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Kompetenceudvikling - Recoveryorientering

1 Forord
Regionsrådet for Region Hovedstaden har i 2010 fastlagt 10 visioner for fremtidens psykiatri og en af disse
er en psykiatri baseret på recovery. Dette afspejles i virksomhedsplanen for 2013. I 2013 udvikles en
strategi for brugerinddragelse, og i 2014 påbegyndes implementeringen af patientstyrede indlæggelser,
med at inddrage patienter i udarbejdelsen af deres behandlingsplan, med recoverymentorer og med
udvikling af en applikation, der skal understøtte fælles beslutningstagen. Ydermere etableres en
recoveryskole i 2015, hvor der kan være fælles kompetenceudvikling for patienter, pårørende og personale.
Denne rapport er udgivet af Region Hovedstadens Psykiatri, som opfølgning på projekt
”Kompetenceudvikling-Recoveryorientering”. Indsatsen har fundet sted i perioden fra foråret 2013 til
sommer 2014. Rapporten er udarbejdet af Mads Lange, Christine Larsen og Lone Petersen fra
Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens
Psykiatri. Lone Petersen er leder af kompetencecenteret, Mads Lange og Christine Larsen har været
undervisere på projektet.
Rapporten beskriver en stor undervisningsindsats, der havde til formål at påvirke kulturen i
behandlingsindsatsen i en mere recoveryorienteret retning. Alt klinisk personale i Region Hovedstadens
Psykiatri blev tilbudt en dags workshop om recovery. Deltagernes evaluering af undervisningen blev
præsenteret og deres forslag til implementering af en mere recoveryorienteret praksis blev oplistet. I
rapporten er der materiale fra workshops, hvor deltagerne har arbejdet med barrierer for det
recoveryorienterede arbejde og endelig har der været fokusgruppeinterview med patienter om deres
oplevelse af personalets støtte i forhold til recoveryprocessen.
Det er vores håb at resultaterne fra denne rapport vil kunne anvendes i det fortsatte arbejde med at
fremme den recoveryorienterede tilgang i arbejdet med patienter i Region Hovedstadens Psykiatri.
Vi vil gerne takke de mange deltagere der har været med til at være aktive på workshops, for
evalueringerne af dagene, og for de mange kommentarer, der har gjort det muligt at få et nuanceret indblik
i deltagernes refleksioner over arbejdet med recovery i klinikken. Ligeledes vil vi gerne takke de øvrige
undervisere i projektet: daglig leder Kim Jørgensen, Christian Martin Jäger, Sylvia Johannsen, Caroline
Stentebjerg og Isabelle Brun samt styregruppen med centerchef Kristen Kistrup som formand, og
projektejer.
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2 Læsevejledning
Rapporten er bygget op således, at de væsentligste resultater er sammenfattet i kapitel 3. Dernæst
gennemgåes baggrund, formål, afgrænsning og organisering i kapitel 4. I kapitel 5 præsenteres indsatsens
elementer. Kapitel 6 er en detaljeret fremlægning af resultater fra deltagernes evalueringer og deres
gruppearbejde på workshopdagene. Kapitel 7 omhandler fokusgruppeinterview med patienter. Der
konkluderes i kapitel 8 og perspektiveres i kapitel 9. Kapitel 10 indeholder bilag.
I rapporten er der brugt begrebet deltager om de, der har deltaget i workshoppen. Der har også været
patienter som deltagere, og i fokusgruppeinterview. Når det er relevant at præcisere, at det har været en
patient, der har været deltager eller udtalt sig i interview, bruges begrebet patient.
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3 Sammenfatning
3.1 Succeskriterier
Indsatsen har omfattet tre elementer: workshops, lederkonference og evaluering. Workshopdagene har
bestået af en undervisningsdag for alle medarbejdere i kliniske enheder. Nogle centre og bosteder har
inviteret enkelte patienter med på dagene. Der har været afholdt en konference for ledere i 2013 med
præsentation af den nyeste viden om recovery med henblik på at inspirere til at forankre en
recoveryorienteret kultur.
Evalueringen af projektet er gennemført i efteråret 2014.
I forhold til indsatsens succeskriterier skal følgende fremhæves:
Har deltagerne lært mere om recovery?
70 %, svarer at workshoppen har givet større indsigt i, hvordan metoder og kommunikation har
betydning i en recoveryorienteret kultur.
Ca. 65 % svarer at de har lært mere på workshopdagen om rehabilitering og recovery.
Der er nogle, der ikke opfatter den formidlede viden om recovery som ny viden. Flere giver udtryk for, at
det var mindre positivt, at dagen ikke var tilpasset deres praksis.
Hvad oplever patienterne?
Patienterne kendte stort set ikke til begrebet recovery, men ved omformulering til ”at komme sig”, var der
mange bud. Som en vigtig del af processen med at komme sig nævnes den gode behandling, undersøgelse
og diagnosticering. Der er flere der beskriver, at de har svært ved at forholde sig til recovery perspektivet i
starten af deres forløb i psykiatrien.
Patienterne beskriver en meget forskellig praksis i forhold til det recoveryorienterede arbejde. Nogle
beskriver fx et grundigt samarbejde om behandlingsplan, mål og behandlingselementer. Andre kender ikke
deres behandlingsplan og er frustrerede over dette.
Udrulning af workshops
Der er gennemført 148 workshops inden 1. juli 2014. Undervisningen har været gennemført på alle
psykiatriske centre og bosteder, alle faggrupper har været repræsenteret og 17 patienter har deltaget på
dagene. Der har ikke været nødvendigt for projektet at aflyse nogen workshops.
Lederne har deltaget på workshopdagene. Derudover har der været afholdt en lederkonference med 161
tilmeldte.
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3.2 Andre resultater
I evalueringen var der andre interessant fund.
Ca. 85% af deltagerne i undervisningen vurderer at det har betydning at den ene underviser havde
sundhedsfaglig baggrund og den anden havde brugerbaggrund.
Synergieffekten af de to forskellige underviserbaggrunde får ros i kommentarerne, men især
brugerfortællingen får megen ros, både i voksenpsykiatrien og BUC. Andre kommentarer beskriver det som
mindre positivt at indholdet i brugerfortællingen manglede relevans i forhold til deres egne patienter og at
brugerens recoveryfortælling var for succesfuld.
Ca 85% af deltagerne i undervisningen er enige i, at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret
kultur på arbejdspladsen.
Der er en stor interesse og idérigdom hos personalet omkring tiltag der kan fremme en recoveryorienteret
praksis i RHP, se bilag 8. Samtidig med, at deltagerne har ideer til og ønske om at arbejde mere recovery
orienteret, så peger de i øvelserne på workshopdagen på barrier og udfordringer hos dem selv som
behandlere, hos patienten samt strukturelt i systemet.
På nogle centre og bosteder blev workshopdagen indledt med at ledelsen bød velkommen til deltagere og
undervisere. I velkomsten blev bl.a. vigtigheden af recoveryorienteringen fremhævet. Nogle centre og
bosteder blev der arbejdet systematisk med opfølgning på workshopdagen. Andre steder blev
workshopdagen gennemført uden tydelig ledelsesopbakning.

