. Afdeling R. januar 2011
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1.0. Indledning
Manualen fungerer, som en beskrivelse af den integrerede behandling til patienter indlagt
med sammensatte lidelser1 på afsnittet for ”målrettet misbrugsbehandling af retspsykiatriske
patienter” på retspsykiatrisk afdeling ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. Manualen er et
produkt af projekt: ”Målrettet misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter” og
erfaringer fra projektperioden vil blive beskrevet i den afsluttende evalueringsrapport.
Vi har delt manualen op i 6 hovedafsnit. Efter indledningen vil 2. afsnit omhandle
behandlingens referencerammer – Den motiverende samtale og kognitiv terapi. 3. afsnit
omhandler behandlingens fire faser. Herefter omhandler 4. afsnit de miljøterapeutiske
behandlingsprincipper, i afsnit 5 vil vi uddybe de terapeutiske interventioner, som er
kendetegnet i behandlingsfasen og i sidste afsnit redegøres der for afsnittets fysiske
aktiviteter.
Denne manual beskriver udelukkende miljøterapien og misbrugsbehandlingen. For uddybelse
af den psykiatriske behandling og det retslige grundlag, henviser vi til andetsteds
dokumenterede regler og rammer.
Behandlingen omfatter alle patientens problemområder i forhold til den psykiatriske lidelse,
misbrug og den retslige foranstaltning. Der lægges vægt på, at patientens baggrund for at tage
stoffer, ofte er det bedste sted at starte behandlingen (Mueser et. al. 2003). Derfor vil
behandlingen gennem forløbet fokusere på misbrugsbehandlingen som underliggende fokus,
med udgangspunkt i patientens mål og ønsker. Vi lægger vægt på, at patienten er
medbestemmende gennem behandlingen, så længe det er muligt, uden at det er i modstrid
med patientens retslige foranstaltning.
Referencer
Kavanagh, D. J.; Mueser, K.: Current evidence on integreated treatment for serious mental
disorder and substance misuse, Journal of the Norwegian Psychological Association, 44. 618637. 2007
I denne manual er der i stedet for begrebet dobbeltdiagnose, valgt at gøre brug af begrebet sammensat lidelse.
Vi finder udtrykket sammensatte lidelser mere dækkende end dobbeltdiagnoser, da dobbeltdiagnose leder
tankerne hen på, at der kun er to konkurrerende problematikker og ikke flere, som vi ofte oplever hos de
patienter vi ønsker at målrette denne manual og behandling til (Kavanagh & Mueser 2007).
1
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Mueser, K.T.; Noordsky, D.L; Drake, R.E; Fox, L: Integrated treatment for dual disorders
effective intervention for severe mental illness and substance abuse. The Guilford Press, New
York 2003

2.0. Behandlingens referencerammer
Dette afsnit beskriver de valgte referencerammer. Behandlingen tager udgangspunkt i den
kognitive metode (Holm et. al. 2007) og motivationssamtalen (Miller & Rollnick 2002 & Miller
& Rollnick 2009), herudover inddrager vi ændringscirklen (Prochaska et. al. 2008), som
motivationssamtalen bygger på.

2.1. Motiverende samtale
Miller og Rollnick definerer den motiverende samtale som en ”klientcentreret styrende
metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens”
(Miller & Rollnick 2002).
Svingende motivation er en præmis i misbrugsbehandling.


Der vil altid være gode grunde til, at fortsætte med et misbrug og gode grunde til
at ændre misbrugsomfang eller totalt ophøre med misbrug. Derfor er afklaring
af ambivalensen det første skridt i behandlingen. Motivation er ikke en statisk
tilstand, hvorfor vigtigheden af, at gennemføre en forandring, samt troen på, at
forandringen kan lykkes, vil være et tilbagevendende emne gennem hele
behandlingen.

Den motiverende samtale (MI) er en særlig måde at hjælpe patienter til at vedkende og gøre
noget ved deres nuværende eller potentielle problemer. Denne udforskning af ambivalensen
kan øge motivationen for forandring og er en vigtig opgave i misbrugsbehandlingen, da det
muliggør den egentlige behandling. Miller og Rollnick (2002) beskriver, at motivationen for
forandring ikke bare påvirkes af, men opstår på en meget konkret måde i interpersonel
kontekst. De beskriver ånden i MI som værende vigtigere end samtaleteknikkerne, som alle
kan lære sig. I ånden ligger respekt for patientens ekspertise, perspektiver og den antagelse,
at patienten besidder ressourcer og motivation for forandring, som personalet blot skal
7

fremkalde og støtte; lige så evne til at vælge ud fra oplysninger og erfaringer som personalet
giver. Det vil i praksis sige, at personalet skal holde sig fra at konfrontere, give alle
oplysninger og fortælle, hvad patienten skal gøre. (Miller & Rollnick 2002 & 2009).
Den motiverende samtale er målrettet mod at hjælpe patienten med at ”opdage”, erkende
problemet og ændre adfærden mod en løsning. Motivation til ændring skal komme fra
patienten selv, ikke fra personalet eller patientens omgivelser.
Miller og Rollnick (2002) beskriver de basale principper bag samtaleteknikken som:
1. Personalet udtrykker empati gennem reflekterende lytten og styrker patientens
selvfølelse ved at udvise respekt.
2. Personalet tydeliggør diskrepansen mellem det, der er patientens mål med livet – og
det sted, han befinder sig lige nu. Det handler om at lade patienten formulere grunde
til forandring, ved at bruge specifik spørgeteknik.
3. Personalet undgår argumentation, ”gå med modstanden” og øger dermed patientens
lyst til at finde en løsning.
4. Personalet støtter patientens selvfølelse og oplevelse af kompetence. Dette kan bl.a.
ske gennem øget opmærksomhed på patientens gode egenskaber og tidligere
succesoplevelser med problemløsning. At understøtte en tro på forandring, der
næsten ikke er til stede kræver målrettethed og tålmodighed af personalet og skal
gentages mange gange.

På afsnittet bruges de basale principper både i formaliseret form i udredningsfasens fire
dataindsamlende samtaler (Se afsnit 3.2.7.), men også i hverdagens små samtaler med formål
som relationsopbyggelse, psykoedukation, social færdighedstræning,
tilbagefaldsforebyggelse, registrering, strukturering af dagen etc.
Det er en hjælp i pleje/behandling at have fokus på opbyggelse af motivation frem for den
problemløsning, som personalet anser som hensigtsmæssig. Ligesom det er
relationsdannende, at lade patienten vælge samtaleemne ud fra motivation og
ønsker/drømme og derfra fælles flytte fokus til de områder, der forhindrer drømmene i at gå i
opfyldelse. Disse områder er ofte sammenfaldende med de problemer, som personalet har
8

observeret ved indlæggelsen, men på dette tidspunkt er patienten (mere) motiveret til at
bevæge sig hen mod forandring.
Miller og Rollnick fremhævede på MI Konferencen (ICMI2) 2010, at det også er en
motivationssamtale, hvis man kun når de første tre af fire fundamentale processer i MI:
1. At engagere – relationens fundament
2. At guide – strategisk fokus
3. At fremkalde – forandringsudsagn vha. refleksioner og opsummeringer
4. At planlægge – broen til forandring

Den sidste proces kan aldrig komme før de andre og indeholder samtalen kun de første tre
processer, kan det alligevel have ledt til en erkendelse, som med tiden kan skabe forandring.
Enten ved at patienten bliver klar til at tale om 4. proces eller selv lægger en plan.
Den motiverende samtale tager udgangspunkt i ændringscirklen, da en god motiverende
samtale fordrer, at både personale og patient har kendskab til hvor i forandringsprocessen
patienten befinder sig (Prochaska et. al. 2002).

2.1.2. Opsøgende motivationsarbejde
Det opsøgende arbejde beskrives af Mueser et. al. (2003), som en vigtig del af den integrerede
behandling og benyttes hvis patienten udviser stor ambivalens eller der findes usikkerhed om
patientens motivation for behandlingen. I sådanne tilfælde kan der iværksættes motiverende
samtaler hvor patienten enten møder i afsnittet til samtaler med psykolog eller personale
eller hvor personalet møder patienten hvor denne er.
I samtalerne vægtes afklaring af ambivalensen højt og det forsøges at fremme patientens
forandringsudsagn så patientens ønske om behandling og troen på at behandlingen kan føre
til en fremtid med reduceret forbrug eller ophør af stoffer eller alkohol øges (Miller & Rollnick
2002).
Referencer
Holm, L; Oestrich, I.H. (red.): Kognitiv miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i et ligeværdigt
samarbejde. 2. Udg. 2. Oplag, Dansk psykologisk forlag 2007
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Miller, W.R.; Rollnick, S.: Motivationssamtalen. 1. udg. 4. oplag, Hans Reitzels Forlag 2002
Miller, W.R.; Rollnick, S.: Motivationssamtalen i sundhedssektoren. 1. udg. 1. oplag, Hans
Reitzels Forlag 2009
Mueser, K.T.; Noordsky, D.L.; Drake, R.E.; Fox, L: Integrated treatment for dual disorders
effective intervention for severe mental illness and substance abuse. The Guilford Press, New
York 2003
Prochaska, J.O.; Norcross, J.C.; Diclemente, C.C: Changing for good - A revolutionary six-stage
program for overcoming bad habits and moving your life positively forward. New York Quill
2002

2.2. Ændringscirklen
Patientens parathed til forandring kan, som illustreret i figur 1, inddeles i forskellige stadier:
(Prochaska et. al. 2002)
1. Før-overvejelse
2. Overvejelse
3. Forberedelse
4. Handling
5. Vedligeholdelse
6. Tilbagefald
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Figur 1 – Inspireret af Prochaska et. al. 2002.

Fra indlæggelsens start søges det afklaret hvor i ændringscirklen patienten befinder sig.
Patienten edukeres i cirklen for at få en øget forståelse for forandringens processer og for at
både patient og personale kan tilrettelægge behandlingen, så den er tilpasset patientens
stadie. B.la. edukeres patienterne i, at stadierne i cirklen kan afløse hinanden hurtigt, men
også at man kan være i samme fase i lang tid. Patienterne forklares vigtigheden af, at se på
forskellige problemstillinger adskilt, da de kan befinde sig et sted i ændringscirklen i forhold
til f.eks., at arbejde med et amfetaminmisbrug og en angstproblematik og et helt andet sted i
cirklen i forhold til et hashmisbrug.
Ifølge Pochaska et. al. (2008) er forskellige interventioner effektive på forskellige stadier; en
intervention der er effektiv på et stadie, kan være skadeligt for forandringsprocessen på et
andet stadie. For eksempel vil handlingsprægede interventioner, som f.eks. analyse af
højrisikosituationer eller træning i vredeshåndtering typisk blive mødt med minimal
kollaboration hvis de tilbydes på stadie 1 og 2.
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Personalet skal derfor kunne bedømme hvilket stadie patienten befinder sig på og hjælpe
patienten med at kunne vurdere sig selv. Bedømmelsen af patientens forandringsparathed
hjælper også personalet til at stille hensigtsmæssige og realistiske forventninger til
muligheden for forandring.
Urealistiske forventninger til forandringsmuligheden kan både give anledning til skuffelse og
udbrændthed hos personalet og til modstand fra patienten. Samtidig vil patientens tro på, at
forandring kan lykkes, minimeres ved talrige forsøg på handling i førovervejelses eller
overvejelsestadiet (Miller & Rollnick 2002). Derfor tydeliggøres det ofte for patienterne, at et
slip eller tilbagefald i forhold til forandringen kan bruges positivt i arbejdet mod at nå målet.
Prochaska et. al. (2008) foretrækker at tale om tilbagevenden frem for tilbagefald, da mange
ved et tilbagefald vender tilbage til overvejelsesstadiet, og dermed starter på ny med nye
erfaringer om forandring i bagagen.
På de første 2 stadier er det særligt opbygningen af en positiv relation og øgning af patientens
nysgerrighed for at tale om forandring der er målet. Nysgerrigheden bør ifølge Prochaska et.
al. (2008) opbygges ved at øge patientens viden om problemet, både i forhold til psykologiske
mekanismer som f.eks., benægtelse og projektion, men også i form af undervisning af
misbrugets skadelige virkninger. Patientens motivation hjælpes på vej med
motivationsfremmende samtaleteknik hvor patientens tro på forandring samtidig styrkes
(Miller & Rollnick 2002).

Referencer
Miller, W.R.; Rollnick, S: Motivationssamtalen. 1. udg. 4. oplag, Hans Reitzels Forlag 2002
Prochaska, J.O.; Norcross, J.C.; Diclemente, C.C: Changing for good - A revolutionary six-stage
program for overcoming bad habits and moving your life positively forward. New York Quill
2002
Prochaska, J.O.; Norcross, J. C.; Diclemente, C.C: Varig forandring – et banebrydende program I
seks stadier til overvindelse af dårlige vaner og positive forandring af dit liv. Forlaget Sydgården
2008
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2.3. Den kognitive misbrugsmodel
Den kognitive forståelsesramme beskriver menneskers adfærd og følelser styret af tanker.
Overordnet fokuseres der i den kognitive behandling på, at identificere tanker, følelser,
kropslige reaktioner og adfærd; finde sammenspillet mellem disse; samt finde mere
hensigtsmæssige problemløsningsstrategier og dermed opnå et mere nuanceret
handlerepertoire (Se figur 2 )(Mørch & Rosenberg 2005).
Den helt basale forståelse af misbrug/afhængighed ud fra den kognitive adfærdsterapeutiske
referenceramme har rødderne i indlæringspsykologien. Begreber som social indlæring og
forstærkning, ses som afgørende i afhængighedsudvikling. Gentagne positive erfaringer med
alkohols og/eller stoffernes virkning og de ydre sociale omstændigheder (f.eks. miljøet,
stoffernes accept i omgangskredsen) er med til at forme tvangspræget misbrugsadfærd og
udvikle og forstærke de stofrelaterede antagelser. Med andre ord indlærer man med tiden
bestemte adfærds- og tankemønstrer knyttet til brugen af stoffer. De negative konsekvenser
som misbrug medfører senere, bliver i sig selv en misbrugsforstærkende faktor, idet stofferne
i en vis grad forløser det ubehag, der ligger i konsekvenserne. Misbrug begynder at fungere
som en problemløsningsstrategi og afhængighedscirkelen er etableret (Beck et. al. 1993).
Det overordnede formål med behandlingen er derfor at forebygge tilbagefald. De fleste vil dog
opleve gentagne slip og evt. tilbagefald. Tilbagefald ses som en kilde til endnu bedre indblik i
den enkeltes misbrugsadfærd og en indikator for de områder, der bør arbejdes mere med.
Efter slip og tilbagefald vil der ofte være behov for at genopbygge motivation og styrke
patientens tro på, at det kan lade sig gøre. Indlæring af nye færdigheder og
mestringsstrategier i højrisikosituationer er derfor et vigtigt kerneelement i den kognitive
misbrugsbehandling, da det at udvikle nye færdigheder, gør det muligt for det enkelte individ,
at udvikle nye, mere nuancerede måder at tænke, handle og regulere følelserne på (Beck et. al.
1993).
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Den kognitive model
Tanker

Krop

Følelser

Adfærd

Figur 2
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Modellen nedenfor illustrerer en kæde af reaktioner, som de eksterne og/eller interne stimuli
udløser i højrisikosituationer, og som er med til at vedligeholde et misbrug (Nielsen og
Thomsen 2005).

Højrisikosituation
F.eks. blive uvenner
med familien.
Er ked af det.

Aktivering af stofrelaterede
antagelser
F.eks.”Jeg kan ikke klare det”

Fortsat brug eller
tilbagefald

Automatiske tanker

For eks. ”Jeg har brug for et

Strategien vælges
(handling)
F.eks. går ud og køber
en flaske eller går til en
Figur 3 pusher

glas/en bane/en pille”

Trang og længsel
efter stof
Tilladende tanker
F.eks. ”Det er kun i dag,
i morgen stopper jeg”

For eks. rastløshed og uro

Figur 3
Modellen henviser også til interventionsområder i behandlingen. Behandlingen omfatter
følgende elementer:


Identifikation af højrisikosituationer



Adfærdsanalyser: sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd



Ændringer i tænkningen og adfærdsmønstre



Håndtering af trang



Kognitiv omstrukturering.
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2.3.1. Stofrelaterede antagelser og automatiske tanker
Stofrelaterede antagelser er erfaringsbaserede, indlærte sandheder om stoffer og deres
virkning, f.eks., ”Livet er kedeligt uden stoffer”, ”Jeg kan ikke klare mig uden”, ”Jeg slapper bedre
af med stoffer”. Disse antagelser aktiverer de automatiske tanker om at indtage stoffet, f.eks.,
”Øl kan hjælpe mig” eller ”Jeg har brug for en bane”.
De såkaldte tilladende tanker eller ”grønt lys” antagelser er en slags tanker, som retfærdiggør
stofindtagelse. F.eks., ”Jeg stopper efter den første bane”, ”Det er OK denne gang”, ”Jeg fortjener
det” osv.
I behandlingen udfordres den vedligeholdende tænkning og patienten trænes i at undersøge
sine tanker. Tankerne sættes i sammenhæng med adfærd og udfordres og omstruktureres.
Kort sagt er udviklingen af nye antagelser en grundlæggende kognitiv strategi i den kognitive
tilbagefaldsforebyggelse. Sandsynligheden for at mestre højrisikofaktorer vil være større, hvis
den enkelte har udviklet antagelser som ”Jeg behøver ikke en rus for at opnå mine mål” og/eller
”Jeg kan have det sjovt uden alkohol”. Med andre ord vil de nye antagelser mindske den
enkeltes sårbarhed i højrisikosituationer og dermed reducere sandsynligheden for tilbagefald
og slip (Nielsen & Thomsen 2005).

2.3.2. Højrisikosituationer
Højrisikosituationer eller højrisikofaktorer er situationer, hvor risikoen for misbrug eller
tilbagefald er meget høj. Ofte karakteriseres disse situationer ved øget stressniveau, da disse
situationer vil rumme psykiske, fysiske, sociale og praktiske udfordringer.
Højrisikosituationer opleves som ubehagelige og er svære at mestre. I disse situationer
aktiveres stofrelaterede antagelser (f.eks., ”Jeg kan ikke klare det på den måde”) og
automatiske tanker, hvorefter der kan opstå trang.
Overordnet er højrisikosituationer præget af indre og/eller ydre stimuli. De indre stimuli kan
være negative følelser som; angst, tristhed, ensomhed, vrede, kedsomhed, fysiske smerter og
positive følelsesmæssige tilstande. De ydre stimuli kan være; konflikter med mennesker, pres
fra omgivelser, steder og tidspunkter, som forbindes med misbrug (Beck et. al. 1993).
Højrisikofaktorer varierer fra person til person og det er vigtigt at de identificeres tidligt i
forløbet. Højrisikosituationerne identificeres ved hjælp af spørgeskema og samtaler med
personale (Se afsnit 3.2.10).
16

Referencer
Beck, A.T.; Wright, F.D.; Newman, C.F.; Liese, B.S: Cognitive Therapy of Substance Abuse. The
Guilford Press 1993
Mørch, M.M.; Rosenberg, N.K: Kognitiv terapi - Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005
Nielsen, P.; Thomsen, B.L: Kognitiv terapi ved misbrug og afhængighed. I Mørch, M.M.;
Rosenberg, N.K. (red.) ”Kognitiv terapi - Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005
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3.0. Behandlingens faser
Behandlingens faser illustreres i nedenstående figur 4. Faserne vil overlappe hinanden og
patienten kan derfor være i flere faser samtidig. I nogle tilfælde vil patienten bevæge sig
baglæns i faserne, hvis der opstår situationer, som kræver fornyet udredning eller lign.
Motivationen går igen i alle faserne, da vi oplever, at patienternes ambivalens kan opstå i alle
behandlingens faser, f.eks. når de møder noget der er særligt svært i behandlingen eller de
oplever stoftrang (se afsnit om ændringscirklen). Når patienterne er ambivalente, er det en
forudsætning for fastholdelse i behandlingen, at den tværfagligt sammensatte
personalegruppe kan motivere og støtte patienterne i at fortsætte behandlingen.
Faserne uddybes i de næste afsnit.