3.3 Anbefalinger
Brugerfortællingen er et meget stærkt pædagogisk middel, som det er oplagt at tænke ind i fremtidige
undervisningsprogrammer samt i det hele taget i den psykiatriske behandlingsindsats. Fortællingen er én
måde, hvor brugerperspektivet kan komme frem, men der er andre måder end fortællingen, og er de ligeså
virkningsfulde?
Det var nyt for alle involverede, at der var undervisning for personale, pårørende og patienter sammen.
Med omtanke og forberedelse, blev det lærerigt og udviklende for alle parter. Det må anbefales at tænke
denne mulighed ind fremover, hvor patienter deltager i kurser/temadage sammen med personalet.
En enkelt temadag kan gøde jorden, men kan ikke stå alene, hvis der skal ske en ændring i praksis.
Fremover kunne undervisning i recovery differentieres efter vidensniveau, i forhold til særlige specialer og
med fokus på implementering i praksis.
Det er tydeligt, både i interviews og Enalyzer resultater, at patienternes selvrapporterede viden om
recovery er lav. Derfor bør der i særlig grad lægges vægt på undervisning af patienter og pårørende i
recovery tankegangen og de muligheder der ligger i dette perspektiv.
Region Hovedstadens Psykiatri har en vision om at fremtidens psykiatri skal være baseret på recovery.
Recovery-undervisningsindsatsen har været én af flere indsatser, som skulle fremme
recoveryorienteringen, men det er væsentligt, at der fortsat udvikles og forankres recoveryorienterede
indsatsatser og projekter for ansatte, patienter og pårørende, hvis denne vision skal omsættes til
forandringer i praksis.
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4 Baggrund og formål
4.1 Baggrund
Regionsrådet i Region Hovedstaden udarbejdede i 2010 visioner for fremtidens psykiatri. Her fremgår det,
at den psykiatriske behandling, blandt andet, skal være baseret på recovery. Dette uddybes i Region
Hovedstadens Psykiatris Virksomhedsplan 20131
”Det betyder, at patienten skal være beslutningstager i hele behandlingsforløbet – også når det
er svært”
”I 2013 skal vi sætte fokus på, hvordan vi kan integrere recoveryorienterede metoder i alle dele
af behandlingen i voksenpsykiatrien, i børne- og ungdomspsykiatrien og på de sociale tilbud”
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har iværksat flere projekter og indsatser med fokus på recovery og
brugerdeltagelse. En af indsatserne er Kompetenceudvikling-Recoveryorientering, som denne rapport er en
evaluering af. Projektet har været forankret på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery,
Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri.