Figur 4
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3.1. Visitationsfasen
Visitationsfasen strækker sig fra at patienten henvises til afsnit for målrettet
misbrugsbehandling til at patienten indlægges.
Vi vægter visitationen højt, da vi ønsker, at patienten er medbestemmende i forhold til
behandlingen og ved at afholde en visitationssamtale får læge, psykolog og personale på
afsnittet en større indsigt i patienten, og den behandling der skal sammensættes netop til
denne patient. Det er også muligt, at tage højde for det aktuelle miljø på afsnittet, som i
perioder kan være presset af f.eks. flere tilbagefald og dermed stoffer i afsnittet. I sådanne
perioder kan afsnittet anbefale, at udskyde indlæggelsen. Desuden er der mulighed for
allerede i visitationssamtalen, at benytte elementer fra den motiverende samtale for at starte
afklaringen af patientens ambivalens, som ofte kommer til udtryk når beslutningen om en
længere indlæggelse skal tages.
Patienten henvises af behandlende instans f.eks. fra distriktspsykiatrien eller psykiatriske
afdelinger i Region Hovedstaden.
Det vurderes ved hjælp af journalen og anden information, som den henvisende afdeling
fremsender på patienten, om denne er indenfor målgruppen.
Relevant materiale er:


Epikrise



Journalmateriale



Mentalobservation



Domsudskrift

Afsnittet meddeler den henvisende afdeling, om patienten vil blive indkaldt til en
visitationssamtale.
Der afholdes en visitationssamtale hvor læge, psykolog samt et plejepersonale deltager. Dette
betyder, at alle aspekter i samtalen dækkes fyldestgørende, og at patienten får information
om alle dele af den integrerede behandling af dem, som forestår behandlingen. F.eks.
præsenteres afsnittets husorden, da det anses som vigtigt, at patienten inden en indgået aftale
om indlæggelse, kender til de gældende regler. Patienten kan også introduceres til et
eksempel på et ugeskema (se afsnit om ugeskema) så det er muligt at få et indtryk af
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dagligdagen på afsnittet. Herudover anser vi det som vigtigt, at patienten er bekendt med
formålet for indlæggelsen og ved at misbrugsbehandlingen ofte vil kræve en indlæggelse på 6
– 12 mdr.
Herudover identificeres det om patienten reelt har et aktivt skadeligt forbrug af stoffer og
eller alkohol, eller er afholdende på grund af indlæggelse og vil genoptage det skadelige
forbrug efter udskrivelse. Til dette udarbejdes der en grundig klassifikation af patientens
nuværende forbrug af stoffer og eller alkohol. Herudover er formålet med skemaerne at
vurdere om patienten vil have gavn af et behandlingstilbud på afsnittet. (Hertil benyttes
skemaerne AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) (Se skema s. 22) og DUDIT
(The Drug Use Disorders Identification Test), som er fremsendt til patienten i forbindelse med
indkaldelsen til samtalen) (Se skema s. 23 – 24).
Ligeledes skal det identificeres om patienten besidder et ønske om og er motiveret for, at der
på afsnittet skal arbejdes med problematikken vedrørende det skadelige forbrug af stoffer
og/eller alkohol. Til dette benyttes DUDIT-E (The Drug Use Disorders Identification Test – E)
til patienter der har et forbrug af stoffer. Har patienten kun et forbrug af alkohol afklares
motivationen vha. spørgsmål lignende dem fra DUDIT-E i visitationssamtalen. (Se skema s. 25 26). Patienten udfylder som udgangspunkt selv ovenstående skemaer, men kan få hjælp hvis
der er behov for det. Det medtages i vurderingen af patientens ressourcer og kognitive
færdigheder hvordan skemaerne er udfyldt og om patienten selv kunne udfylde dem. Det er
vanskeligt at afgøre motivation og patientens misbrugsstørrelse/adfærd ud fra disse skemaer,
hvorfor de kun kan bruges som et fingerpeg, som understøttes af resten af samtalen.
Herudover benyttes visitationssamtalen ligeledes til at foretage en kort somatisk, psykiatrisk
og social udredning, hvor bl.a. patientens tanker og følelser omkring behandlingen udforskes.
Ligeledes drøftes patientens tanker om målsætning, behandlingslængde og specielle
ønsker/behov.
Visitationssamtalen vil fortrinsvis blive afholdt på afsnittet. Som alternativ kan samtalen
afholdes hos Opsøgende Retspsykiatrisk Team, eller efter aftale med henvisende afdeling i
lokaler, der stilles til rådighed af den henvisende afdeling.
Afsnittet modtager også patienter fra andre interne afsnit i afd. R. På afd. R har alle patienter
en behandlingsansvarlig læge, som følger patienten under indlæggelsen også selvom
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patienten overflyttes. Der er derfor udarbejdet en procedure for interne visitationer, for at
undgå at lægen skal dobbeltvisitere patienter. Når lægen har fundet en patient egnet,
kontaktes afsnittet, som arrangerer en samtale med patienten hvor psykolog og et
plejepersonale deltager.

Dagsorden til visitationssamtale
Visitationssamtalen afholdes ud fra denne dagsorden og kan selvfølgelig afvige hvis det vurderes
hensigtsmæssigt.
Gennemgang af:


Dudit-E



Ønsker for fremtiden



Forventninger til afdelingen/behandlingen



Individuelle områder der vurderes afklaret hos patienten

Præsentation af afsnittet:


Introduktion til behandlingen (Gruppebehandling, psykoedukation, fysisk aktivitet,
aktivitet i miljøet)



Ugeskema med aktiviteter og gruppebehandling



Husorden



De første to uger;
o Bosiddende i stueetagen
o Kun udgang og terrænfrihed med følge

Rundvisning i afsnittet
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3.1.1. Audit

22

3.1.2. Dudit

23

24

3.1.3. DuditE

25
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3.2. Udredningsfasen
I denne fase, der begynder ved indlæggelsens start og strækker sig 1 – 2 mdr. af indlæggelsen,
skal der i samarbejde med patienten foretages vurdering og bedømmelse af den psykiske
tilstand samt risikovurdering. Denne baseline der etableres ved hjælp af diverse assessments
og målrettede samtaler, danner baggrund for den løbende bedømmelse af, om der sker en
fremgang på de ønskede områder, og hvilke tiltag der skal sættes ind med i behandlingen.
Denne fase bør munde ud i en eller flere plejeplaner samt en behandlingsplan der er
udarbejdet i samarbejde med patienten.
I denne fase vil patienten blive vurderet regelmæssigt af læge og personale i forhold til den
medicinske behandling. Det er vigtigt at patienten stabiliseres så meget som muligt i forhold
til sin antipsykotiske behandling og sit misbrug, så det er muligt at arbejde terapeutisk med
patienten. Derfor kan det i denne fase være nødvendigt, at justere medicinen og ordinere PN
medicin enten mod abstinenser eller mod stoftrang.

3.2.1. Dataindsamling - Assessments ved indlæggelse og gennem indlæggelsen
I dette afsnit præsenteres først tre selvvurderingsskemaer, derefter et klinisk værktøj til
voldsrisiko og brugen af urinprøver.
Selvvurderingsskemaer udgør en betydelig del af udredningsfasen. Skemaerne har flere
formål og anvendelsesmuligheder. Skemaerne giver personalet og patienten konkret og
brugbar information om tilstedeværelse af specifikke problemer og symptomer hos
patienten. De indsamlede data kan senere bruges i individuelle behandlingsplaner efter
behov og giver udgangspunkt for gruppeinterventioner. Desuden hjælper skemaerne over
tid med at bedømme fremgang i patientens tilstand.
Metode:
Patienterne introduceres til selvvurderingsskemaerne og vejledes i hvordan disse skal
udfyldes. Skemaerne kan enten administreres verbalt eller patienten kan administrere
dem selv. Resultaterne drøftes med patienten under en opfølgende samtale.
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3.2.2. Beck Anxiety Inventory
Selvvurderingsskemaet Beck Anxiety Inventory (BAI) måler sværhedsgraden af angst, med
fokus på tanker, adfærd og fysiske symptomer. Med andre ord undersøger BAI både
fysiologiske og kognitive angst symptomer.
BAI består af 21 items, som beskriver forskellige symptomer ved angst. Disse symptomer
rates af patienten fra O (symptom er ikke til stede) til 3 (jeg kan næsten ikke holde det ud).
Patienten tager udgangspunkt i, om de beskrevne symptomer har været til stede og i hvilket
omfang i løbet af de sidste to uger.
Scoringsnøgle til BAI
0-7 minimal
8-15 mild
16-25 moderat
26-63 alvorlig
Referencer
Beck, A.; Steer, R: Beck Anxiety Inventory manual. Psychological Corporation, San Antonio,
USA 1990
Beck, A.T.; Ward, C.H.; Mendelson, M.; Mock, J.; Erbaugh, J: An inventory for measuring
depression. Arch. Gen. Psychiatry, 4, 561-571. 1961
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BAI
Spørgeskema
Navn: _______________________________________________

Dato: _______________

Instruktion: Nedenfor finder du en liste med angstsymptomer. Læs hver linje og tag stilling
til, hvor meget du har været generet af de enkelte symptomer i den sidste uge (tæl i dag med).
Sæt et kryds i det rum, der svarer til 0, 1, 2, eller 3 ved hvert symptom.

0.
1.
2.
3.

Slet ikke
I mild grad (det generede mig ikke ret meget)
Moderat (det var ubehageligt, men jeg kunne holde det ud)
I svær grad (jeg kunne næsten ikke holde det ud)
ikke

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

mild

1

moderat

2

svær

3

Følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer
Følelse af varme i kroppen
Benene vakler
Ude af stand til at slappe af
Tænker hele tiden på, at det værste vil ske
Svimmelhed, er underlig i hovedet
Hjertebanken
Føler uro
Er rædselsslagen
Føler nervøsitet
Kvælningsfornemmelser
Hænderne ryster
Føler sitren inden i
Er angst for at miste kontrollen
Har vanskeligt ved at trække vejret
Er angst for at dø
Er i det hele taget angst
Har ondt i maven eller ubehag i mave-tarmsystemet
Er ved at besvime
Rødmer
Sveder (selv om det ikke er varmt uden for eller i lokalet)
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3.2.3. Beck Depression inventory
Selvvurderingsskemaet Beck Depression Inventory (BDI–II) er et struktureret instrument
til vurdering af depression. BDI-II vurderer såvel fysiologiske som kognitive symptomer på
depression og giver dermed information om patientens følelser, tanker og adfærd. Skemaet
er ikke et selvstændigt diagnosticerings redskab for depression.
Spørgeskemaet måler 21 symptomer ved depression. Hvert symptom har fire
svarmuligheder af stigende grad, der går fra 0 (symptomet ikke til stede) til 3 (symptomet
til stede i svær grad), hvorved der dannes en skala fra 0 til 63 point. Respondenten vælger
det udsagn, der bedst beskriver hans/hendes tilstand over de sidste 2 uger.
Ved indikation for svær depression testes hvert enkelt emne igen for at vurdere
suicidalrisiko og graden af hjælpeløshed.

Scoringsnøgle til BDI
0-9

Ingen depression

10 – 16

Mild depression

17 – 29

Moderat depression

30+

Svær depression

Referencer
Beck, A.T.; Brown, G.K.; Steer, R.A.; Kuyken, W.; Grisham, J: Psychometric properties of the
Beck Self-Esteem Scales. Behaviour Research and Therapy, 39, 115-124. 2001
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BDI-II
SPØRGESKEMA
Navn: ____________________ Ægteskabelig stand: ________
Beskæftigelse:___________________

Alder: _____ Køn: _______

Uddannelse: _____________________

Dato: ___________________________

Retningslinjer: Spørgeskemaet består af 21 grupper af udsagn. Når du har læst hver gruppe
udsagn omhyggeligt, skal du vælge et udsagn fra hver gruppe, som bedst beskriver, hvordan du
har haft det i de forløbne to uger, inklusive i dag. Sæt en cirkel rundt om det tal, der står foran
det udsagn, som du vælger. Hvis flere udsagn inden for en gruppe synes at passe lige godt, skal
du sætte en cirkel om det højeste tal inden for gruppen. Du bør sikre dig, at du ikke vælger mere
end et udsagn i nogen af grupperne, heller ikke ved punkt 16 (ændret søvnmønster) eller punkt
18 (ændret appetit).
1.

Tristhed
0. Jeg føler mig ikke trist.
1. Jeg føler mig trist meget af tiden.
2. Jeg er trist hele tiden.
3. Jeg er så trist eller ulykkelig, at jeg ikke kan holde det ud.

2.

Pessimisme
0. Jeg er ikke modløs over for fremtiden.
1. Jeg føler mig mere modløs over for fremtiden, end jeg plejer.
2. Jeg forventer ikke, at tingene skal løse sig for mig.
3. Jeg synes, at fremtiden er håbløs og kun vil blive værre.

3.

Tidligere nederlag
0. Jeg føler mig ikke mislykket.
1. Mere er mislykkedes for mig, end det burde.
2. Når jeg ser tilbage, kan jeg se en masse nederlag.
3. Jeg synes, at jeg er fuldstændig mislykket som menneske.

4.

Tab af glæde
0. Jeg føler lige så stor glæde ved ting, jeg godt kan lide, som jeg gjorde tidligere.
1. Jeg nyder ikke tingene lige så meget, som jeg gjorde tidligere.
2. Jeg får meget lidt glæde ud af de ting, som jeg nød tidligere.
3. Jeg kan ikke føle nogen glæde ved de ting, som jeg tidligere nød.

5.

Skyldfølelser
0. Jeg føler mig ikke specielt skyldig.
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1. Jeg føler mig skyldig over mange ting, som jeg har gjort eller burde have gjort.
2. Jeg føler mig temmelig skyldig det meste af tiden.
3. Jeg føler mig skyldig hele tiden.
6.

Følelser af at blive straffet
0. Jeg føler ikke, at jeg bliver straffet.
1. Jeg føler, at jeg måske vil blive straffet.
2. Jeg forventer at blive straffet.
3. Jeg føler, at jeg bliver straffet.

7.

Selvhad
0. Jeg føler det samme om mig selv, som jeg altid har gjort.
1. Jeg har mistet troen på mig selv.
2. Jeg er skuffet over mig selv.
3. Jeg bryder mig ikke om mig selv.

8.

Selvkritik
0. Jeg kritiserer eller bebrejder ikke mig selv mere end normalt.
1. Jeg er mere kritisk over for mig selv, end jeg var tidligere.
2. Jeg kritiserer mig selv for alle mine fejl.
3. Jeg bebrejder mig selv alt dårligt, der sker.

9.

Selvmordstanker eller -ønsker
0. Jeg har ikke nogen tanker om at tage livet af mig selv.
1. Jeg har tanker om at tage livet af mig selv, men jeg ville ikke føre dem ud i livet.
2. Jeg kunne godt tænke mig at tage livet af mig selv.
3. Jeg ville tage livet af mig selv, hvis jeg fik chancen.

10.

Gråd
0. Jeg græder ikke mere, end jeg gjorde tidligere.
1. Jeg græder mere, end jeg gjorde tidligere.
2. Jeg græder over hver eneste lille ting.
3. Jeg har lyst til at græde, men jeg kan ikke.

11.

Ophidselse
0. Jeg er ikke mere rastløs eller anspændt, end jeg plejer at være.
1. Jeg føler mig mere rastløs eller anspændt, en jeg plejer at være.
2. Jeg er så rastløs eller ophidset, at det er vanskeligt at forholde sig rolig.
3. Jeg er så rastløs eller ophidset, at jeg er nødt til hele tiden at bevæge mig eller gøre
noget.

12.

Interessetab
0. Jeg har ikke mistet interessen for andre mennesker eller aktiviteter.
1. Jeg er mindre interesseret i andre mennesker eller ting, end jeg var tidligere.
2. Jeg har mistet det meste af min interesse for andre mennesker eller ting.
3. Det er vanskeligt at blive interesseret i noget.
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13.

Ubeslutsomhed
0. Jeg træffer beslutninger lige så godt, som jeg plejer.
1. Jeg synes, det er vanskeligere at træffe beslutninger end tidligere.
2. Jeg har meget vanskeligere ved at træffe beslutninger, end jeg plejer at have.
3. Jeg har svært ved at træffe beslutninger.

14.

Værdiløshed
0. Jeg føler ikke, at jeg ikke er noget værd.
1. Jeg føler ikke, at jeg er lige så meget værd og lige så nyttig, som jeg plejer at være.
2. Jeg føler mig mindre værd sammenlignet med andre.
3. Jeg føler, at jeg overhovedet intet er værd.

15.

Energitab
0. Jeg har lige så meget energi, som jeg havde tidligere.
1. Jeg har mindre energi, end jeg havde tidligere.
2. Jeg har ikke nok energi til at gøre ret meget.
3. Jeg har ikke nok energi til at gøre noget som helst.

16.

Ændret søvnmønster
0. Jeg har ikke bemærket nogen ændring i mit søvnmønster.
1a. Jeg sover lidt mere end normalt.
1b. Jeg sover lidt mindre end normalt.
2a. Jeg sover meget mere end normalt.
2b. Jeg sover meget mindre end normalt.
3a. Jeg sover det meste af dagen.
3b. Jeg vågner 1-2 timer tidligere end normalt og kan ikke falde i søvn igen.

17.

Irritabilitet
0. Jeg er ikke mere irritabel end normalt.
1. Jeg er mere irritabel end normalt.
2. Jeg er meget mere irritabel end normalt.
3. Jeg er irritabel hele tiden.

18.

Ændret appetit
0. Jeg har ikke oplevet nogen ændring i min appetit.
1a. Min appetit er noget mindre end normalt.
1b. Min appetit er noget større end normalt.
2a. Min appetit er meget mindre end tidligere.
2b. Min appetit er meget større end normalt.
3a. Jeg har slet ingen appetit.
3b. Jeg har lyst til mad hele tiden.
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19.

Koncentrationsvanskeligheder
0. Jeg kan koncentrere mig lige så godt, som jeg altid har kunnet.
1. Jeg kan ikke koncentrere mig lige så godt som normalt.
2. Det er vanskeligt at koncentrere sig om noget i særlig lang tid.
3. Jeg synes ikke, at jeg kan koncentrere mig om noget.

20.

Træthed eller udmattelse
0. Jeg føler mig ikke mere træt eller udmattet end normalt.
1. Jeg bliver lettere træt eller udmattet end normalt.
2. Jeg føler mig for træt eller udmattet til at gøre mange af de ting, som jeg gjorde
tidligere.
3. Jeg føler mig for træt eller udmattet til at gøre de fleste af de ting, som jeg gjorde
tidligere.

21.

Tabt sexlyst
0. Jeg har ikke lagt mærke til nogen forandring i min interesse for sex for nylig.
1. Jeg er mindre interesseret i sex, end jeg plejer at være.
2. Jeg er meget mindre interesseret i sex nu.
3. Jeg har fuldstændig mistet interessen for sex.
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3.2.4. Robson Self Concept Questionnaire
Selvvurderingsskemaet Robson self concept questionaire (SCQ) giver et flerdimensionelt
billede af selvfølelsen hos patienten. Skemaet måler 7 selvværds komponenter2:
 Følelsen af at være betydningsfuld
 Værdighed
 Udseende og social accept
 Kompetence
 Modstandskraft og beslutsomhed
 Kontrol over egen skæbne
 Værdi af egen eksistens
Skemaet består af 30 udsagn, som patienten vurderer ud fra en skala fra 0 (helt uenig) til 7
(helt enig). Der kan højst scores 210 points og en score over 120 indikerer et godt
selvværd.

Scoringsnøgle til Robson
Der er 14 spørgsmål hvor scoren tælles direkte sammen som skrevet (nr. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12,
15, 16, 18, 24, 26, 29, 30) og der er 16 spørgsmål, hvor scoren, scores modsat skrevet; 0=7,
1=6, 2=5 osv. (nr. 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28)
Tæl til sidst alle score sammen for at få totalt udtryk for selvtillid/selvværd de sidste uger.
120 – 160: Normal
100 – 119: Lavt
under 99: Meget lavt

Referencer
Robson, P: Development of a new self – report questionnaire to measure self esteem. Psychol
Med. 19 (2):513-8. 1989.

2

Fri oversættelse af de 7 komponenter.
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Selvtillid
(Robson SCQ)
Navn…………………………………………. …..

Dato……………….

Dette spørgeskema handler om holdninger og meninger, som mennesker har om sig selv.
Sæt en ring om det tal, som du føler viser det rigtige for, hvordan du for det meste har det.
Tallet viser, om du er enig eller uenig i udsagnet.
Da mennesker har meget forskellige meninger, er der ingen ”rigtige” eller ”forkerte” svar.
helt
uenig

uenig

enig

helt
enig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jeg har kontrol over mit liv.
Jeg er let at holde af.
Jeg føler mig ikke nede i kulkælderen ret tit.
Jeg kan aldrig opnå noget af betydning.
Jeg ville lave om på en masse ved mig selv, hvis jeg
kunne.
Jeg
er ikke ked af at lade andre kende mine meninger.
Jeg er ligeglad med, hvad der sker med mig.
Jeg er bare altid uheldig.
De fleste synes, jeg er rimeligt tiltrækkende.
Jeg er glad for, at jeg er den, jeg er.
De fleste ville udnytte mig, hvis de kunne.
Jeg er til at stole på.
Det ville være kedsommeligt, hvis jeg talte om mig selv.
Når jeg har succes, er det som regel rent held.
Jeg har en behagelig personlighed.
Hvis noget er vanskeligt, bliver jeg endnu mere ivrig.
Jeg føler mig ofte ydmyget.
Jeg kan som regel beslutte mig og holde fast i
Alle
andre ser ud til at have det bedre end mig.
beslutningen.
Selv når jeg har det sjovt, er der ikke nogen mening med
det hele.
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21.
22.
23.
24.

Jeg er ofte bekymret for, hvad andre tænker om mig.
Det er sandt, når man siger: ”Det der vil ske, vil ske”.
Jeg ser forfærdelig ud for tiden.
Hvis jeg virkelig prøver, kan jeg overkomme de fleste af
mine problemer.
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25. Det er ret hårdt at være mig.
26. Jeg føler mig moden og voksen.
27. Når nogen kritiserer mig, føler jeg mig hjælpeløs og
mindreværdig.

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

28. Hvis der ikke er nogen løsning på et problem, tænker jeg
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6
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tit, at det hele kan være lige meget.
29. Jeg kan lide mig selv, også hvis andre ikke kan.
30. Dem, der virkelig kender mig, holder af mig.
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3
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4
4

5
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6
6

7
7

Check venligst om du har besvaret alle spørgsmålene.

3.2.5. Klinisk værktøj til risikovurdering - HCR–20
HCR-20 er en struktureret, klinisk metode til at foretage vurderinger af fremtidig voldsrisiko
(Webster et. al. 1997). Formålet med at udføre en struktureret risikovurdering er dels at
vurdere og identificere risikofaktorer, dels at intervenere mod fremtidig vold og aggressiv
adfærd.
Metoden er udviklet med afsæt i retspsykiatriske populationer, men er valideret og har vist
sig anvendelig i forhold til både retspsykiatriske-, almenpsykiatriske- og
fængselspopulationer (Douglas et. al. 2008).
En nylig international metaanalyse af metoder til vurdering af voldsrisiko anbefaler HCR-20
som den mest anvendelige metode (Farrington et al. 2008).
HCR-20 indeholder 20 risikofaktorer, som er fundet relateret til voldsadfærd.
Selve risikofaktorerne relaterer sig til både fortidige, nutidige og fremtidige forhold. F.eks.
tidligere voldsadfærd, misbrugsproblemer, impulsivitet, manglende behandlingsrespons,
urealistiske fremtidsplaner samt eksponering for risikosituationer.
I praksis foretages en HCR-20 risikovurdering ved, at alle relevante risikofaktorer gennemgås,
hvorefter læge eller psykolog laver en endelig risikovurdering (inklusiv evt.
behandlingstiltag). Vurderingen bør foretages på baggrund af journalmateriale, klinisk
interview, observationer og drøftelse i tværfaglige teams. For at kunne anvende HCR-20 skal
bedømmerne være trænede klinikere med erfaring i at foretage individuelle vurderinger,
diagnosticering af psykisk sygdom samt besidde opdateret viden om forskning vedrørende
vold.
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HCR-20 Registreringsskema

Deltager
Navn_________________

Dato_________________

Historiske Variable

Rating (0, 1, 2)

H1

Tidligere voldsadfærd

H2

Ung alder ved første voldshandling

H3

Ustabilitet i parforhold

H4

Beskæftigelsesproblemer

H5

Misbrugsproblemer

H6

Alvorlig psykisk sygdom

H7

Psykopati

H8

Tidlige tilpasningsproblemer

H9

Personlighedsforstyrrelse

H10

Tidligere tilsynsovertrædelser
Historiske variable total:

/ 20

Kliniske Variable

Rating (0, 1, 2)

C1

Manglende indsigt

C2

Negative holdninger

C3

Aktive symptomer på alvorlig psykisk sygdom

C4

Impulsivitet

C5

Manglende behandlingsrespons
Kliniske variable total:

Risikohåndteringsvariable
R1

Cpr.nr. _________________

/ 10

 Inde  Ude

Rating (0, 1, 2)

Urealistiske fremtidsplaner
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R2

Eksponering for risikosituationer

R3

Mangel på personlig støtte

R4

Manglende behandlingssamarbejde

R5

Stress
Risikohåndteringsvariable total:

/ 10

HCR-20 Total:

/ 40

Yderligere overvejelser

Rating (0, 1, 2)

O1
O2
O3

Endelig Risikovurdering:

 Lav

 Moderat  Høj

Kommentarer:

Bedømmer
Navn_________________

Signatur_________________

Dato_________________
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PCL:SV: Scoresheet

Case:_____________

Date:______________

Rater:_______________

PART: 1
Item 1: Superficial (overfladisk) …………………………………………

0 1 2 omit

Item 2: Grandios (storhedsforestillinger)………………………………… 0 1 2 omit

Item 3: Deceitful (løgnagtig/manipulerende)

0 1 2 omit

Item 4: Lacks remorse (mangler skyldfølelse)

0 1 2 omit

Item 5: Lacks empathy (mangler empati)

0 1 2 omit

Item 6: Doesn’t accept responsibility (tager ikke ansvar)

0 1 2 omit

PART: 2
Item 7: Impulsive (impulsiv)

0 1 2 omit
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Item 8: Poor behavioral control (dårlig afærdskontrol)
2 omit

0 1

Item 9: Lacks goals (mangler realistiske mål for fremtiden)

0 1 2 omit

Item 10: Irresponsible (uansvarlig)

0 1 2 omit

Item 11: Adolescent antisocial behavior (antisocial – ung)

0 1 2 omit

Item 12: Adult antisocial behavior (antisocial – voksen)

0 1 2 omit

Referencer
Douglas, K.S.; Guy, L.S.; Reeves, K.M.; Weir, J: HCR-20 review and annotated bibliography. Hentet d.
8.dec. 2008 fra [http://kdouglas.files.wordpress.com/2006/04/annotate10-24nov2008.pdf]
Farrington, D.P.; Jolliffe, D.; Johnstone, L: Assessing Violence Risk: A Framework for practice. UK. 2008
Webster, C.D.; Douglas, K.S.; Eaves, D.; Hart, S.D: HCR-20 – Assessing risk for violence (version 2).
Mental Health, Law and Policy Institute, Simon Fraser University 1997
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3.2.6. Urinanalyser
Urinprøver benyttes som en støtte til vedvarende motivation for afholdenhed samt en
kontrolforanstaltning i forhold til patientens retslige foranstaltning (Mueser et. al. 2003).
Urinprøverne er en indikation på hvordan behandlingsforløbet går, og sikrer at
misbrugsbehandlingen tilrettelægges individuelt efter hvor i ændringscirklen patienten
befinder sig (Se afsnit om ændringscirklen).
Patienterne informeres ved indlæggelsen om, at der vil forekomme uvarslede urinprøver
gennem indlæggelsen og om baggrunden for at støtte deres motivation med urinprøver.
Referencer
Mueser, K.T.; Noordsky, D.L.; Drake, R.E.; Fox, L: Integrated treatment for dual disorders
effective intervention for severe mental illness and substance abuse. The Guilford Press, New
York 2003

3.2.7. Dataindsamling - samtaler
I den første del af indlæggelsen, sideløbende med udførelsen af ovenstående assessments,
indhenter personalet løbende forskellige data om patienten og der arbejdes målrettet med
motivationen i 4 samtaler. Samtalernes søges afholdt indenfor de første 4 uger af
indlæggelsen, med mindre det behandlingsmæssigt vurderes nødvendigt med en længere
tidsramme. Gennem samtalerne opnår patienten en øget indsigt i sit misbrug, og den
forandring som er i gang. Patienten får en større forståelse for, hvad en forandring kræver, og
hvor patienten er i forhold til sit misbrug. Samtalerne er udformet til afsnittet og tilpasset til
patientgruppen. Samtalerne tager udgangspunkt i behandlingsmanualen og teori på området.
Personalet starter ved indlæggelsen med en checkliste som sikrer, at de vigtigste data for det
første døgn indhentes (Afsnit 3.2.8.). Herunder udarbejdes den første plejeplan og checkliste
for patientens første 4 uger startes (Afsnit 3.2.9.). Denne checkliste er en oversigt over de 4
samtaler. Overordnet opfordrer checklisten til, at indsamle data vedr. patientens tanker,
følelser og adfærd i forskellige situationer i dagligdagen (Holm et. al. 2007). Denne første
dataindsamling sker uden brug af kognitive skemaer, da patienten endnu ikke er introduceret
til den kognitive metode.
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1. Samtale sigter personalet mod, at indhente patientens misbrugshistorie med
udgangspunkt i spørgsmål fra ASI – Addiction Severity Index3 og højrisikositiationer
med udgangspunkt i Mørch & Rosenberg 2005 (Afsnit 3.2.10.)
2. Samtale omhandler ændringscirklen med udgangspunkt i Prochaska et. al. 2002 (Afsnit
3.2.11.)
3. Samtale omhandler fordele og ulemper samt vigtighed og tro på forandring med
udgangspunkt i Miller & Rollnick 2002. (Afsnit 3.2.12.)
4. Samtale omhandler målsætning herunder ”smartmodellen” med udgangspunkt i Mørch
& Rosenberg 2005 (Afsnit 3.2.13.)
Med udgangspunkt i de indsamlede data udarbejdes behandlings- og plejeplan, som
fastholder patienten i arbejdet med det uhensigtsmæssige forbrug af alkohol eller stoffer. Det
er vigtigt, at patienten støttes aktivt i denne fase af et behandlingsteam samt af den
nødvendige medicin. Der foretages løbende evalueringer af behandlings- og plejeplanen i
samarbejde med patienten.
Referencer
Holm, L.; Oestrich, I.H. (red.): Kognitiv miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i et
ligeværdigt samarbejde. 2. Udg. 2. Oplag, Dansk Psykologisk Forlag 2007
Se specificeret litteratur til samtalerne under hvert samtaleafsnit.

Asi er fravalgt i afsnittet, da skemaet på mange områder ligger meget tæt op af indlæggelsessamtalen, som er
obligatorisk på hele Psykiatrisk Center Sct. Hans. De elementer fra ASI som ikke automatisk inddrages ved
indlæggelsen, er trukket ud og brugt i dataindsamlingens samtaler (se ovenstående)
3
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3.2.8. Procedure for patientens første 24 timer på R3
Checkliste
Dokumentet befinder sig i teammappen
Patientens navn:
Dato:

Kl.:

Modtagechecklisten udfyldes løbende og dokumenteres i elektronisk patientjournal
___Patientbevægelse udfyldes i elektronisk patientjournal
Blodtryk______ Puls______ Temperatur______
Vægt______ Højde______ BMI_______ Abdominalomfang _____
___Sygeplejeindlæggelsessamtale
___Patientens navn skrives på tavlen
___Patientens navneskilt udprintes
___Printe stamoplysninger /CAVE
___Tjekke medicinordination og om afd. er i besiddelse af medicinen
___Printe opdateret medicinliste
___Ringe vedr. specialkost
___Urinscreening
___Blæse i alkoholmeter
___Foto af patienten placeres i plastikholder i medicinrummet
___Plejeplan (Se evt. afsnit 3.3.4 og 3.3.5)
___Sygeplejestatus
___Foreløbig behandlingsplan udfærdiges indenfor 24 timer
___Procedure for patientens første to uger på R3 opstartes
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3.2.9. Checkliste for patientens første 4 uger på R3
Checkliste
Dokumentet befinder sig i teammappen
Nedenstående gennemgås med patienten, vha. semistrukturerede samtaler i løbet af
indlæggelsens første 4 uger, medmindre andet aftales med læge og teampersonale.
1. behandlingsplan foreligger indenfor de første 7 dage af indlæggelsen.
Patienten er bosiddende i stueetagen og har som udgangspunkt ingen uledsagede friheder.
Teamet holder sig ajour med patientens mentalobservation og mulige oplysninger om
patientens tidligere adfærd ved påvirkning af rusmidler og/eller op til begået kriminalitet.
Der arbejdes løbende på at skabe en god relation til patienten.
Teamet observerer patienten i afsnittet og der indsamles data vedr. patientens tanker, følelser
og adfærd (evt. vha. kognitiv grundskema) Dette sker løbende i dagligdagens forskellige
situationer. Patienten er endnu ikke introduceret til den kognitive metode, hvorfor
indsamlingen som udgangspunkt gøres uden kognitive skemaer.
Hovedpunkter fra samtalen dokumenteres i status. Dette danner senere baggrund for
patientens plejeplan.

Dato___________Navn______________ Patientens misbrugshistorie optages herunder hjælpes
patienten til at finde sine højrisikosituationer (højrisikoskema).
Hovedpunkter fra samtalen dokumenteres i status, under delsøgeordet misbrug. Dette danner
senere baggrund for patientens plejeplan.
Samtalevejledning og skemaer findes i afsnit 3.2.10

Dato___________Navn______________Ændringscirklen gennemgås og patienten placerer sig i
cirklen samt beskriver sine oplevelser fra de forskellige faser.
Hovedpunkter fra samtalen dokumenteres i status, under delsøgeordet misbrug. Dette danner
senere baggrund for patientens plejeplan.
Samtalevejledning findes i afsnit 3.2.11

Dato___________Navn______________Patienten får udleveret og forklaret fordele og
ulempeskemaet. Der tales om vigtighed og tro på forandring. Udfyldelsen af dette danner
baggrund for en samtale med patienten.

45

Hovedpunkter fra samtalen dokumenteres i status under delsøgeordet misbrug. Dette danner
senere baggrund for patientens plejeplan.
Samtalevejledning og skema findes i afsnit 3.2.12

Dato___________Navn______________Patienten undervises i målsætning herunder smartmodellen
og udfylder skema 6 Problem- og målsætningsliste og skema 9 graduerede (del)mål.
Hovedpunkter fra samtalen dokumenteres i status under delsøgeordet misbrug. Dette danner
senere baggrund for en plejeplan.
Samtalevejledning findes i afsnit 3.2.13
Denne samtale ligger til grund for den endelige målsætning som laves på første
behandlingsplanskonference.
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3.2.10. Vejledning for optagelse af patientens misbrugshistorie og højrisikosituationer
Formål:
Formålet med at optage patientens misbrugshistorie og finde patientens højrisikosituationer
er, at lære patienten at kende og finde frem til væsentlige områder hos patienten, som kræver
støtte og behandling. Samtidig findes patientens styrker og ressourcer.
Misbrug og afhængighed kan opfattes som indlærte situationsbundne vaner. Hvert enkelt
menneske udvikler sine helt egne adfærdsmønstre, som er forbundet med særlige situationer.
For den ene er det synet og lugten af alkohol, der udløser misbrugsadfærd, og for den anden
kan det være særlige følelser af angst eller vrede, som medfører ukontrolleret forbrug af
rusmidler. Patienten lærer at forudse egne signaler på trang, så han på sigt kan udvikle
alternative mestringsstrategier (Recke & Hesse 2003).
De variable der afdækkes, kan hjælpe til, at forudse tilbagefald/slip og samtidig lægger det op
til, at der kan udarbejdes en kognitiv problemformulering (Mørch & Rosenberg 2005).
Samtalens struktur:


Samtalen kan med fordel deles op i to samtaler



Vær inden samtalen opmærksom på hvilke spørgsmål der er stillet i indlæggelsessamtale
og indlæggelsesjournal



Misbrugsoplysninger indskrives i status

Forbrug
Ofte er man ikke selv klar over mængden af stoffer eller alkohol og hyppigheden, før man
sætter sig ned og går en almindelig dag konkret igennem, fra man står op til man går i seng.
For supplering til dette punkt se dudit og dudit-E.
Spørgsmål


Hvor ofte tager du stoffer?



Hvilke stoffer tager/tog du?



Mængde stoffer pr. gang?
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Hvad laver du imens du misbruger?



Hvilket stof er dit hovedstof?



Din debutalder for misbrug?



Hvor mange gange har du taget en overdosis?



Hvor længe er din længste stof/alkoholfri periode?



Har du nogensinde injiceret?



Hvornår var sidste injektion?



Hvor mange penge har du brugt på stoffer om måneden?

Familie
Har patienten kontakt til familie og venner. Er disse en støtte og glæde for patienten, eller har
patienten svært ved at opretholde kontakten. Er der misbrug, psykisk sygdom og/eller
kriminalitet i patientens omgangskreds?
Spørgsmål


Pårørende du har kontakt med?



Pårørende du ikke længere har kontakt med, evt. ønsker at genoptage kontakten til?



Hvor mange gode venner vil du sige at du har?



Føler du at din familie/dine venner støtter dig i dit liv og dine valg?



Har nogle i din familie haft problemer med stoffer eller alkohol?



Har nogle i din familie haft en psykisk lidelse?



Har nogle i din familie haft problemer med kriminalitet?

Tidligere misbrugsbehandling
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Hvad har patienten modtaget af behandling forud for denne indlæggelse? Hvilken?
Spørgsmål


Har du tidligere modtaget behandling for dit misbrug? F.eks.?
o Ambulant misbrugsbehandling
o Ambulant substitutionsbehandling
o Afgiftning
o Døgnbehandling
o Dagbehandling

Job/fritid
Har patienten kunne passe sin skole, hvilken uddannelse har patienten formået at tage,
Hvordan har patienten forvaltet sin fritid?
(McLellan et. al. 1980)
Spørgsmål


Afsluttet skoleuddannelse?



Tidligere job?



Hvordan har du tilbragt din fritid inden indlæggelsen? (Beskriv en dag)

Højrisikosituationer
Forklar patienten at formålet med at kortlægge personlige højrisikosituationer er, at blive i
stand til at målrette sin personlige træning, så de særlige situationer der tidligere har medført
rusmiddelbrug kan håndteres (Recke & Hesse 2003).
En højrisikosituation er en situation, som ofte har medført, at patienten har taget stoffer eller
har drukket alkohol. Hvert rusmiddel kan have forskellige funktioner, hvorfor det kan være
nødvendigt at lave et skema for hvert rusmiddel patienten bruger.
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Benyt skemaet, Højrisikosituationer, evt. efterfulgt af skema 45 strategier mod trang (Nielsen
& Thomsen 2005).
Se eksempel på skemaet ”Højrisikosituationer”. (Med inspiration fra Mørch & Rosenberg
2005)

Spørgsmål (mere specifikt omkring højrisikosituationer)


Beskriv dit forbrug fra du vågner og frem til middagstid? (Mængde og hyppighed)



Beskriv dit forbrug fra middagstid til kl. 18? (Mængde og hyppighed)



Beskriv dit forbrug fra kl. 18 til du går i seng? (Mængde og hyppighed)



Hvilke forventninger har du til stoffet efter indtagelse? Eks. lettere ved at være social,
mindre genert, jeg ser lysere på fremtiden, jeg sover bedre osv.



Opnås de forventede forventninger?



Hvilke tanker tænker du, når trangen opstår?

Til videre inspiration
Hvis patienten har mod på at arbejde videre med sine højrisikosituationer og kender lidt til
det kognitive grundskema, kan nedenstående spørgsmål benyttes og evt. indsættes i skemaet.
Specifik situation som patienten har oplevet:


Hvor fandt situationen sted?



Hvem var til stede?



Hvad skete der? Beskriv situationen.



Hvad udløste situationen, gerne en situation i dine omgivelser?



Var du selv sårbar i situationen?



Hvad var den stærkeste følelse du havde? Vurder den fra 1 – 10.
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Hvordan mærkede du følelsen i kroppen?



Hvad tænkte du i situationen?



Havde du stof- eller alkoholtrang?



Hvis ja, så vurder intensiteten på en skala fra 1 – 10.



Hvordan håndterede du situationen?



Hvilke konsekvenser havde din adfærd på situationen?



Ville du gøre det anderledes en anden gang? Hvis ja hvad ville du gøre?



Hvilken kategori af højrisikosituationer hører denne situation under.



Hvad kan du gøre hvis en lignende situation opstår?

Skemaer:
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Kognitivt grundskema
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Højrisikoskema
Rusmiddel

Navn

Dato
Dato:

Lokaliteter (bestemte steder)
Eks: Istedgade. Hovedbanegården. Den lille 7-11 ved Vesterbrogade. I Franks lejlighed.

Personer/konflikter
Eks. ”Jeg bliver så træt af at andre mennesker ikke respekterer mine grænser”

Ting, genstande
Eks: Køleskabet (Måske har jeg alkohol på køl), mit rygegrej

Sociale situationer
Eks: Ved familie-fødselsdage. Møder gamle venner, der tager stoffer. At man ser andre, der
er påvirkede.

Tidspunkt på dagen, ugedag, højtid, årstid
Eks: Fredag aften, søndag eftermiddag. Juledagene. Påskefrokost. En pårørendes dødsdag.
Lune sommernætter.