4.2 Formål
Formålet med indsatsen, Kompetenceudvikling-Recoveryorientering, har været at udvikle og gennemføre
et ledelsesunderstøttet uddannelsesprogram for medarbejdere i RHP, hvor medarbejderne udvikler deres
forståelse af, hvordan metoder, værdier m.m. fremmer eller hæmmer en recoveryorienteret kultur2.
Succeskriterier:
At medarbejderne udvikler en større forståelse for recovery og kan forholde sig kritiske til, hvordan
behandling, metoder og strukturer fremmer eller hæmmer en recoveryorienteret kultur.
At patienterne oplever, at medarbejdernes holdninger, værdier, behandling, rehabiliterende
indsatser og metoder understøtter håb, muligheder og empowerment i recoveryprocessen.
At workshops rulles ud på samtlige centre og kliniske enheder senest den 1. juli 2014 (ibid).

4.3 Afgrænsning
Indsatsen har omfattet tre elementer: workshops, lederkonference og evaluering.
Workshopdagene har bestået af en undervisningsdag for alle medarbejdere i kliniske enheder. Nogle centre
og bosteder har inviteret enkelte patienter med på dagene.
Der har været afholdt en konference for ledere i 2013 (Bilag 4, program) med præsentation af den nyeste
viden om recovery med henblik på at inspirere til at forankre en recoveryorienteret kultur.
1

Virksomhedsplan 2013, Region Hovedstadens Psykiatri
Jørgensen K, Kistrup K, Petersen L. Indsatser. Kompetenceudvikling-Recoveryorientering. Projektbeskrivelse. Region
Hovedstadens Psykiatri, Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup. September
2013
2
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Evalueringen er gennemført i efteråret 2014. Der har ikke været foretaget nogen undersøgelse af
recoveryorienteringen i RHP inden undervisningen startede.
I dette projekt er taget udgangspunkt i RHPs definitioner af recovery, præsenteret i strategi for
brugerdeltagelse i RHP3.
Voksenpsykiatri
Recovery er en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål,
færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på, præget af håb og aktiv
medvirken, selv med de begrænsninger der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny
mening og nyt formål i ens liv4.
Recovery i børne- og ungdomspsykiatri
Recovery skal ses som en personlig og relationel udviklingsproces, hvor barnet får mulighed for en så normal
opvækst som muligt; udvikle sig emotionelt, kognitivt og socialt bedst muligt og dermed blive i stand til at
leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger og symptomer, sygdommen måtte
påføre barnet. I nogle tilfælde afhænger barnets recovery af en parallel udviklingsproces hos forældrene5.