Følelser (behagelige/ubehagelige)
Eks: Glæde, lettelse, overraskelse, vrede, skyld, skam, kedsomhed, ensomhed, skuffelse,
angst, sorg.

Tanker
Eks: ”Livet er noget møg, jeg kan lige så godt tage noget…”
”Det er simpelthen for dårligt, at min veninde ikke vil i seng med mig. Så er hun også selv
ude om, at jeg ryger en fed”
”Hvis jeg fik et par piller nu, kunne jeg sove”

Fysiske fornemmelser
Eks:Depression, søvnløshed, træthed, smerter, udmattelse.



Afsnit R3, Psykiatrisk Center Sct. Hans. Med inspiration fra Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi
– modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005
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Rusmiddel

Navn

Dato:

Lokaliteter (bestemte steder)
Personer/konflikter

Ting, genstande
Sociale situationer

Tidspunkt på dagen, ugedag, højtid, årstid

Følelser (behagelige/ubehagelige)

Tanker

Fysiske fornemmelser

Referencer
McLellan, A.T.; Luborsky L.; Woody, G.E.; O’Brien, C.P: An improved diagnostic evaluation
instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index. Journal of Nervous and
Mental Disorders, 168 (1):26-33. 1980
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/addictionseverity/en/index.html
Nielsen, P.; Thomsen, B.L: Kognitiv terapi ved misbrug og afhængighed. I Mørch, M.; Rosenberg,
N. Kognitiv (red.) Terapi – modeller og metoder. 1. Udgave. 4. Oplag Hans Reitzels Forlag 2005
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Nielsen, P.; Thomsen, B.L: Strategier mod trang. I Mørch, M.; Rosenberg, N. (red.) Kognitiv
Terapi – modeller og metoder. 1. Udgave. 4. Oplag Hans Reitzels Forlag 2005
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3.2.11. Vejledning for samtale om ændringscirklen
Formål:
Ændringscirklen er en ramme til at forstå og facilitere forandring (Procahska et. al. 2002).
Samtalen er for patienter; der endnu ikke er klar til at tænke over eget forbrug af rusmidler,
for dem som tænker over det, og for dem der er ved at være klar. Herefter kan
ændringscirklen benyttes som motivationsfaktor for opnåelse af de næste faser i
ændringscirklen.
Samtalens struktur:
Samtalen kan evt. deles op i to eller flere, ved behov for dette


Patienten får udleveret ændringscirklen



Bed patienten huske på en forandring han tidligere har gennemgået og prøve at huske
faserne gennem denne forandring.



Cirklen gennemgås og patienten edukeres i:
o Alle forandringer gennemgår cirklen
o Personen kan bevæge sig hurtigt gennem den eller langsomt – nogle gange på få
timer andre gange år
o Personen kan bevæge sig frem og tilbage mellem faserne – bevægelsen er
sjældent bare fra førovervejelse- til vedligeholdelsesfasen
o Bevægelsen rundt i cirklen kan foregå flere gange ved samme forandring – et
slip kan derfor bruges som en mulighed for, at opdage nye tiltag og nødvendige
ændringer, som er lærerige for en varig ændring
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o Ambivalens fortsætter gennem alle faserne og svinger i intensitet – dette er helt
normalt
(Prochaska et. al. 2002 & 2008)

Gennemgang af faserne:
Førovervejelsesfasen – Personen tænker overhovedet ikke på forandring, hvis f.eks. familie,
venner eller offentlige instanser kommenterer problemet, bliver personen overrasket og
måske vred. Personen har et problem, men kan ikke selv se det endnu.
Overvejelsesfasen – Personen er i tvivl, ofte vil han udtrykke sig i vendinger som ”ja… men…”
hvis man kommenterer problemet. Personen er ambivalent – en del af personen ønsker en
ændring, en anden del gør ikke.
Beslutningsfasen / forberedelsesfasen – personen er fortsat ambivalent, men svinger mest hen
imod et ønske om forandring. Patienten forbereder sig på, hvordan en forandring kan ske.
Handlefasen – Personen er begyndt at arbejde med sit problem, og følger op på beslutningen
om at ændre livsstil. I denne fase hører den egentlige behandling. Arbejdet består kort
opsummeret i at; 1. blive opmærksom på risikosituationer og faresignaler, 2. undgå at handle
automatisk efter gamle mønstre, 3. indøve nye mønstre.
Vedligeholdelsesfasen – mange oplever denne fase som den største udfordring. Patienten
holder fast i det han har opnået og implementerer de nye vaner i dagligdagen.
Tilbagefaldsfasen – når en person arbejder på at ændre en vane, er det almindeligt at
episodiske tilbagefald til gamle reaktionsmønstre kan ske. Tilbagefaldet kan være langvarigt
eller kortvarigt (slip). Husk her at det er en normal del af forandringsprocessen og ikke et
tegn på fiasko.
Ændring af en vane kræver; Tålmodighed, vedholdenhed og koncentration.
(Prochaska et. al. 2002 & 2008)
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Spørgsmål til samtalen:


Kan du genkende mønstret i ændringscirklen?



Hvor mange gange har du taget turen rundt?



Hvilken fase befinder du dig i lige nu?



Hvad skal der til for, at du kan bevæge dig videre til næste fase?



Hvis du bruger flere rusmidler, er du så forskellige steder i cirklen alt efter hvilket
rusmiddel du tænker på?



Kan du beskrive en oplevelse, hvor du var i en fase og bevægede dig frem til næste
fase?



Kan du beskrive en oplevelse hvor du var i en fase og bevægede dig tilbage til forrige
fase?



Kan du fortælle om en ændring du har gjort, hvor du har gået gennem alle faserne og
nu er i vedligeholdelsesfasen?

Referencer
Prochaska, J.O: Norcross, J. C; Diclemente, C.C: Changing for good - A revolutionary six-stage
program for overcoming bad habits and moving your life positively forward. New York Quill
2002
Prochaska, J.O.; Norcross, J.C.; Diclemente, C.C: Varig forandring – et banebrydende program I
seks stadier til overvindelse af dårlige vaner og positive forandring af dit liv. Forlaget Sydgården
2008.
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3.2.12. Vejledning for samtale om fordele og ulemper & troen på forandring
Formål:
Samtalen benyttes til at identificere de faktorer, der vedligeholder ens misbrugsadfærd eller
de faktorer, der udgør den største risiko for slip eller tilbagefald. Målet er at mindske
fordelene ved misbrug og forstørre ulemperne ved misbrug, dette ved at patienten selv
fremkommer med udsagnene (Miller & Rollnick 2002).
Patienten vurderer fordele og ulemper ved sit misbrug og giver dem karakter for hvor vigtige
de er.
Som regel er der overvægt af fordele ved misbruget i førovervejelsesfasen. I overvejelsesfasen
står fordele og ulemper som regel lige, og i forberedelses- og beslutningsfasen er der
overvægt af ulemper ved misbruget (Prochaska et. al. 2002).
Samtalens struktur:


Vis evt. et eksempel på et udfyldt fordele- og ulempeskema



Udlever skemaet – hjælp evt. patienten med udfyldelsen og forklar, at det ligger til
grund for en samtale, som efterfølgende planlægges sammen med patienten.



Hvis patienten har svært ved at finde fordele ved misbruget (det kan forekomme i
starten af et behandlingsforløb), forklar patienten at det er normalt og at der er fordele
ved rusmidlet, da patienten, hvis han ikke fik noget ud af det, ikke ville misbruge det.



Patienten giver hver fordel og hver ulempe karakter efter, hvor vigtige de er for
patienten
o 1 = Kun lidt vigtigt
o 2 = Moderat vigtigt
o 3 = Meget vigtigt
o 4 = Ekstremt vigtigt



Reflekter empatisk både fordele og ulemper – husk at hælde til fordelene ved
misbruget, så patienten argumenterer for ulemperne.
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Det identificeres sammen med patienten hvilke fordele og ulemper, der udgør den
største risiko for tilbagefald.



Det identificeres sammen med patienten hvilke fordele der vedligeholder
misbruget/misbrugsadfærden.



Vigtighed, tro på forandring og parathed skaleres fra 1 – 10.



Opsummer ambivalensen.

(Miller & Rollnick 2002)
Spørgsmål til samtalen - Forslag:


Hvad synes du selv er dine stærke sider og færdigheder?



Hvad er du mest stolt af ved dig selv?



Hvad siger andre mennesker om dine positive sider?



Hvilke fordele gør det sværest at lade være med at misbruge?



Hvilke ulemper kan hjælpe dig til at holde dig fra stoffer/alkohol?



Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes? F.eks. Hvordan kunne du godt tænke
dig at dit liv så ud om 3 år?



Hvordan har dit misbrug afholdt dig fra at gøre, hvad du gerne vil med dit liv?



Hvad bekymrer dig ved din nuværende situation?



Hvilke vanskeligheder eller problemer har du oplevet i forbindelse med din brug af
stoffer?



Hvad tror du, der vil ske hvis du ikke ændrer på noget?



Spørgsmål til vurdering af vigtighed – På en skala fra 1 – 10 hvor vigtigt er det for dig,
at du ændrer dig?
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o Hvorfor ligger du på f.eks. 8 og ikke på 1? (Spørgsmålet vil stillet på denne måde
skabe forandringsudsagn. Hvis spørgsmålet vendes vil det skabe modstand)
o Hvad skal der til for, at du kan bevæge dig til et højere tal på skalaen?


Spørgsmål til vurdering af tro på forandring – På en skala fra 1 – 10 hvor meget tror du
på at du kan gennemføre ændringen?
o Hvorfor ligger du på f.eks. 5 og ikke på 0? (Spørgsmålet vil stillet på denne måde
skabe forandringsudsagn. Hvis spørgsmålet vendes vil det skabe modstand)
o Hvad skal der til for, at du kan bevæge dig til et højere tal på skalaen?



Spørgsmål til vurdering af parathed – På en skala fra 1 – 10 hvor parat er du til at lave
forandringen lige nu?
o Der spørges, ligesom ved de to ovenstående spørgsmål, med patientens valgte
tal mod et lavere tal på skalaen.
o Hvad skal der til for, at du kan bevæge dig til et højere tal på skalaen?

(Miller & Rollnick 2002)
Skemaer:
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Fordele/ulempe skema
At tage en beslutning om forandring

Navn:___________

Dato:___________

Fordele ved at:

Fordele ved ikke at:

Ulemper ved at:

Ulemper ved ikke at:

Mit mål er:

Hvor meget betyder det

Hvor meget tror jeg på, at det

for mig at opnå målet?

kan lykkes?

(Skala 0 – 100)

(Skala 0 – 100)
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Referencer
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3.2.13. Vejledning for samtale om målsætning
Formål:
Patienten lærer at lægge en realistisk plan, og bliver i stand til at forberede sig på og
overkomme forhindringer.
Patienten skal, for at lave en god målsætning, benytte nedenstående model.
En målsætning skal være;
S

pecifik

M

ålbar

A

cceptabel

R

ealistisk

T

idsbegrænset

(Nielsen & Thomsen 2008)
Samtalens struktur:
Samtalen kan med fordel deles op i to


Mit problem med rusmidler er?



Mit mål for at forandre mit forbrug af rusmidler er:
o Vær så specifik/konkret som muligt - Præcis hvor meget skal forbruget
reduceres hvis ikke total afholdenhed ønskes? (F.eks., jeg må ryge 2 g. hash om
ugen)
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o Hvornår skal jeg måle/evaluere på opnåelsen af mit mål? (realistisk dato
fastsættes)
o Kan jeg acceptere min målsætning – er jeg motiveret for forandringen?
o Er mit mål realistisk – kan det rent praktisk lade sig gøre lige nu og så frem til
datoen for evalueringen af målsætningen.
o Målsætningen skal være tidsbegrænset – et mål der kun lyder ”Jeg må aldrig
mere ryge hash” kan ikke bruges hvis smartmodellen anvendes.
Lav klare og tydelige delmål for at gøre målsætningen mere realistisk og mål løbende på
delmålene, dette kan hjælpe til at fastholde motivationen for at opnå målsætningen (Nielsen
2008 og Miller & Rollnick 2002).
Spørgsmål til samtalen:


Hvilke tidligere mål har du sat dig?



Hvordan gik det med dine tidligere målsætninger?



Hvis du opnåede dit mål – Kan du huske hvad der hjalp dig?



Hvis du ikke opnåede dit mål - Kan du huske hvad der gjorde det svært for dig?



Hvilke trin kan du lægge så det bliver lettere? (delmål)



Hvad vil gøre det sværere at opnå dette mål?



Hvad vil gøre det lettere at opnå dette mål?



Hvem kan hjælpe dig med at opnå dit mål?

Eks. på målsætning:
Patienten har inden indlæggelsen røget hash dagligt og haft et stort forbrug af amfetamin i
perioder.
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Mit problem med rusmidler er: Hash gør mig rolig og afslappet, jeg har ikke andre måder at
slappe af på. Amfetamin holder mig vågen, og jeg føler, jeg kan klare hele verden, men min
psykiske tilstand bliver meget forværret når jeg ikke får sovet.
Mål: Under indlæggelsen (et år frem) vil jeg være afholdende fra både hash og amfetamin, for
at kunne arbejde med mig selv.
Efter udskrivelse er mit mål at kunne ryge hash fredag og lørdag aften max 3 g pr. weekend.
Jeg vil være afholdende fra amfetamin for at leve stabilt med min psykiske lidelse.
Jeg vil evaluere på dette mål hver d. 1. i måneden.
Trin for at nå der til:
1. Jeg vil begynde at dyrke motion og træne.
2. Jeg vil øve mig i at tale med personalet når jeg har stoftrang. (Der laves plejeplan, så
det tydeliggøres for både patient og personale hvordan stoftrang kan håndteres for
netop denne patient og der afprøves forskellige metoder – f.eks. samtale, ergoterapi
eller lign.)
Det vil gøre det lettere: at jeg er i beskyttede rammer på hospitalet, og at jeg kan tale med
personalet, når jeg får stoftrang
Det der vil gøre det svært: er min stoftrang, og at jeg ryger hash for at slappe af og få ro i
hovedet. Jeg har endnu ikke andre redskaber til at få ro end hashen.
(Miller & Rollnick 2002)
Skemaer:
Skema 6; Problem- og målsætningsliste og skema 9; graduerede (del)mål. (Jensen 2005 &
Bliksted & Bendix 2005)
Referencer
Miller, W.R.; Rollnick, S: Motivationssamtalen. 1. udg. 4. oplag, Hans Reitzels Forlag 2002
Nielsen, A.S: Alkoholbehandling i praksis – Redskaber i den ambulante, psykosociale
alkoholbehandling. 1. Udgave. 1. Oplag 2008
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Jensen, A.H: Problem og målsætningsliste. I Mørch, M.; Rosenberg, N. (red.) Kognitiv terapi –
modeller og metoder. 1. Udgave. 4. Oplag Hans Reitzels Forlag 2005
Bliksted, V.F; Bendix. S. Implementering af kognitiv miljøterapi 2005. I Mørch, M.; Rosenberg,
N. (red.) Kognitiv terapi – modeller og metoder. 1. Udgave. 4. Oplag Hans Reitzels Forlag 2005

3.3. Behandlingsfasen
Figur 5 er en oversigt over behandlingens indhold og viser, at behandlingen, som tidligere
beskrevet, er bygget op omkring den motiverende samtale og kognitiv miljøterapi. Kognitiv
miljøterapi består af 4 elementer; Adfærdsterapi, psykoedukation, social færdighedstræning
og fysisk aktivitet. I tredje led i figuren præciseres de fire elementer med behandlingens
konkrete tilbud. De dele af behandlingen som omhandler de miljøterapeutiske principper,
uddybes i afsnit 4, miljøterapeutiske principper og de specifikke gruppebehandlingstilbud
uddybes i afsnit 5, terapeutiske interventioner.
Udover de i figuren viste behandlingselementer fokuserer vi i behandlingsfasen på den biopsyko- sociale model (afsnit 3.3.1) som forståelsesgrundlag, da den sammenholdt med
afsnittets integrerede behandlingsprincip, udgør en helhedsorienteret behandling.
Misbrugsbehandlingen tager udgangspunkt i den kognitive misbrugsmodel, som beskrevet i
afsnit 2.3. Herunder tilbagefaldsforebyggelse og håndtering af trang som uddybes i afsnit 3.3.2
og 3.3.3.
Afsnittet indeholder også to generaliserede plejeplaner, som eksempler på hvordan
behandlingen kan udføres.
Målsætningen for behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og kan
derfor være et ønske om at reducere misbruget i stedet for et totalt ophør. Derfor tages der i
forhold til skadesreduktion udgangspunkt i (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003), som
betoner at skadesreduktion skal være en integreret del af misbrugsbehandlingen i Danmark.
Målsætningen ved ønske om skadesreduktion er kontrol over misbruget og at der undgås
yderligere deroute. På denne måde kan patienter, der ikke ønsker et totalt ophør alligevel
støttes til en bedre livskvalitet, med nedsat misbrug og et liv uden kriminalitet (Andersen &
Järvinen 2009).
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For at ovenfor beskrevne referencerammer og aktiviteter kan benyttes, vægtes relationen
mellem patient og personale som altafgørende for det terapeutiske sigte med behandlingen.
De fleste indlæggelser på afsnittet vil være længerevarende. Dette giver rig mulighed for at
etablere og vedligeholde en tæt, personlig og indbyrdes forpligtende relation, præget af
gensidighed, hvilket anses som fremmende for patientens oplevelse af, at føle sig værdsat og
motiveret for at udvikle sig samt indgå nye relationer.
Med udgangspunkt i Hummelvoll (2006) ser vi patienten som aktivt deltagende ud fra sine
egne forudsætninger. Bl.a. sker planlægning af plejeplaner sammen med patienten. For at
patienten skal kunne samarbejde og tage ansvar skal det sikres, at han har forstået og er enig i
plejeplanen.
Relationen fordrer at personalet kontinuerligt arbejder med den dobbeltrolle de har, i og med
at de både er patientens ”vogter”, samtidig med at de er den omsorgsgivende behandler.
Denne udfordring kræver, at de sikkerhedsmæssige aspekter overfor patienten og det
omgivende samfund som behandlingsdommen foreskriver, vægtes lige så højt som plejen til
patienten herunder respekt for patientens værdighed, individualitet og integritet.
(Retspsykiatrisk Rapport 2008)
Etiske begreber som autonomi og paternalisme drøftes jævnligt, da en ligevægt mellem
begreberne er essentiel for at undgå enten svigt eller overgreb (Retspsykiatrisk Rapport
2008).
Referencer
Andersen, D.; Järvinen, M: Skadesreduktion i praksis. København: SFI – Det Nationale
Forskningscenter for velfærd 2009
Hummelvoll, J.K: Helt ikke stykkevis og delt – psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. 3. Udgave,
Hans Reitzels Forlag 2006
Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug.
Regeringen 2003
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2003/Kampen_mod_narko.ashx
Region Hovedstadens Psykiatri - Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri. Retspsykiatrisk rapport.
2008
http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/rdonlyres/1FCC7015-ABBE-4166-8536C322B3443418/0/Retspsykiatrisk_rapport.pdf
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3.3.1. Den bio- psyko- sociale model
Behandling af misbrug er en kompleks opgave og for at yde en integreret behandling (Mueser
et. al. 2003) er det nødvendigt, at se patienten og dennes misbrug fra flere forskellige vinkler,
hvilket kan gøres ud fra den bio- psyko- sociale model. Nedenstående skema (Figur 6) viser et
eksempel på tre vinkler på misbruget, og de ændringer patientens skal igennem i forløbet. For
at ændre sit misbrug er det nødvendigt, at alle faktorer belyses og gennemgås i behandlingen.


Psykologiske mekanismer omhandler f.eks. uhensigtsmæssige rigide skemata og
leveregler.



Biologiske mekanismer omhandler f.eks. hjernens belønningssystem, medicinsk
behandling ol.



Sociale mekanismer omhandler, f.eks. fysiske/psykiske konflikter, kompensation for et
lavt selvværd ol.

(Mørch & Rosenberg 2005)

Biologisk

Gammelt mønster

Overgang fra
gammelt til nyt
mønster

Nyt mønster

Fysiske afhængighedssymptomer
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Ingen ny
afhængighed

Afgiftning
Medicin
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Gamle
uhensigtsmæssige
tanke- og
adfærdsmønstre

Abstinenser efter
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Adfærdseksperimenter

Gamle strategier

Nye strategier

Eksponering
Psykoedukation

Socialt

Gammelt socialt
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Omformulering af
identitet
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Figur 6
68

Referencer
Mueser, K.T.; Noordsky, D.L.; Drake, R.E.; Fox, L: Integrated treatment for dual disorders
effective intervention for severe mental illness and substance abuse. The Guilford Press, New
York 2003
Mørch, M.M.; Rosenberg, N.K. (red.) Kognitiv terapi – modeller og metoder. 1. Udgave. 4. Oplag
Hans Reitzels Forlag 2005

3.3.2. Tilbagefaldsforebyggelse
Målet for tilbagefaldsforebyggelsen er at opretholde afholdenhed eller et reduceret forbrug og
minimere antal af tilbagefald og slip, samt forkorte perioden af slippet/tilbagefaldet.
Tilbagefaldsforebyggelse er en del af hele behandlingsforløbet, og fungerer ikke som en enkelt
intervention, men som en række af analyser og øvelse af strategier gennem behandlingen.
Behandlingen tager udgangspunkt i, at patienterne er ambivalente. Ingen patienter er ”ikke
motiverede” (Miller & Rollnick 2002). Ambivalensen kan svinge fra minut til minut eller fra
måned til måned, hvorfor vigtigheden af, at gennemføre en forandring samt at tro på at
forandringen kan lykkedes, ses som understøttende gennem hele behandlingen. Personalet
hjælper patienten til at tro på, at tilbagefald kan forebygges og at hvis de sker, så er det muligt
at standse dem igen (Recke & Hesse 2003).
De færreste patienter vil gennemføre et behandlingsforløb uden tilbagefald, men inden et
tilbagefald vil der ofte ses et eller flere slip.


Et slip defineres som den første gang der tages et rusmiddel, efter en person har
besluttet sig for at være afholdende.



Et tilbagefald defineres som en fuld tilbagevenden til den adfærd, der plejer at høre
sammen med rusmidlet, altså en serie af slip hvor man gradvist mister kontrollen.

(Larimer et. al. 1999)
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Mange betragter et slip som:
Stabile, evigtgyldige, indre faktorer der er udenfor kontrol
nederlag

Skyld og negative følelser

Sit eget personlige

Yderligere misbrug for at undslippe

negative følelser
I stedet hjælper vi patienterne med at betragte et slip som:
Manglende evne til at mestre en specifik situation
Behov for at lære noget nyt

En fejl i situationen

Udvikling af effektive mestringsstrategier for

fremtidige situationer

Figur 7
Mange patienter har misbrugt siden teenageårene og kender derfor ikke til meget andet end
en tilværelse, hvor misbruget er en stor del. Det kan i nogle situationer skabe tvivl om
hvorvidt det er det værd at ændre vaner og om udbyttet i sidste ende betyder mere end
tilværelsen med misbrug.
Tilbagefaldsforebyggelsens sigte er, at udpege højrisikosituationer og ud fra dem, dels
analysere frem i tiden for at se på patientens fremtidige respons i situationerne og dels se
tilbage på forskellige ubalancer i livsstil, som øger risikoen for dårlig mestring af
højrisikosituationerne og dermed tilbagefald (Larimer et. al. 1999).
Larimer et. al. 1999 beskriver tilbagefaldseffekten, som omhandler personens reaktion på et
slip. Patienten kan tænke, at slippet er udenfor egen kontrol eller, at de mangler mestring i
den pågældende højrisikosituation. Alt efter hvordan patienten tænker, vil det påvirke
forløbet. Se Marlatts tilbagefaldsmodel, figur 8, som viser, at der sker en effektiv mestring
hvis patienten forstår, at han mangler evner i den pågældende situation eller en ineffektiv
mestring hvis patienten føler, at det er evigtgyldige faktorer, der er skyld i tilbagefaldet
(Larimer et. al. 1999).
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Marlatts tilbagefaldsmodel

Figur 8
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Første skridt i tilbagefaldsforebyggelsen er, at patienten afklarer højrisikosituationer, som
patienten allerede er begyndt på i starten af indlæggelsen (Se afsnit 2.3.2.). Patientens
rusmiddelforventning bør afklares, da forestillinger om virkningen af stoffet kan overstige
den faktiske virkning af stoffet, trangen vil være svær at håndtere så længe patienten
fokuserer på en umiddelbar virkning af stoffet i stedet for at tænke længere frem til
konsekvenserne af stofindtagelsen (Larimer et. al. 1999).
Højrisikosituationer kan ses som den umiddelbare udløser for tilbagefald, dog kan der også
ske en række mindre tydelige faktorer, der påvirker tilbagefaldet, men som i første omgang
leder personen frem mod højrisikosituationen. Det kan f.eks. være valg og beslutninger, som
alene ikke har en konsekvens, men som i en kombination øger risikoen for en
højrisikosituation. Denne optakt til højrisikosituationen og frem mod tilbagefaldet illustrerer
Marlatt i nedenstående figur 9 (Larimer et. al. 1999).
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Figur 9
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Det er vigtigt at patienten edukeres i disse processer og får en forståelse for, at et tilbagefald
starter langt før, man indtager stoffet. Mange fortæller i starten af behandlingen, at det bare
sker, pludselig har de købt deres stof, uden at de har tænkt over det. Derfor er en stor del af
tilbagefaldsforebyggelsen, at hjælpe patienten til dels at forstå processerne, dels at se egne
reaktioner i processen. Dette kan ske ved at se tilbage og analysere en allerede sket situation
eller forestille sig en fremtidig situation. Efter et slip eller et tilbagefald benyttes den kognitive
grundmodel (Se figur 2) til at analysere de forskellige faser i modellen, så patienten bliver
bevidst om sine reaktioner både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige. Næste gang det sker,
er patienten mere opmærksom på det der sker, og kan forsøge at håndtere situationen
anderledes vha. af planlagte strategier. Skema 58, Tilbagefaldsforebyggelse kan benyttes til
analysen (Mørch & Rosenberg 2005)
Der er mange mulige måder at håndtere højrisikosituationer på, f.eks.,
 Krisestrategier – hvorfor vil du være stoffri? (huskekort, som kan tages frem i
vanskelige situationer)
 Kriseplaner – hvem kan kontaktes i vanskelige situationer eller hvad kan jeg gøre?
 Rollespil hvor mulige fremtidige situationer afprøves
 Opbygge positive oplevelser
 Reducere sårbarheder
 Tillade følelser og handle modsat følelser
 Omstrukturering af negative automatiske tanker og/eller tilladende tanker
 Omstrukturering af forvrænget opfattelse af rusmidlets effekt
 Øge mestringsforventningen / troen på forandring
En del af at lære at benytte ovenstående muligheder, er at planlægge og gennemføre
eksponeringsopgaver, altså opgaver hvor personale og patient planlægger forskellige
episoder, hvor patienten oplever en højrisikosituation, men hvor situationen og patientens
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handlemuligheder er nøje planlagt. Det gennemgås forinden hvad der kan ske i situationen,
dette gøres i detaljer ved spørgsmål som; ”Hvad nu hvis…?”
Det er vigtigt at eksponeringsopgaver udføres i et omfang, som er realistisk at gennemføre for
patienten og i et tempo, som patienten finder overskueligt (Larimer et. al. 1999 og Recke &
Hesse 2003).
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3.3.3. Håndtering af trang
Trang efter et rusmiddel er en af mange mulige højrisikosituationer og næsten alle der
ophører med et misbrug vil opleve det. Trangen er ikke en højrisikosituation, man kan flytte
sig fysisk fra, hvorfor det kræver andre muligheder, hvis kontrollen skal genskabes.
Trangen kan opstå pga. forskellige oplevelser, ting, personer eller andet. Derfor er det vigtigt
at den enkelte patient finder frem til egne ”triggere” for stoftrangen.
Trang kan opstå længe efter at misbruget er stoppet, da hjernen fortsat ”beder” om at få
stoffet i situationer, hvor det før har været brugt. Hjernens belønningssystem er stærkt, og vil
søge den øgede dopaminudskillelse, som den har oplevet ved stof/alkoholindtag (Rindom
2007).
Tanker omkring trang er vigtige at identificere, før der kan arbejdes med trangen. F.eks.
tænker mange, at de er nødt til at handle på trangen, da den ellers vil fortsætte med at stige,
eller at trangen er et sikkert tegn på et tilbagefald. Patienten kan have brug for eksempler som
ovenstående for at finde frem til egne tanker og følelser omkring trang. Skema 15,
Registrering af trang, kan benyttes til at analysere hver enkelt situation hvor trangen melder
sig og klarlægge tanker, følelser og graden af trangen (Mørch & Rosenberg 2005). Dette kan
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hjælpe patienten med at finde et muligt mønster eller hvilke højrisikosituationer, der er
særligt svære (Beck et. al. 1993). Herudover edukeres patienten i, at trangen klinger af igen,
og at jo flere gange der ikke reageres på trangen, jo svagere vil trangen være (Recke & Hesse
2003).
Hvordan kan trang håndteres (inspireret af Recke & Hesse 2003):
Udsættelse af trangen kan afhjælpe den umiddelbart uoverkommelige oplevelse. ”Hvis jeg kan
klare det næste kvarter er det godt”, ”Hvis jeg kunne klare et kvarter, kan jeg også klare et
kvarter mere”.
Opmærksomhed på automatiske tilladende tanker er en vigtig del af at mindske trangen, da
tanker som: ”jeg kan kun slappe af med lidt hash”, ”jeg fortjener lidt nu hvor jeg har gjort rent”
eller lign. vedligeholder trangen i stedet for at mindske den.
For nogle hjælper det at forestille sig, at man rider på en bølge og skal holde balancen. Det
nytter ikke noget at forsøge at bekæmpe bølgen, men i stedet følge med den. En bølge vil
toppe og derefter falde igen præcis som trangen.
Patienten kan forestille sig, at han tager stoffet/alkohol. Hvad sker der efterfølgende, hvordan
vil det være både fysisk og psykisk? Patienten skal huske de langsigtede konsekvenser frem
for de virkninger stoffet giver her og nu. F.eks. nogle af de værste oplevelser da patienten
misbrugte.
Den enkelte patient kan finde egne metoder til at håndtere trangen, såsom en liste over
alternativ adfærd der kan bruges ved stoftrang, dagbog, skalering af trangen eller lign.
Efter oplevet trang eller et egentligt slip, analyseres situationen med et kognitivt grundskema,
hvor der ses på tanker, følelser og kropslige reaktioner op til trangen eller slippet startede,
samt hvilke alternative tanker patienten vil tænke, næste gang trangen opstår.
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3.3.4. Plejeplan motivation og stoftrang
Eksempel på plejeplan ved modtagelse af ny patient:
Eksemplet viser ikke nødvendigvis én enkelt plejeplan, men flere forskellige muligheder, som
kan udvælges og sammensættes så den tilpasses den individuelle patients situation.
Navngiver af plejeplan: Fastholdelse af motivation for indlæggelse og håndtering af
stoftrang
Plejeplanen skal laves i fællesskab med patienten
Plejeplanen er udformet for at støtte patienten i at forstå og håndtere ambivalens.
Den kan bruges i starten af indlæggelsen, men det er også muligt at benytte plejeplanen
gennem hele indlæggelsen, hvis patienten fortsat er ambivalent og oplever stoftrang.
Dataindsamling:
Følgende er forslag til dataindsamlingen og suppleres med data fra angivne 4 samtaler (afsnit
3.2.7.) (Se undervisning/information):


Patientens formål med indlæggelsen



Hvilke fordele og ulemper angiver patienten ved indlæggelsen



Tidligere succesoplevelser med forandringer



Hvilke problemområder ønsker patienten at forandre under indlæggelsen?



I hvilke situationer oplever patientens stoftrang



Hvor ofte opleves stoftrangen



Hvor stor er intensiteten af stoftrangen på en skala fra 0 – 10. Vurderes i forskellige
situationer.
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Sygeplejediagnose:
Problem:


Patienten mangler tro på, at forandring er mulig



Patienten er ambivalent i forhold til indlæggelsen



Patienten oplever stoftrang, hvilket øger patientens ambivalens

Årsag:


Patienten mangler succesoplevelser med forandring



Patienten mangler strategier til at skabe en forandring eller forhindre slip/tilbagefald



Patienten mangler strategier til at håndtere stoftrang og viden om hvad stoftrang er



Patienten mangler strategier til at undgå uhensigtsmæssig adfærd

Symptom:


Patienten har svært ved at tage kontakt til personalet



Patienten misbruger ved oplevet stoftrang



Patienten får ind imellem lyst til at forlade afdelingen

Sygeplejemål:
Kortsigtet mål:


Patienten føler sig tryg ved at samarbejde med personalet



Patienten kan henvende sig til personalet ved stoftrang



Patienten er fortsat motiveret for indlæggelse



Patienten har fået viden om, hvordan stoftrang kan afhjælpes

Evalueres efter 7 dage
Langsigtet mål:


Patienten forstår hvad forandring er, og hvad det kræver
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Patienten har givet nok oplysninger til, at personalet kan begynde udformningen af en
kognitiv problemformulering og en ny specifik plejeplan omhandlende den målrettede
misbrugsbehandling

Evalueres efter 4 uger

Sygeplejehandlinger:
Medinddragelse:


Personalet afholder motiverende samtaler med patienten og udforsker patientens
oplevelser af problemet/problemerne



Teamet introducerer patienten til afsnittets ugeskema og udfylder det i samråd med
patienten

Information/undervisning:


Teamet introducerer hurtigst muligt patienten til ugeskemaet og afholder de 4
motiverende/psykoedukerende samtaler inden for de første 4 uger af indlæggelsen;
o Fordele og ulemper
o Ændringscirklen
o Højrisikosituationer og tro på forandring
o Målsætning - kan evt. deles op i flere mål, hvis patienten angiver
forandringsudsagn omkring flere problemområder. Patienten hjælpes med at
graduere målene i delmål.



Patienten deltager ved den ugentlige psykoedukation



Patienten edukeres løbende i håndtering af stoftrang og forandringsprocessen

Støtte:


Teamet støtter patienten i at fastholde kontakt til personalet ved i samråd med
patienten at finde tryghedsskabende måder at tage og give kontakt på



Patienten opmuntres til og fastholdes i, at tro på at behandlingen kan hjælpe til at opnå
målet
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Teamet støtter patienten i at deltage i afsnittets aktiviteter og psykoedukation. Ved
manglende lyst til at deltage bruges elementer fra den motiverende samtale. I den
aktuelle situation: simpel refleksion og at gå med modstanden

Miljø:


Teamet benytter den motiverende tilgang til at støtte patienten i at få størst muligt
udbytte af afsnittets aktiviteter



Alle målrettede samtaler foregår et stille og roligt sted



Patienten skærmes ved slip/tilbagefald, impulsgennembrud og/eller absenteringsfare

Træning:


Teamet understøtter og motiverer patienten til at fastholde kontakten med personalet,
også ved oplevet stoftrang



Teamet udforsker stoftrangen med patienten og skalerer den i forskellige situationer
på en skala fra 0 - 10



Temaet motiverer patienten til at følge ugeskemaet, herunder daglig deltagelse i fysisk
træning, som kan afhjælpe stoftrang.

Observation og overvågning:


Teamet vurderer, om der er specielt behov for observation og overvågning evt. i
forhold til slip/tilbagefald, impulsgennembrud og absenteringsfare

Lægemiddeladministration:


Evt. ordination af PN, som kan gives ved stoftrang
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Koordinering:


Teamet tager evt. kontakt til ergoterapeut eller fysioterapeut, hvis patienten ønsker
iværksættelse af ballstick eller lign. mod stoftrang/uro
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3.3.5. Plejeplan misbrug og tilbagefald
Eksempel på misbrugsplejeplan:
Eksemplet viser ikke nødvendigvis én enkelt plejeplan, men flere forskellige muligheder, som
kan udvælges og sammensættes så den tilpasses den individuelle patients situation.
Navngiver af plejeplan: Misbrug og tilbagefaldsforebyggelse
Plejeplanen skal laves i fællesskab med patienten
Plejeplanen er udformet for at støtte patienten i at undgå tilbagefald.
Den kan bruges fra starten af indlæggelsen og det er muligt at benytte plejeplanen gennem
hele indlæggelsen.
Et tilbagefald betragtes som en manglende evne til at mestre en specifik højrisikosituation,
hvor det er muligt, at lære af tidligere fejltagelser til næste gang man møder situationen.
Dataindsamling:
Følgende er forslag til dataindsamlingen:


Hvornår oplever patienten stoftrang



Hvilke fordele ser patienten ved misbruget og hvornår er ulemperne særligt svære at
huske



Hvilke forventninger har patienten til stoffet



Hvilke tanker og følelser oplever patienten ved et tilbagefald



Hvilke særlige følelser eller situationer giver patienten stoftrang



Hvilke højrisikosituationer har patienten
o Lokaliteter
o Personer konflikter
o Ting/genstande
o Sociale situationer
o Tidspunkt på dagen, ugedag, højtid, årstid
o Følelser (behagelige/ubehagelige)
o Fysiske fornemmelser
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o Tanker
Sygeplejediagnose:
Problem:


Patienten mangler kognitive strategier til at modstå trang til stoffer



Patienten er i risiko for at få et tilbagefald



Patienten har svært ved at håndtere stoftrang, da han ikke kan udsætte trangen



Patienten er endnu ikke bevidst om de forskellige faser i et tilbagefald og hvordan han
identificerer dem

Årsag:


Patienten er ophørt med daglig hashrygning, men mangler strategier til at undgå
tilbagefald



Patienten oplever stor stoftrang



Patienten er ikke opmærksom på følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner der
kan lede til tilbagefald

Symptom:


Manglen på strategier er især tydelig ved følelser som glæde, kedsomhed eller tristhed



Patienten misbruger umiddelbart når stoftrangen opleves



Patienten handler impulsivt og når derfor ikke, at henvende sig til personalet inden
han misbruger

Sygeplejemål:
Kortsigtet mål:


Patienten har identificeret sine advarselssignaler



Patienten har fundet 1 - 3 strategier, som opleves brugbare til at forhindre tilbagefald



Patienten er edukeret i den kognitive tilbagefaldsmodel



Patienten modtager løbende edukation i håndtering af trang, og er begyndt at benytte
sig af sin viden når trangen opstår

Evalueres hver 14. dag
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Langsigtet mål:


Patienten har trænet de 1 - 3 strategier mod tilbagefald og føler sig tryg ved, at bruge
dem til at undgå tilbagefald



Patienten kan med hjælp omstrukturere negative automatiske tanker om slip, sig selv
el. lign.



Patienten anvender strategier til at håndtere angst/vrede/sociale udfordringer el. lign.

Evalueres hver 2. måned

Sygeplejehandlinger:
Medinddragelse:


Personalet afholder kognitive samtaler med patienten og udforsker tanker og følelser
relateret til stoftrang og misbruget



Personalet støtter patienten i en forståelse af, at tilbagefald starter før patienten
tænker på at misbruge



Personalet planlægger sammen med patienten eksponeringsøvelser i et omfang som er
realistisk muligt at gennemføre succesfuldt



Hvis patienten oplever stoftrang efter samtaler om misbrug kan samtalen rundes af
med smalltalk

Information/undervisning:


Teamet introducerer patienten til den kognitive tilbagefaldsmodel



Teamet fastholder vigtigheden af at analysere situationer som medførte tilbagefald
eller som var nær ved at medføre tilbagefald



Personalet hjælper til at begrænse ”myter”/tanker om stoffets positive virkninger



Patienten edukeres løbende i håndtering af stoftrang



Patienten deltager ved den ugentlige psykoedukation og problemløsningsgruppe

Støtte:
84



Personalet har fokus på patientens tro på at forandring kan lykkes, og støtter patienten
i at fastholde troen



Teamet støtter patienten i at tage kontakt til personalet ved oplevet
stoftrang/ambivalens, for at få støtte til at komme igennem oplevelsen uden at få
tilbagefald



Teamet støtter patienten i, at deltage i afsnittets fysiske aktiviteter, for at aflede
tankerne fra stoftrang og fordele ved misbrug

Miljø:


Alle målrettede samtaler foregår et stille og roligt sted



Patienten skærmes ved slip/tilbagefald, impulsgennembrud og/eller absenteringsfare

Træning:


Patienten skriver dagbog over situationer, herunder f.eks. følelser, interpersonelle
relationer og trang, for at få et overblik over fremskridt samt forståelse for situationer
der kan lede til tilbagefald



I samråd med patienten planlægges eksponeringsøvelser som forinden gennemgås og
mulige risikosituationer analyseres. Kan evt. suppleres med rollespil, så patienten øver
situationer, som måske vil opstå



Personalet er i situationer, hvor patienten henvender sig med stoftrang, sammen med
patienten indtil stoftrangen fortager sig, for at træne håndtering af stoftrang

Grundlæggende sygepleje


Personalet yder sygepleje i relation til følgevirkninger af misbruget f.eks. hepatitis,
fejlfix el. lign.

Observation og overvågning:


Personalet observerer tegn på stoftrang og tidlige tegn på tilbagefald



Personalet observerer om patienten henvender sig ved behov
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Teamet vurderer, om der er specielt behov for observation og overvågning evt. i
forhold til slip/tilbagefald, impulsgennembrud og absenteringsfare

Lægemiddeladministration:


Evt. ordination af PN, som kan gives ved stoftrang

Koordinering:


Patientens team koordinerer behandlingen i samarbejde med læge og psykolog



Teamet tager evt. kontakt til ergoterapeut eller fysioterapeut, hvis patienten ønsker
iværksættelse af ballstick eller lign. mod stoftrang/uro
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3.4. Udslusningsfasen
Ifølge Retspsykiatrisk Rapport (2008) fordrer målgruppen en vel planlagt udslusning over en
længere periode i forhold til forebyggelse af fornyet kriminalitet og tilbagefald til misbrug.
Det tilstræbes derfor, at der så tidligt i indlæggelsesforløbet som muligt, udarbejdes en
foreløbig plan for udslusningsfasen, idet det skaber kontinuitet for patienten og muliggør
overblik for alle i det tværfaglige samarbejde.
Det tværfaglige samarbejde er afgørende for et godt integreret patientforløb, hvor
oparbejdelsen af en tryg relation, kontinuitet i behandlingen og samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere (Retspsykiatrisk Rapport, 2008), såsom opsøgende psykoseteam (ROPS),
Distriktspsykiatri, Kommune, bofællesskaber herunder væresteder, psykologer mv.,
inddrages i udslusningen.

3.4.1. Udslusningsforløbet
Patienter med sammensatte lidelser er særligt sensitive for ændringer i det omgivende miljø,
hvilket kan medføre tilbagefald til misbrug, kriminalitet og reaktivere systematiske fejl i
tankegangen (Retspsykiatrisk Rapport 2008). Dialogen med patienten ses som altafgørende,
og der fokuseres på højrisikosituationer, hvor opmærksomheden søges rettet mod patientens
opfattelse af disse. Ligeledes ses det afgørende, at identificere de situationer efter udskrivelse
som kan forudses og dem, der ikke kan (Holm et. al. 2007). Denne identifikation skaber
mulighed for et forebyggende arbejde, hvor patienten oparbejder forebyggende strategier til
håndtering af situationerne.
Det anføres som vigtigt, at der arbejdes med vedligeholdelse, udvikling og opbygning af nye
eller glemte sociale færdigheder, så patienten rustes bedst muligt til at vende tilbage til det
omgivende samfund (se afsnit om ADL aktiviteter og Social færdighedstræning)
(Retspsykiatrisk Rapport, 2008).
De eksterne samarbejdspartnere bliver inviteret med til behandlingskonferencer og møder,
hvor der i fællesskab med patienten bliver lagt planer for det videre forløb.
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Afsnittet tilstræber at integrere pårørende og eksterne samarbejdspartnere i patientens
kognitive strategier, i et forsøg på fastholdelse og evt. videreudvikling af de indlærte
strategier i forhold til tilbagefald, angst problematikker m.m. efter udskrivelse (Bech & Holm
2007).
I udslusningsforløbet medtænkes patientens ønsker for fremtidig bolig, og afsnittet afsætter
ressourcer til forevisning i forhold til mulige og egnede boformer sammen med patienten.

3.4.2. Udskrivning
Målet for udskrivningen er, at styrke patientens sociale relationer, at patienten styrkes i at
agere ud fra nye færdigheder, som patienten har lært, og støtte patienten til at indgå i for
patienten, meningsfulde aktiviteter f.eks., fysiske, sociale, erhvervsmæssige eller lignende
beskæftigelse, som ikke har relation til misbrug eller det kriminelle miljø.
Ved at planlægge en sammenhængende udslusningsfase, er det håbet, at risikoen for
genindlæggelse mindskes, idet kontinuiteten i behandlingen opretholdes og reducering af
uregelmæssigheder og pauser i kontakten til systemet nedbringes. Patientens concordance4 i
relation til behandlingen i samarbejde med; kriminalforsorgen, de sociale myndigheder,
væresteder m.v. højnes ligeledes, idet patienten hjælpes bedst muligt til, at kunne fungere i
eget hjem eller bofællesskab, såvel praktisk som socialt. Derfor ses det som forebyggende, at
den samlede tværfaglige indsats prioriteres højt (Mueser et. al., 2003).
I forbindelse med udskrivelse udarbejder patientens team sygeplejeepikrise samt opdateret
status, hvoraf beskrivelse af patientens højrisikosituationer, patientens opfattelse af misbrug
og påvirkning heraf fremgår, oversigt over tilbagefaldssituationer under indlæggelse,
patientens netværk, mulige kognitive deficits, patientens placering i ændringscirklen ved
udskrivelse (Prochaska et. al. 2002) samt beskrivelse af specifikke kognitive redskaber,

Begreb udviklet fra compliance, som betyder efterrettelighed. Concordance inddrager patientens perspektiv og
sigter mod at give patienten bemyndigelsen. Fokus er på menneskets liv frem for patientens symptomer og
anerkender patientens egen ekspertise i forhold til sin sygdom (Hansson 2010). Denne anskuelse knytter an til
afsnittets referenceramme MI og Kognitiv miljøterapi som netop betoner patientens perspektiv (Miller &
Rollnick 2002 & Holm et. al. 2007).
4
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herunder de skemaer patienten har arbejdet med, og muligvis fortsat vil have gavn af at
arbejde videre med.

3.4.3. Efter udskrivelse
Der er behov for, at afsnittet efter udskrivelse understøtter tidligere indlagte patienter i at
vedligeholde de opnåede kompetencer. Det er derfor nødvendigt, at der anvendes kompetente
personaleressourcer i udgående ambulant støttefunktion, og at der afsættes ressourcer hertil
i nødvendigt omfang (Mueser et. al. 2003).
Der afholdes derfor ambulante hjemmebesøg, som hos udskrevne patienter er en del af en
dynamisk proces. Processen er formålsbestemt til at afhjælpe usikkerhed, mellem det at være
indlagt med døgnbemanding og det at bo helt eller delvist for sig selv. Ligeledes
procesorienteret ift. overgivelse af vigtige informationer i behandlings- og efterbehandlings
øjemed, i tæt samarbejde mellem afgivende og modtagende team og patienten. Dermed kan
de indlærte strategier diskuteres og reformuleres til gavn for patientens videreudvikling samt
ses som forebyggende intervention mod tilbagefald.
De ambulante hjemmebesøgsaftaler kan naturligvis ændres undervejs, hvis der er tilbagefald
eller ændringer i behandlingen i øvrigt, eller hvis patienten ikke længere ønsker disse.
Yderligere kan det være nødvendigt, at fastholde nogle tilbud, som f.eks. psykoedukation,
kognitiv terapi m.m. i samarbejde med såvel modtagende personale som patienten for at
fastholde patienten i den positive forandring.
Referencer
Beck, S.; Holm, L: Forhindring af tilbagefald. I Kognitiv miljøterapi – At skabe et
behandlingsmiljø i et ligeværdigt samarbejde. Holm, L; Oestrich, I. (red.) 2. Udg. 2. Oplag. Dansk
Psykologisk Forlag 2007
Fagerlund, B.; Glenthøj, B: Kognitive deficits ved skizofreni og andre psykoser. Ugeskrift for
læger 10-11. 2008
Hansson, B: Den professionelle relation. I Kommunikation – for
sundhedsprofessionelle. Jørgensen K. (red.). 1.udgave, Gads Forlag 2010
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Sundhedsfagligt råd for psykiatri. Retspsykiatrisk rapport. Region Hovedstadens Psykiatri.
Marts 2008

4.0. Miljøterapeutiske principper
4.1. Kognitiv miljøterapi
Kognitiv miljøterapi er en aktiv, struktureret, problemorienteret, psykoedukationel og
dynamisk behandlingsform, som giver patienten mulighed for, at finde alternativer til
uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og udvikle nye færdigheder (Holm et. al. 2007).
Basis for kognitiv adfærdsterapi er den kognitive grundmodel hvor fokus er på
sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd (Holm et. al. 2007). Al adfærd styres
først og fremmest af tanker, men der fokuseres ofte først på patientens følelser, da det er
følelserne patienterne mærker, og kan sætte ord på. Herefter kan tankerne udforskes og
kobles til følelse, krop og adfærd.
Den psykiske lidelse påvirker tanker og følelser, og kan få personen til at handle
uhensigtsmæssigt (Psykiatrisk Center Sct. Hans 2009).
Den uhensigtsmæssige adfærd, som patienten har problemer med ude i samfundet, vil også
vise sig i miljøet på afsnittet. Der er derfor mulighed for at intervenere, psykoedukere og
omstrukturere i forhold til mere hensigtsmæssige valg af tanker og handlinger, mens
patientens selvværd bygges op gennem succesfuld problemløsning. Da vi ikke kan nøjes med
at fundere pleje/behandling på kognitiv terapi til stuegang og enkelte teamsamtaler, er det
altafgørende, at hele miljøets opbygning hviler på teorien. Dvs:


Ugeskemaer (se afsnit om ugeskemaer) - der bidrager med forudsigelighed og øger
patientens oplevelse af autonomi.



Psykoedukation - der optimerer forudsætningerne for problemløsning og fælles viden



Kognitive grupper - hvor patienten lærer nye strategier og hvor personalet har en
naturlig nysgerrighed i enhver relation til patienten, der udmønter sig i reelt ønske om
at kende patientens baggrund og hensigt for al adfærd, idet det forudsættes, at
patienten er ekspert i eget liv og har svarene i sig, måske uden at vide det.
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Dette findes frem i indsamlingen af kollaborativ empiri, som indsamles vha. en række
kognitive skemaer; enten på papir sammen med patienten eller i hukommelsen som stillads
under samtalen. Herunder indgår også de formaliserede samtaler i indlæggelsesfasen (Se
afsnit om dataindsamling – samtaler). Dokumentationen af denne assessment er vigtig, da det
er på denne baggrund behandlingsplanen og dermed hele behandlingen tilrettelægges.
For at styrke patientens ejerskab over behandling og give patienten en mulighed for at holde
fast i og fortsætte udviklingen, får patienten udleveret en kognitiv mappe fra indlæggelsen
start. Udover informationer om afsnit og behandling, samles de kognitive skemaer i mappen
efterhånden som de udfyldes. Patientens konstruktioner er således altid tilgængelige for
patienten, og kan være udgangspunkt for samtale med plejepersonale og behandlere.
Materiale fra psykoedukation og grupper samles også her, og kan være en støtte, når
patienten overflyttes eller udskrives.
Referencer
Holm, L.; Oestrich, I. (red.) Kognitiv Miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i et ligeværdigt
samarbejde 2. udg. 2. oplag, Dansk Psykologisk Forlag 2007
Psykiatrisk Center Sct. Hans: Implementering af kognitiv adfærdsterapi i afdeling R. Region
Hovedstadens Psykiatri 2009

4.2. Psykoedukation
Formål:
Da vi ønsker at arbejde ud fra kollaborativ empiri og tilbyde intervention, som patienten kan
se formålet med, er det vigtigt, at vi ikke holder vigtig viden for os selv, men tilbyder denne
viden i passende mængde og kompleksitet, så patienten via assimilation kan tilegne sig
copingstrategier til hverdagens problemstillinger (Lykke 2007). Det vægtes også højt, at
normalisere symptomer på sygdom, så patienten kan genkende sig selv som en ”normal
patient” frem for et ”mærkeligt individ”. At patienten får sat ord på egne erfaringer og tanker
giver ofte lettelse og samhørighed med andre med samme oplevelser.
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Metode:
Den manualiserede psykoedukation er obligatorisk at deltage i 30 minutter hver uge. Alle
patienter, der er i stand til det, deltager i oplæg samt dialog om emnet.
Virkemidlerne er meget afvekslende, som f.eks. mundtlige oplæg, diasshow, fysiske øvelser,
videofilm, rollespil og kreativ workshop. Psykoedukationen varetages af den tværfaglige
personalegruppe herunder læge, psykolog og socialrådgiver.
Indhold:
Afsnittet følger de af afdelingen anbefalede emner som er:


Angst



Depression



Kognitiv miljøterapi



Livsstil



Medicin



Misbrug



Motivation



Selvværd



Skizofreni



Sociale færdigheder



Vrede

Patienter kan selv ønske emner, og er derfor også psykoedukeret i emner som:


Kedsomhed



Hjernens belønningssystem



Empati



Skyldfølelse



Hvordan undgår man negativ påvirkning fra andre



Etik & moral



Ludomani
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Den sociale arv



M.m.

Den individuelle psykoedukation foretages i relevante og hensigtsmæssige situationer som
f.eks. ved medicingivning, måltider, teamsamtaler, gruppesessioner, under praktiske opgaver
og hver gang patienten synes motiveret for læring. Psykoedukationen målrettes situationen,
de fysiske rammer, patientens ”placering” i ændringscirklen, tidsfaktoren og lignende
faktorer, der har indflydelse på integreringen af edukationen. Samtalen dokumenteres, så
teampersonale kan følge op på patientens nye viden.
Referencer
Lykke, J: Psykoedukation og motivation. I Kognitiv miljøterapi – At skabe et behandlingsmiljø i
et ligeværdigt samarbejde. Holm, L; Oestrich, I. (red.) 2. Udg. 2. Oplag. Dansk Psykologisk
Forlag 2007

4.3. Ugeskema
Formål:
Behandling og dagligdag struktureres vha. et ugeskema (Beck & Holm 2007), som giver
overblik over hverdagen og deler et stort behandlingsprogram op i små dele, der lettere kan
overskues af patienten. Til skizofrene patienter med kognitive deficits er ugeskemaet særligt
velegnet til at støtte nedsat hukommelse og de eksekutive funktioner (planlægning,
igangsætning og udførelse af handling samt intern kontrol af adfærd). Desuden skaber
forudsigeligheden fra skemaet ro hos patienten, der kan føle større kontrol over en ellers
kaotisk hverdag. Da patienten selv er med til at udarbejde skemaet, opnås ejerskab over
behandlingen og en øget følelse af medbestemmelse (Beck & Holm 2007).
Metode:
I starten af indlæggelsen får pt. et ugeskema udleveret og introduceres til ugens program.
Ganske hurtigt bliver pt. medinddraget i at vælge aktiviteter til og fra. Der kan i løbet af ugen
udleveres en skitse, hvorpå patienten kan indsætte ønsker for den kommende uge.
Nogle patienter har brug for, at deltagelse i de forskellige aktiviteter registreres for at øge
motivationen for at deltage. Nogle har særligt brug for, at de lystbetonede aktiviteter som
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orlov, familiebesøg osv. sættes ind. Ugeskemaet kan skræddersyes, så det støtter patienten
optimalt i, at opretholde et passende aktivitets- og behandlingsniveau, og kan give patienten
et fingerpeg om, hvor nye aktiviteter kan passes ind. Eventuelle tilfælde af angst, stoftrang,
vrangforestillinger kan måske sættes i relation til specifikke aktiviteter ved at sammenholde
ugeskemaet med aktuelle registreringsskemaer.
Eksempel på ugeskema. Den grønne tekst i eksemplet er obligatoriske aktiviteter og
den blå tekst illustrerer individuelt tilpassede tilbud.

94

8.15
09.30
11.30
12.00

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Teammøde
og
morgenmad
Styrketræning

Teammøde og
morgenmad

Teammøde og
morgenmad

Teammøde og
morgenmad

Teammøde og
morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Gåtur

Angstgruppe

Styrketræning

Roskildetur

Teamsamtale

Middagsmad

Middagsmad
Faktatur

Middagsmad
Patient/personalemøde 1.
onsdag mdl.
Rengøring af
stue
Sanseintegration
Fysioterapi/Gåtur

Middagsmad

Problemløsningsgruppe
Middagsmad
Lægesamtale

Middagsmad
Mulighed for
styrketræning

Middagsmad

Social
færdighedstræni
ng

Sanseintegration
Fysioterapi/Gåtur
Faktatur

Fælles aktivitet

Aftenmøde
Madgruppe

Løb

Aftenmøde/
Opgavefordeling

12.30
13.00

Teamsamtale
Psykoedukation
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Gåtur
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Natmøde
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1
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Aftensmad
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Referencer
Beck, S.; Holm, L: Struktur og behandlingsplan i miljøet. I Kognitiv miljøterapi – At skabe et
behandlingsmiljø i et ligeværdigt samarbejde. Holm, L.; Oestrich, I. (red.) 2. Udg. 2. Oplag.
Dansk Psykologisk Forlag 2007

4.4. Morgen-, aften- og natmøder
Der afholdes 3 møder dagligt. Morgenmøde og aftenmøde er obligatoriske møder hvorimod
natmødet er valgfrit.
Formål med morgen- og aftenmøde:


Skabe forudsigelighed for patienterne



Træne hensigtsmæssig døgnrytme



Give den enkelte mulighed for at ytre sig i fælles forum



Give patienterne relevante informationer



Modtage relevante informationer fra patienterne



Medinddrage patienterne i planlægning m.m



Skabe fællesskab

Indhold i morgen- og aftenmøde:
Patienterne oplyses om dagen, og kan bidrage med egne ønsker og planer. Desuden
planlægges forskellige aktiviteter og patienterne oplyses om, hvem der er i vagt, hvem der
står for medicinadministration og lign.
Formål med natmøde:


Afslutning på dagen



God søvn



Hver patient får tid til og mulighed for at reflektere over dagen og ligge tankerne fra sig
for at få en rolig nat



Personalet får kendskab til hvordan den enkelte patient har oplevet dagen
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Indhold i natmøde:
Frit emne


Har patienten lært noget nyt



Positive oplevelser



Nået et mål eller delmål



Planer for dagen i morgen

Møderne giver dagen struktur og skaber forudsigelighed for patienterne og er baseret på
samarbejde. Den kognitive tilgang benyttes gennem møderne, så der er mulighed for at
arbejde med aktuelle situationer og lægge planer for den videre behandling (Holm et. al.
2007).

Referencer
Holm, L.; Oestrich, I. (red.) Kognitiv Miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i et ligeværdigt
samarbejde 2. udg. 2. oplag, Dansk Psykologisk Forlag 2007

4.5. Patienternes praktiske opgaver
Formål:
Som led i patienternes øgning af social adfærd og som tilbagevendende struktur på hverdagen
tager patienterne del i flere praktiske opgaver såsom borddækning, oprydning, osv. døgnet
igennem. Succes med opgaver giver øget selvværd samtidig med, at der kan opnås ejerskab
over trivsel i afsnittet. Patienternes institutionalisering kan på denne måde mindskes, mens
færdigheder trænes og relationen mellem patient og personale kan styrkes i
arbejdsfællesskabet (Oestrich 2003).
Metode:
Hver søndag til aftenmødet fordeles opgaverne. Patienterne kan vælge den samme opgave,
hvis de trænger til gentagelse og øget træning. Eller de kan vælge en ny, hvis der skal
forandring til. Personalet er med til at guide, hvis en patient f.eks. har for ringe hygiejne til at
gå i køkkenet eller uhensigtsmæssig søvnmønster til den sene opvask. Patienterne kommer
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også med evaluerende bemærkninger til hinanden, hvilke er oplagte muligheder for social
færdighedstræning. De fleste opgaver tages en uge af gangen, mens andre opgaver kan tages
en enkelt dag eller to på en uge. Patienter med stort overblik over ugen kan tage forbehold for
f.eks. orlov i weekend og besøg i løbet af ugen.
Patienterne er begyndt selv at tage ansvar for fordelingen af de praktiske opgaver, stadig med
tilstedeværelse af personale, så der er mulighed for guidning. Dette fører til en mere
dynamisk session med mere snak om miljøet i afsnittet og rig mulighed for relationsdannelse
mellem patienterne.
Indhold:


Dække bord til middagsmaden



Tørre borde af efter middagsmaden + sætte service på plads



Oprydning i dagligstuerne på alle etager



Lave salat til aftensmaden



Dække bord til aftensmaden



Tørre borde af efter aftensmaden + sætte service på plads



Opvask efter kaffen + sætte service på plads efter natmødet



Oprydning i rygerummet + tømme askebægerne



Holde patientkøleskab rent



Tømme opvaskemaskinen

Referencer
Oestrich, I: Selvværd og nye færdigheder. Manual til dig i udvikling. Dansk Psykologisk Forlag.
2003
Oestrich, I: Selvværd og nye færdigheder. Manual til terapeuten. Dansk Psykologisk Forlag.
2003
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4.6. ADL-aktiviteter
ADL står for Almindelig daglig levevis og dækker over alle de aktiviteter vi foretager os i løbet
af dagligdagen, som f.eks., personlig hygiejne, madlavning og rengøring. Udover de praktiske
opgaver som fordeles mellem patienterne, er patienterne også selv ansvarlige for rengøring af
egen stue. De får støtte til uførelse af denne aktivitet af ergoterapeuten. ADL - aktiviteter er et
vigtigt led i, at fastholde patienten i en normal hverdag, da aktivitetsdeltagelse er
kontekstbestemt i kraft af, at omgivelserne enten kan muliggøre eller begrænse den
(Kielhofner 2008). Herudover vedligeholder eller genoptræner ergoterapeuten patientens
færdigheder, således at patienten er bedre rustet til at videreføre disse efter udskrivelsen.
En måde hvorpå man kan teste patientens funktionsniveau er; AMPS-testen. Det er et redskab
ergoterapeuten benytter til at vurdere patientens motoriske- og procesmæssige færdigheder.
Ergoterapeuten indsamler oplysninger om førnævnte færdigheder, ved at observere
patienten under udførelsen af udvalgte dagligdagsaktiviteter. Patienten er selv med til at
udvælge to aktiviteter han/hun ønsker at udføre ud fra de standardiserede aktivitetsformer
(Kielhofner 2006 & Fisher 2006). Testen finder som oftest sted i afsnittets træningskøkken.
Herudover benytter ergoterapeuten sig af interviewredskabet COPM til at afdække patientens
aktivitetsproblematikker i hverdagen. Fordelen ved dette redskab er, at det er klientcentreret
og herved får vi patientens egen opfattelse af, hvad der kan være vanskeligt i dagligdagen
(Law et. al. 2000 & Townsend 2008 ). Dette bidrager til at højne motivationen hos patienten,
da han i samarbejde med ergoterapeuten er med til at definere målsætningen, hvilket er med
til at give den enkelte et større ejerskab (Townsend 2008 ).

Referencer
Kielhofner, G: MOHO-modellen - modellen for menneskelig aktivitet. 1. Udg. 3. Oplag.
Munksgaard 2008
Fisher, A.G: Assessment of motor and process skills. Three star press, 2006
Townsend, A.E.; Polatajko, J.H: Menneskelig aktivitet 2. 1. Udg. 2. Oplag. Munksgaard, 2008
Law, M.; Baptiste, S.; Carswell, A: Canadian occupational performance measure.
Ergoterapeutforeningen, 2000
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4.6. Madgruppe
Formål:
Gruppen er en aktivitetsbaseret gruppe, der via opgaven (madlavning), er med til at udvikle
og træne patienternes funktionsfærdigheder (Creek, 2006).
Metode:
Madgruppen finder sted en gang ugentligt og patienterne er inddelt i mindre grupper af to,
der skiftes til at deltage, derfor er den enkelte patient med i madgruppen hver femte uge.
Gruppen varetages af to ergoterapeuter.
Indhold:
Patienterne er aktivt deltagende undervejs i hele processen, hvor de er med til at bestemme
menuen, udarbejde indkøbsseddel, købe ind, tilberede maden for tilsidst at servere denne for
de andre patienter. Dette betyder, at patienten har mulighed for at få trænet en række ADLfærdigheder, der er relevante, når patienten skal videre til f.eks. bofællesskab eller egen bolig.
Herudover er aktiviteten med til at:
 Stimulere sanserne
 Øge selvtilliden – patienterne ender med at have et slutprodukt, som de selv har været med
til at producere og får ofte ros fra medpatienter
 Træne motoriske-, såvel som procesmæssige færdigheder som; planlægning, hukommelse,
udførelse, overblik samt struktur
 Edukere patienten i sund/usund kost
 Øge den sociale interaktion

Referencer
Creek, J: Psykiatrisk ergoterapi – teori, metode, praksis. FADL’s Forlag, 1. udgave, 2.oplag, 2008
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5.0. Terapeutiske interventioner
De gruppebaserede terapeutiske interventioner i afsnittet består af 5 gruppetilbud. Til at
starte med indføres patienter i introgruppen til den kognitive metode, så de er klædt på til at
indgå i den tilbudte behandling. Herudover er der ugentlig problemløsningsgruppe hvor der
arbejdes med problemer, som patienterne selv vælger og sanseintegration hvor der arbejdes
med krop og sanser. I løbet af indlæggelsen tilbydes de en 12 ugers gruppe hvor der trænes
sociale færdigheder og en 8 ugers gruppe hvor der arbejdes med angst. Grupperne uddybes i
de følgende afsnit.
Der er tilknyttet flere personaler til hver gruppe fra den tværfaglige personalegruppe, så
grupperne ikke skal aflyses ved sygdom eller lign. Det tilstræbes, at der altid deltager to fra
personalegruppen i grupperne, så der er mulighed for, f.eks. at den ene er ordstyrer, og den
anden kan tage notater og støtte op om patienter, der har brug for ekstra hjælp, det er dog
ikke nødvendigt i sanseintegrationsgruppen.

5.1. Introgruppe
Socialisering til den kognitive metode sker i introgruppen og er en af de første opgaver i
kognitiv miljøterapi. Ud over at gruppebehandling er en hurtig og effektiv metode til
indlæring af den kognitive metode, har denne behandlingsform andre fordele, da
gruppedeltagerne bl.a. kan afprøve deres sociale færdigheder, få opbakning og dele
erfaringer.
Introgruppen kan, efter behov, erstattes og/eller suppleres med individuelle forløb.
Formål:


At socialisere gruppedeltagerne til den kognitive model



At socialisere gruppedeltagerne til kognitiv miljøterapi



At styrke deltagernes motivation i behandling



At styrke deltagernes sociale færdigheder
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Metode:
Gruppens forløb er på 5 til 6 sessioner afhængigt af deltager antal og deres sociale og
kognitive færdigheder. Introgruppen startes op, når der er mindst 2 deltagere. Tidsforbrug
er 1 eller 1½ time med en kort pause undervejs.
Gruppen er præget af en psykoedukativ stil med aktiv inddragelse af patienterne i
diskussioner, øvelser og opgaver. Kontaktformen er aktiv, åben og positiv. Tavlen og andre
hjælpemidler bruges aktivt under sessionerne. Kernemetoden i denne gruppe er analyse af
forskellige situationer ud fra den kognitive diamant og der arbejdes mod, at vise deltagerne
hvordan metoden anvendes praktisk i arbejdet med deres problematikker. Dermed
forstærkes deltagernes motivation.
Undervisningsmaterialet er dynamisk, hvilket giver mulighed for at tilpasse undervisning
efter behov. Den nedenstående opdeling af temaer i gruppen er derfor kun vejledende.
Den overordnede dagsorden:


Patienterne introduceres til rationalet bag gruppen (kun i første session)



Gruppens regler aftales (i første session og ved behov)



Opsamling fra sidste gang



Introduktion af dagens emne



Gennemgang af dagens emne



Resume af sessionen

Indhold:
1. Gruppesession: Gruppedeltagerne introduceres til de overordnede principper i den
kognitive metode. Målet med sessionens er, at edukere patienterne i, at der bag alle vores
handlinger ligger bestemte tanker og følelser.
Kernebegreber: Kognitiv adfærds terapi, kognitiv diamant, socialindlæring, positiv og negativ
forstærkning, den kognitive triade og kritiske situationer.
2. Gruppesession: Fordybelse i den kognitive diamant med fokus på hvordan forskellige
tanker i den samme situation, resulterer i forskellige reaktioner og handlinger. Deltagerne
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øver sig i at skelne mellem tanker og følelser; og lærer at vurdere følelsernes intensitet.
Kernebegreber: Situationsanalyser, grundfølelser, forskel mellem tanker og følelser,
socialindlæring og positiv og negativ forstærkning.
3. Gruppesession: Deltagerne edukeres i de negative automatiske tanker, leveregler og
antagelser. Deltagerne øver sig i at identificere de negative automatiske tanker ud fra
forskellige situationer.
Kernebegreber: Negative automatiske tanker, deres karakteristik og identifikation,
tankefælder, leveregler, kerneantagelser og den kognitive triade.
4. Gruppesession: Deltagerne introduceres til miljøterapeutiske interventioner, skemaer
og deres anvendelses muligheder. Patienterne introduceres til observation og registrering
af deres adfærd. Kernemetoder i miljøterapien introduceres.
Kernebegreber: Adfærdsobservation, eksponering, omstrukturering, adfærds- og
tankeeksperimenter, hjemmearbejde, skemaer, aktiviteter og ugens program.
5. Gruppesession: Hele forløbet opsummeres, hovedtemaer ridses op og gruppen
evalueres. Kernebegreber: Den kognitive diamant, adfærdsanalyse, mål og motivation,
indlæring, færdigheder, personlige rettigheder.

Referencer
Oestrich, I.; Lykke, J: Kognitiv miljøterapi – manual til personalet. Dansk Psykologisk Forlag
2006.
Oestrich, I.; Lykke, J: Kognitiv miljøterapi – manual til patienten. Dansk Psykologisk Forlag
2006.
Holm, L.; Oestrich, I. (red.) Kognitiv Miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i et
ligeværdigt samarbejde. 2. udg. 2. oplag, Dansk Psykologisk Forlag 2007.
Greenberger, D.; Padesky, A.C: Følelser med fornuft. Forlaget Klim, Århus 2008.
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5.2. Problemløsningsgruppe
I Problemløsningsgruppen lærer gruppedeltagerne alternative problemløsningsstrategier
og styrker deres sociale færdigheder.
Forudsætningen for deltagelse i problemløsningsgruppe er patientens motivation for
deltagelse, samt forpligtigelse til kontinuerlig deltagelse. Deltagelse i gruppebehandling
kræver også, at deltagerne kan og vil følge gruppens regler. Problemløsningsgruppen kan
kombineres med individuelle samtaler og patientens team kan støtte i forhold til
eventuelle hjemmeopgaver.
Gruppen er åben og ikke tidsbegrænset. Gruppen varer 1 ½ time og den optimale
gruppestørrelse er 5-7 deltagere.
Formål:


At styrke deltagernes problemløsningsfærdigheder



At styrke deltagernes basale sociale færdigheder



At styrke deltagernes kommunikationsfærdigheder



At styrke deltagernes selvbeskyttende færdigheder

Den overordnede dagsorden:


Introduktion til gruppens struktur (ved første session og for de nye patienter)



Grupperegler introduceres (ved første session, for de nye patienter og efter behov)



Runde med hvordan er det gået siden sidst



Evt. rapport til gruppen om hvordan det gik med hjemmeopgaven



Valg af nyt problem



Prioritering af dagens emner



Behandling af emne ud fra problemløsningsprincipper (Se skema
”Problemløsningsmodellen”)



Evt. uddeling af hjemmearbejde



Runde med vurdering af tilfredshedsgrad og deltagelsesgrad på en skala fra 0 – 10.

Metode:
Gruppen er bygget omkring problemløsningsprocessen, som består af følgende etaper:
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1. Identifikation og tydeliggørelse af problemet.


En gruppedeltager vælger et problem som han/hun gerne vil løse. Problemet
tydeliggøres i forhold til, hvilke tanker og følelser der er knyttet til problemet og
hvordan deltageren tidligere har forsøgt at løse problemet.

2. Identifikation af alternative løsninger.


Gruppens medlemmer genererer så mange forslag som muligt til problemløsning.

3. Fordele og ulemper ved de alternative løsninger.


Ethvert løsningsforslag evalueres for at give et indblik i hvilken løsning der er mest
lovende.

4. Identifikation af den bedste beslutning.


Den enkelte vælger det bedste forslag eller en kombination af flere forslag til
problemløsning.

5. Planlægning af udførelsen, trin for trin.


Hvem vil gøre hvad og hvornår?

6. Tilbagemelding til gruppen om udførelsen af løsningen.


Der følges op på hvordan det er lykkedes at gennemføre opgaven. Hvis det ikke
lykkes, at løse problemet, vælges der et andet forslag som prøves af.

Problemløsningsprocessen kan variere fra session til session afhængigt af hvilke
problematikker der tages op.
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Problemløsningsmodellen
1. Stop op og tænk. Hvornår skal jeg arbejde med dette problem

2. Definer problemet. Hvad er forhindringen? Hvad er målet?

3. Lav en liste over løsningsforslag. Lav en brainstorm. Tænk på drømmesituationen og
hvad der skulle til, for at det kunne blive sådan.

4. Undersøg løsningsforslagene. Er det realistisk? Løser det problemet? Undersøg fordele
og ulemper ved løsningen

5. Vælg en løsning. Hvilken tjener dig bedst? Hvordan vil du bruge den?

6. Undersøg hvad du har brug for, for at du kan anvende løsningen. Hvordan kan du opnå
det? Vurder dine egne evner.

7. Gør det. Beslut med dato og klokkeslæt, hvornår du vil gøre brug af løsningen. Motiver dig
selv ved at opregne de gode grunde til at gøre det.

Referencer
Oestrich, I: Selvtillidstræning og udvikling af sociale færdigheder - mod angst og psykiske
vanskeligheder. Psykiatrifonden 1998
Bellack, A.; Mueser, K.; Gingerich, S.; Agresta, J: Social Skills Training for Schizophrenia - A Stepby-Step Guide. 2. Udgave. The Guildford Press, 2004
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5.3. Angstmestringsgruppe
Angstmestringsgruppen giver mulighed for at arbejde målrettet med en angstproblematik.
Det er kendt, at angstsymptomer forekommer ved mange psykiske lidelser, og endvidere kan
være betinget af misbrug af f.eks. alkohol og benzodiazepiner. Det kan også vise sig, at netop
misbrug kan være opstået på baggrund af en angstproblematik.
Ved at arbejde aktivt med at håndtere/mestre sin angstproblematik, hjælper vi patienterne til
en bedre livskvalitet f.eks. uden misbrug og med mindre begrænsning i det daglige (Hougaard
et. al. 2009).
Formål:


At blive edukeret i hvad angst er, hvordan angst opstår og hvad der vedligeholder
angsten.



At blive edukeret i, hvordan angstanfald udvikler sig gennem et samspil mellem tanker,
følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.



At blive edukeret i, hvad en katastrofetanke er, og hvordan man undersøger og fjerner
den.



At blive edukeret i, hvordan man løser problemer, og konfronterer sin angst i praksis



At patienterne arbejder målrettet med deres angstproblematikker, og opnår bedre
mestringsevne og større livskvalitet.



At patienterne ved at arbejde med angsten, f.eks. vha. eksponeringsopgaver, oplever at
angsten kan stige og at de ved hjælp af tillærte strategier, kan forblive i situationen til
angsten falder. Ved at arbejde med angsten i ”trygge rammer” øges patientens
bevidsthed om, hvilken forskel det gør at arbejde aktivt med angsten (Hougaard et. al.
2009).

Metode:
I angstmestringsgruppen er der 2 – 6 deltagere i et forløb på 8 sessioner. En session er på 75
min. og der er planlagt pause på 15 min. efter ½ time.
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Indhold:
Forud for opstart af gruppen har der af relevante faggrupper været en vurdering af patienten,
mhp. afklaring af, om den enkelte patient vil have gavn af et gruppeforløb, eller om der skal
planlægges et individuelt forløb.
Der bliver afholdt en forsamtale med patienterne før gruppestart.

Forsamtale og sessioner i angstmestringsgruppen
Forsamtalen:


Præsentation af angstmestringsgruppen



Regler for gruppen



Antal deltagere og terapeuter



Drøftelse af, hvad der kan være svært ved at møde op i gruppen og hvad der evt. kan
gøres for at støtte op om fremmødet



Vi taler med patienten om hverdagslivet, for at få klarlagt patientens
ressourcer/angstproblematik samt motivationsgrad



Vi bruger angstpyramiden for at få præciseret, hvad patienten ser som problemer og
graden af dem. Der tages udgangspunkt i patientens mål og gruppeforløbet
tilrettelægges efter dette

1. Gruppesession


Velkomst



Regler og rammer for gruppen



Præsentation af forløbet



Drøftelse af de individuelle mål/angstpyramiden som opfølgning på forsamtalen



Pause 15 min.
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Opfriskning af viden om den kognitive model



Træningsopgave til næste gang tilpasset den enkelte patients mål og angstproblematik.
Det drøftes om patienten har forstået opgaven og behovet for evt. støtte til udførelsen

2. – 7. Gruppesession


Velkomst



Opfølgning fra sidste session



Gennemgang af de udførte træningsopgaver



Pause 15 min



Undervisning i angst og angsttyper, angstpyramiden, angstens onde cirkel, undvigelse
og sikkerhedsadfærd, afspænding og beroligende vejrtrækning



Træningsopgave til næste gang tilpasset den enkelte patients mål og angstproblematik.
Det drøftes om patienten har forstået opgaven og behovet for evt. støtte til udførelsen



Fokus på løbende evaluering/justering af patientens mål ud fra angstpyramiden



Afrunding

8. Gruppesession


Velkomst



Opfølgning fra sidste session



Gennemgang af de udførte træningsopgaver



Pause 15 min.



Evaluering af patientens mål og samtale med patienten om støtte og opbakning i at
arbejde videre med de aktuelle problemstillinger



Mundtlig evaluering af gruppen
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Der aftales opfølgende samtale med patienten og et teammedlem, så der kan arbejdes
videre med udbyttet af gruppedeltagelse

Referencer
Hougaard, E.; Rosenberg, R.; Nielsen, T: Angst og angstbehandling. 1. Udg. Hans Reitzels Forlag
2009

5.3. Social færdighedstræning
Social færdighedstræning (SFT) er et gennemgribende element i afsnittet og fungerer som et
grundelement i hverdagen. Manglen på sociale færdigheder kan opdages, når man kommer i
konflikt med andre eller kommer utilfreds ud af en situation; dette sker ofte for denne
målgruppe, og der er derfor mulighed for, at træne de sociale færdigheder dagligt. Vi har især
vægt på problemløsning, ressourcer og selvværd (Oestrich 2003).
Formål:


At forbedre de sociale færdigheder, der allerede eksisterer



At udvikle færdigheder, der er mangelfulde



At øge selvværd



At blive en bedre problemløser



At regulere følelser



At øge tolerancen over for stress og frustration



At øge selvrespekt



At ændre tankeprocesser



At holde på personlige rettigheder og definere personlige mål i livet

Metode:
Behandlingen foregår i flere fora:


Struktureret i gruppeforløb



Individuelt
o Samtaleforløb - evt. som opfølgning af første gruppeforløb
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o Teamsamtale

o I miljøet - når kritiske eller positive situationer opstår
Gældende for SFT i alle ovenstående fora er, at patientens team sideløbende følger med i
behandlingen og kan tilbyde støtte til eksponering eller anden træning i det daglige.

Gruppeforløb:
Patienterne inviteres til forsamtale for afklaring af færdigheder, mål og egnethed til
gruppedeltagelse. Der kan ved behov for individuelt forløb, skræddersyes et forløb ud fra
patientens forudsætninger. Gruppen består af 12 sessioner med to terapeuter/gruppeledere
fra personalegruppen.
Til forsamtalen redegøres for;


Gruppens forløb



Regelsæt



Antal deltagere og terapeuter



Stabilt fremmøde forventes



Aktiv deltagelse og hermed også hjemmeopgaver er en del af deltagelsen



Patientens sociale færdigheder defineres ud fra samtale med udgangspunkt i
spørgeskemaet ”Tjekliste for sociale færdigheder” (Rose 2005) og der spørges ind til målet
for gruppedeltagelsen

I gruppen undervises der i og samtales ud fra emnerne (Oestrich 2003):


Non-verbale færdigheder



Emotionelle færdigheder



Selvbeskyttende færdigheder



Problemløsende færdigheder



Intime færdigheder



Selvværd og selvtillid

Sessioner i SFT gruppen
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1. Gruppesession


Velkomst



Regler og rammer for gruppen



Præsentation af gruppens arbejde



Præsentation af personale



Præsentation af gruppedeltagere



Pause



Rollespil mellem personalet



Edukation om sociale færdigheder. En præsentation af de emner, der kan vælges
imellem fra gang til gang



Evt. rollespil mellem deltagere og terapeut eller trænings-leg



Fastsættelse af hjemmeopgave og afklaring af, om patienten har forstået opgaven og
præcisering af eventuelle forhindringer og behov for støtte



Valg af emne til næste gang – patienterne vælger selv emne til næste gang i håb om, at
øge motivationen til at fordybe sig i emnet (Miller & Rollnick 2009).

2. – 11. Gruppesession


Velkomst



Brobygning fra sidste gang



Runde med beskrivelse af hvordan det er gået med hjemmeopgaven



Valg af grundig gennemgang for 1-2 patienter. Hvis gruppen er lille gennemgås
opgaver for alle på tavle og med medinddragelse af kognitive skemaer, gruppens input
og patientens egne erfaringer



Pause



Rollespil



Edukation af valgt emne



Evt. rollespil mellem deltager og personale eller trænings - leg



Fastlæggelse af individuel opgave for den enkelte patient til næste gang + afklaring af,
om patienten har forstået opgaven og præcisering af eventuelle forhindringer og behov
for støtte

Flere gange undervejs delevalueres målet og justeres i samarbejde med den enkelte patient.
112

12. Gruppesession


Første halvdel som de andre sessioner



Pause



Samtale om det videre arbejde med de aktuelle problemstillinger



Mundtlig evaluering af gruppen, som nedfældes og opsummeres



Servering af kage, slik og frugt for at fejre gennemført gruppe og opnået mål



Der aftales opfølgende samtale med patient og team, så der kan lægges en plan for det
videre arbejde med udbyttet af gruppedeltagelsen

Samtaleforløb:
I gruppeforløbet undervises patienten i grundlæggende teori om de førnævnte færdigheder,
men da patienterne i gruppen kan have mere specifikke problemer med de forskellige
færdigheder, er det ikke altid muligt at arbejde dybdegående nok med den pågældende
færdighed. Nogle patienter har brug for at arbejde mere i dybden med få færdigheder. Andre
patienter kan slet ikke kapere et gruppeforløb og derfor tilbydes disse patienter et individuelt
forløb med en terapeut fra SFT-gruppen og et medlem fra patientens team.
I ugentlige samtaler tilbydes patienten, at vi sammen analyserer kritiske situationer og ser på
alternativ adfærd og omstrukturering af negative automatiske tanker, som en del af en større
problemløsning. (Oestrich 2007) Der aftales eksponeringsopgave fra gang til gang, hvor nye
strategier eller færdigheder kan afprøves.
Teamsamtale:
Patienten vil oftest have den tætteste relation til medlemmerne i deres eget team. Derfor har
det stor motiverende effekt, at der også er fokus på sociale færdigheder i de ugentligt
planlagte teamsamtaler, der kan have specifikt fokus eller omhandle alment velbefindende.
Førstnævnte dokumenteres i den dertil oprettede plejeplan. I teamsamtalerne kan der
tilbydes intervention i kritiske situationer og problemområder, men samtalen kan også have
et mere hyggeligt præg.
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I miljøet:
I den kognitive miljøterapi giver hver kritisk eller positiv situation personalet mulighed for at
intervenere og sætte fokus enten på problemløsning eller øgning af selvværd. Personalet kan
henvise til teori, tidligere erfaringer eller evt. hjemmeopgaven fra SFT-gruppen, individuelt
SFT-forløb eller teamsamtale, hvis den er relevant. På denne måde kan træning af de sociale
færdigheder integreres sammenhængende i patientens behandlingsforløb (Oestrich 2007).

Referencer
Miller, W.R.; Rollnick, S: Motivationssamtalen i sundhedssektoren. 1. udg. 1. oplag, Hans
Reitzels Forlag 2009
Rose, S: Sociale færdigheder, tjekliste. I Mørch, M.; Rosenberg, N. (red.) Kognitiv terapi –
modeller og metoder. 1. Udgave. 4. Oplag Hans Reitzels Forlag 2005
Oestrich, I: Gruppeterapeutisk model – træning i selvtillid og sociale færdigheder. I Kognitiv
miljøterapi – At skabe et behandlingsmiljø i et ligeværdigt samarbejde. Holm, L; Oestrich, I.
(red.) 2. Udg. 2. Oplag. Dansk Psykologisk Forlag 2007
Oestrich, I: Selvværd og nye færdigheder. Manual til dig i udvikling. Dansk Psykologisk
Forlag. 2003
Oestrich, I.: Selvværd og nye færdigheder. Manual til terapeuten. Dansk Psykologisk
Forlag. 2003

5.4. Sanseintegration
Formål:
At øge patientens kendskab til egen krop og sanser gennem forskellige øvelser. Dette er med
til at træne patienterne i den del af den kognitive model, der fokuserer på kroppen. Et
væsentligt element er netop, at patienterne bliver bedre til at mærke efter de signaler
kroppen samt omgivelserne sender. Patienterne kan, grundet deres psykiatriske lidelse samt
misbrug, have vanskeligt ved at sortere og fortolke de signaler kroppen sender til hjernen,
dette kan bl.a. forbedres gennem sanseintegration (Ayres, 2007).
Metode:
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Gruppen finder sted 1 gang ugentligt og styres af en ergoterapeut. Denne benytter gruppen
som fundament for dataindsamling i forhold til specifikke sanseintegrationsproblemer. Hvis
ergoterapeuten vurderer, at der er behov for yderligere behandlingstiltag, kan der udføres en
mere specifik undersøgelse i form af sensory profile (Dunn). Denne undersøgelse kan danne
grundlag for en individuel målrettet ergoterapeutisk intervention, da formålet er at klarlægge
patientens sanseproblematikker, således at det kan planlægges en målrettet behandling
samtidig med at patienten får en øget indsigt.
Indhold:
Gruppen varer fra 30-45 min. Dette afhænger af deltagernes evne til at bevare
koncentrationen.
Gruppen består som oftest af øvelser, hvor de forskellige sanser stimuleres. Et eksempel her
på kunne være:


Grounding øvelser



Arousal øvelser



Balance og koordinations øvelser



Proprioceptiv stimulering



Taktil stimulering



Afspændingsøvelser

Referencer
Ayres, J.; Sanseintegration hos børn. 2. udg. Hans Reitzels Forlag 2007
Creek, J; Psykiatrisk ergoterapi - teori, metode, praksis. 1 udg. 2 oplag. FADL 2008
Dunn, W; (www.pearsonassessment.dk/dk/kliniskpsykologi/produkter/neuropsykologineuropsykiatri-och-minne/sensory-profile
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6.0. Fysiske aktiviteter
Fysisk aktivitet indgår som en naturlig del af den samlede behandling i afsnittet og følger
anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om fysisk aktivitet - Indlagte psykiatriske patienter skal
tilbydes fysisk aktivitet af moderat intensitet5 i mindst 30 min. dagligt. (Sundhedsstyrelsen
2009).
Alle patienter tilbydes desuden jævnligt information, enten individuelt eller via
gruppeundervisning f.eks. via psykoedukation, om den sundhedsfremmende og forebyggende
effekt af fysisk aktivitet, hvor formen er interaktiv, så patienterne selv bidrager til
undervisningen med deres egne refleksioner.
På afsnittet er der mulighed for at være fysisk aktiv 2 x 1 time dagligt. Dette er fælles
skemalagte aktiviteter. Udover disse, kan der også iværksættes individuelle tiltag, hvis der
skønnes behov for det. Aktiviteterne varierer i løbet af ugen, jf. ugeskema for afdelingen samt
nedenstående liste.
Aktuelle fælles fysiske aktivitetstilbud:
Aktivitetsliste:


Styrketræning 3 x á 1 time



Sportshal 3 x á 1½ time



Gåture 3-5 x á ½ - 1 time



Fysioterapi 0-3 x á 1 time

Ved fysiske aktiviteter tages der hensyn til den enkelte patient i forhold til eventuelle
problemstillinger. F.eks. belastningslidelser i bevægeapparatet, somatisk sygdom,
funktionstab, psykiske hindringer f.eks. i form af nedsat reaktion på kropslige signaler eller
ubehag/angst ved øgede autonome reaktioner.

Moderat intensitet, eksempler: Gåtur i rask tempo, gymnastik, yoga, styrketræning, bordtennis, badminton,
cykelture.
5
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Der tages også hensyn til den enkelte, ved at tilpasse niveauet til den enkeltes aktuelle
ressourcer, f.eks. om aktiviteten skal foregå på individuelt eller fælles niveau, desuden
vurderes varighed, hyppighed og intensitet.
Ved indlæggelse
Den enkelte patient, har indenfor første uge af indlæggelsen en samtale, hvor patientens
ønsker og mål for fysisk aktivitet afdækkes. Dette gør fysioterapeuten, ud fra skemaet
”Patientinterview vedrørende fysisk aktivitet”. Herudover anvendes det til, at forberede tiltag
som personalet kan anvende som støtte, med udgangspunkt i patientens egne udtalelser.
Der skal løbende under indlæggelsen informeres og motiveres til fysisk aktivitet, både
grundet den miljøterapeutiske effekt, men også i forhold til den forebyggende effekt af
livsstilssygdomme.
Referencer
Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse: Anbefalinger for fysisk aktivitet i psykiatrien,
oktober 2009
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet/Anbefalinger%20ti
l%20psykiatriske%20patienter/Anbefalinger%20fysisk%20aktivitet%20i%20psykiatrien.as
px
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Patientinterview
Label

Personale
Spørgsmål 1:

Dato

Hvor fysisk aktiv er du / har du været i din hverdag?( SST´s anbefaling: mindst 30



min dagligt for voksne)

Hvordan har du været aktiv? (gåture, cykling, svømning, sport, boldspil,



havearbejde)

Spørgsmål 2:


Hvilke former for fysisk aktivitet kunne du tænke dig at deltage i?



Hvad skal målet være? (bedre form, velvære, mere fysisk aktiv, vægttab)



Hvilke aftaler skal vi lave for at opnå dette mål?

Spørgsmål 3:
Hvis du en dag har mest lyst til IKKE at røre dig, hvad kunne der så gøres for at
hjælpe dig med at komme i gang alligevel? Nævn 3 ting, som kan gøres for at få dig
til at holde fast ved fysisk aktivitet:
1.
2.
3.
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6.1. Fysioterapi
Det overordnede mål for fysioterapien er, at støtte, styrke og udvikle sammenhængen mellem
kroppen i forhold til personens adfærd, følelser og tanker.
I den kognitive terapi er kroppen én af de fire grundsten. At fremme betydningen af denne del,
bidrager til at nuancere og udvikle patientens reflektionsevne og handleområde. Forskellige
situationer bidrager til denne udvikling ved, at patienten fokuserer på kropslige og
følelsesmæssige reaktioner (Holm et. al. 2007).
Der er i forbindelse med ovenstående, fokus på patienternes individuelle kropslige
reaktioner/behov, der naturligt opstår i forbindelse med stress, belastning, psykisk sygdom
og misbrug. Der trænes hen imod, at patienten oparbejder strategier til, at blive selvhjulpen i
forhold til, at kunne forstå og håndtere sine kropslige reaktioner, som f.eks. kan have afsæt i
angst, depression, vrede, misbrug, smerte mm. Træningen kan f.eks. bestå af:


Konditionstræning



Samtale



Øvelser



Massage



Afspænding



Træning i kropsbevidsthed

Patienterne støttes derfor til, at udforske mulighederne for at bruge kroppen ud fra forskellige
reaktioner. Dvs. at anvende kroppen som et redskab og have en kropslig strategi, til at
håndtere f.eks. uro eller stoftrang via fysisk aktivitet, enten i grupper eller individuelt.
Fysioterapi i grupper
I løbet af en uge er der mulighed for fysioterapi i gruppe op til 3 x/pr. uge. Her er der fokus på
træning i kropsbevidsthed, hvor formålet er, at patienterne trænes i at fornemme, registrere
og handle på kroppens reaktioner og signaler. Således bliver patienterne i hverdagen mere
opmærksomme på kroppens signaler og reaktioner.
Eksempler på kropsbevidsthedstræning kan være:
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Balancetræning



Groundingøvelser



Afspænding



Yoga

Referencer
Holm, L.; Oestrich, I. (red.) Kognitiv Miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i et ligeværdigt
samarbejde 2. udg. 2. oplag, Dansk Psykologisk Forlag 2007
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Ordliste
AA – Anonyme alkoholikere - gruppe hvor alkoholikere mødes og hjælper hinanden med
afholdenhed.
Abstinenser – Fysiske symptomer pga. ophør af et stof eller alkohol. Kan vise sig som
kulderystelser, svedeture, rysten, kramper, kvalme mfl. Symptomerne er forskellige alt efter
hvilket stof der har været misbrugt.
Absentering – Patienten forlader afsnittet uden aftale.
Afgiftning – Patienten hjælpes medicinsk gennem abstinenssymptomerne.
Afhængighed – WHO definerer at en person er afhængig af et rusmiddel, når 3 af følgende
symptomer er til stede: Trang, tolerans, abstinenser, fortsætter misbrug trods viden om
negative konsekvenser, mindsket interesse i den sociale omverden og kontroltab.
Ambivalens - at vakle mellem at ville to modsatrettede ting.
Angstpyramiden - Model for angstprovokerende stimuli sat op efter intensitet.
Arousal – Vågenhedsniveau.
Assesments – Vurderingsredskaber ofte i form af strukturerede skemaer
Assimilation - Integrering af ny viden, der passer til ens kognitive skemaer.
Audit – Skema til at vurdere omfanget af et alkoholforbrug.
Autonom reaktion - Det autonome nervesystem regulerer kroppens indre fysiologiske
funktioner både under hvile og aktivitet, bl.a. hjertet.
Når patienten øger sin fysiske aktivitet vil den øgede belastning, resultere i autonome
reaktioner i kroppen. F.eks. øget puls, ændring af åndedrættet (forpustet) og lign. Psykiatriske
patienter kan opleve dette som ubehag/angst, da det ikke er noget, de kan kontrollere.
Automatiske tanker - Umiddelbar tanke eller billede, der dukker op ved stimuli.
Baseline – Grundlæggende viden om patienten, som laves ud fra forskellige assessments og
danner behandlingsgrundlaget.
Behandlingsplan – Plan for patientens behandling 3 mdr. frem, indeholdende; kort resume,
årsag til henvendelse, aktuelle symptomer, diagnose, undersøgelser/vurdering (somatisk og
funktionsmæssigt), mål for behandling, planlagt indlæggelsesvarighed/efterbehandling,
medicinstatus, miljøterapeutisk, psykoterapeutisk, ergo-, fys-, rehabiliteringsplan, sociale
foranstaltning, patientens holdning til plan, familie eller stedfortræders holdning, udlevering
af plan og revurdering af plan.
Behandlingsteam - Tværfagligt sammensat team der yder behandling, pleje og miljøterapi til
patienterne. Består af sygeplejersker, plejere, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter,
fysioterapeut og pædagog, læge, psykolog og socialrådgiver.
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Benægtelse - At lukke øjnene for en ubehagelig kendsgerning.
Ballstick - Fysisk behandling med bold for at øge kropsbevidstheden.
Copingstrategier – Bestemte strategier til at mestre vanskeligheder.
Deroute – Et voldsomt fald i noget. F.eks. social status pga. misbrug.
Diskrepans – Uoverensstemmelse mellem to forbundne ting.
Dobbeltdiagnose – Patienten har både en psykiatrisk diagnose og et misbrug.
Dopaminudskillelse – Frigørelse af stof i hjernens belønningssystem når kroppen oplever
noget godt. F.eks. mad, alkohol, sex mv.
Dudit – Skema til at vurdere omfanget af et stofmisbrug.
Dudit-E – Skema til at vurdere motivationen for afholdenhed hos en person med stofmisbrug.
Edukere – Undervise.
Eksekutive funktioner - Planlæggende og styrende funktioner.
Eksponering – Planlagte situationer hvor en højrisikosituation gennemleves og hvor de
opøvede strategier afprøves.
Facilitere – Fremme en virkningen.
Forandringsudsagn - Udsagn, der beskriver ønske, evne, grunde, nødvendighed, forpligtelse
eller udført handling i forbindelse med ændring.
Forandringsparathed - At være parat til at starte arbejdet med forandringen nu og her.
Grounding – Øvelser der fremmer kropsbevidstheden.
Husorden – Overordnet regelsæt for afsnittet indeholder f.eks. regler om rygning og besøg.
Højrisikosituation – Situation der øger risikoen for et slip eller tilbagefald.
Interaktiv - Samspil, hvor ens egne udsagn og handlinger får indflydelse på det videre forløb.
Interpersonel - Samspil mellem mennesker.
Integreret behandling - Behandlingen af patientens psykiatriske lidelse og stof- og
alkoholmisbrug behandles på samme afsnit af et tværfagligt sammensat team. Integreret
behandling indeholder alle aspekter i behandlingen, som findes gavnlige for patienten, hvilket
betyder at patienten ikke skal samarbejde med flere forskellige instanser.
Kognitive deficits - Kognitive vanskeligheder/forstyrrelser som f.eks. hukommelsesbesvær,
indlæringsvanskeligheder mfl.
Kognitiv diamant - Model for sammenhængen mellem tanke, krop, følelse og adfærd.
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Kognitiv omstrukturering - At ændre en irrationel tanke til en rationel tanke.
Kognitiv problemformulering - Målsætning med afsæt i patientens reaktionsmønstre i
hverdagen.
Kognitiv triade - Involverer negative tanker omkring: Selvet, verden/omgivelserne og
fremtiden.
Kollaboration – Samarbejde.
Kollaborativ empiri - Fælles undersøgelse af, hvorledes patienten konstruerer verden, hvilke
konsekvenser det har for ham, og hvordan han skaber forandring (Holm et. al. 2007).
Leveregler – Personlige normer, antagelser og formodninger dannet gennem egen erfaring.
Mentalobservation - En psykiatrisk undersøgelse af patienten, der foretages til brug
for retten i en straffesag.
Mestringsforventning – Troen på at en situation kan mestres hensigtsmæssigt.
Mestringsstrategier - Redskaber/handlinger, der gør patienten i stand til at klare svære
situationer.
Miljøterapi - Terapiform bygget på struktur, forudsigelighed, meningsfuldt dagsprogram og
udvikling af nye måder at forholde sig til omgivelserne gennem fokus på interaktion med
andre mennesker og problemløsning.
Miljøterapeutisk effekt - Øget alment velvære, godt humør, styrkelse af bevægeapparatet,
øget selvhjulpenhed, selvværd, overskud og styrkelse af det sociale samvær.
Misbrug – Regelmæssig brug af afhængighedsskabende rusmiddel, der fører til
skadevirkninger og/eller afhængighed.
NA - Anonyme narkomaner - gruppe hvor stofmisbrugere mødes og hjælper hinanden til
afholdenhed.
Plejeplan - Emnerelateret skriftligt arbejdsredskab til at målrette og evaluere plejen.
PN – Medicin ordineret af en læge, som kan gives ved behov i stedet for på faste tidspunkter.
Projektion - Psykisk forsvarsmekanisme hvor man ubevidst tillægger andre nogle af de
egenskaber, som man selv har, og som man ikke vil være ved.
Proprioceptiv – Stimulering af muskler og led.
Psykoedukation - Skemalagt og spontan undervisning i emner med relation til symptomer og
behandling.
Rate – Måle noget. samme betydning som at score, f.eks. på en skala fra 0 – 10.
Rationalisering - Psykisk forsvarsmekanisme, hvor vi finder på forklaringer, der
retfærdiggør en uheldig handling.
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Retslig foranstaltning – Dom til behandling eller anbringelse pga. psykisk sygdom, som gør
at almindelig fængselsdom ikke kan gives.
Risikovurdering – Redskab til vurdering af risikoen for vold eller aggressiv adfærd.
Rusmiddelforventning – Forventningen til rusmidlets positive virkning.
Semistrukturerede samtaler – halvstrukturerede samtaler som vejleder personalet, men
samtidig giver mulighed for ændringer undervejs.
Skadeligt forbrug af stoffer/alkohol – Forbrug som ikke nødvendigvis har medført
afhængighed, men som er skadelig for kroppen.
Skalering - Redskab til vurdering af et begrebs styrke på en skala f.eks. fra 1 til 10.
Slip - Første gang der tages et rusmiddel, efter en person har besluttet sig for at være
afholdende.
Social færdighedstræning - Træning i de sociale færdigheder via praktiske opgaver,
undervisning, samtaletræning og øget fokus. Dette værende i gruppe eller individuelt.
Stofrelateret antagelse – Antagelser om hvorfor stoffet/alkoholen er godt eller nødvendigt
for personen.
Sygeplejeepikrise - Opdateret sygeplejestatus og en kort beskrivelse af de handlinger, der
har haft gavnlig effekt på patientens tilstand. Udfærdiges ved udskrivelse eller overflytning.
Taktil stimulering – Stimulering af følesansen.
Team – Tværfagligt sammensat team der yder plejen og miljøterapien til patienterne. Består
af sygeplejersker, plejere, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut og
pædagog.
Tilbagefald - En fuld tilbagevenden til den adfærd, der plejer at høre sammen med rusmidlet,
altså en serie af slip hvor man gradvist mister kontrollen.
Tilbagefaldsforebyggelse – En række af analyser og træning af strategier som fører til, at et
tilbagefald kan undgås.
Tilladende tanker – Tanker der retfærdiggør misbruget.
Trang – Fysisk eller psykisk oplevelse af at have et stærkt behov for stoffet/alkoholen.
Trigger – En ting, følelse, tanke mfl. der kan starte f.eks. trang til et stof eller alkohol.
Ugeskema – Kalender over patientens aktiviteter i en specifik uge.
Udslusning - Fase i indlæggelsen med vægt på færdighedstræning, planlægning, fremtidige
krav og brobygning til kommende socialt netværk af personligt og professionelt art.
Vedligeholdende tænkning – Tanker der fastholder personen i tilbagevendende problemer.
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