4.4 Organisering
Strategi for brugerdeltagelse i RHP beskriver fem indsatsområder. Recoveryundervisningen har været en
del af indsatsområdet "Recovery - Fokus på håb & muligheder."
Indsatsen er organisatorisk forankret i Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center
Ballerup. Indsatsen har haft en styregruppe og en projektgruppe, se bilag 6. Centerchef Kristen Kistrup,
Psykiatrisk Center Frederiksberg, har været formand for styregruppen og projektejer.

3

Region Hovedstadens Psykiatri, 2014. På vej mod brugerdeltagelse – en strategi for brugerinddragelse & samarbejde
W.A. Anthony. Kilde: s 41, Wilken JP & Den Hollander D. Rehabilitering og recovery. En integreret tilgang. Akademisk
forlag, 2008
5
Definition udarbejdet af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2013.
4
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5 Indsatsens elementer
5.1 Workshop
Alle psykiatriske centre og bosteder i RHP har haft personale på en dages workshop. Der har været afholdt
148 workhops, med mellem 12 – 60 deltagere. Hovedparten af workshops gennemførtes med ca. 25
deltagere og det estimeres derfor at 3700 ansatte i RHP har deltaget i recovery undervisningen. På nogle
centre og bosteder har man valgt at enkelte patienter og pårørende deltog i workshoppen. Dagene har
været faciliteret af to undervisere hhv. med sundhedsfaglig baggrund og brugerbaggrund.
Workshopdagens program bestod af teoretiske oplæg, en fortælling fra brugerperspektiv og øvelser der
fremmer refleksioner over deltagernes egen praksis (Bilag 2 og 3).
I begyndelsen af projektperioden gennemførtes et pilotprojekt i samarbejde med Psykiatrisk Center
Amager. Formålet med pilotprojektet var at udvikle et undervisningsprogram for workshopdage, der kunne
anvendes fremadrettet på de øvrige kliniske enheder i RHP.
I takt med at undervisningen blev rullet ud i hele Region Hovedstaden, er nogle workshopdage blevet
tilpasset lokalt til specialer som fx Børne- og Ungdomspsykiatri (BUC), retspsykiatri, spiseforstyrrelser med
flere.

5.2 Lederkonference
Projektets succes var blandt andet betinget af, at lederne understøttede udviklingsprocessen. Der blev
derfor afholdt en konference om recovery for ledergruppen i RHP (Bilag 4). Der var 161 tilmeldte

5.3 Spørgeskema til deltagere og patienter
Workshoppen blev evalueret af deltagerne i et spørgeskema i online redskabet Enalyzer (Bilag 1). Formålet
var at afdække deltagernes forventninger til, behov for og udbytte af workshopdagen med henblik på at
sikre en løbende udvikling og tilpasning af undervisningen.
Patienternes oplevelse af de professionelles understøttelse af håb, muligheder og empowerment er blevet
undersøgt i tre fokusgruppeinterview (Bilag 5). Deltagerne har været fra døgnafsnit, ambulant regi og
retspsykiatri.
Styregruppen (Bilag 6) og underviserne i projektet har løbende forholdt sig til besvarelserne i Enalyzer, med
henblik på at forbedre undervisningen.
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6 Resultater og analyse
Spørgeskemaet i Enalyzer blev ændret efter pilotfasen, da det endelige program for workshoppen var
fastlagt. Det betyder at denne rapport og evaluering, kun medtager evalueringer fra juni 2013 frem til
undervisningsdelens afslutning i juni 2014.
Fra juni 2013 har i alt 2042 responderet på evalueringen, hvoraf 1700 gennemførte hele evalueringen og
342 delvist.

6.1 Respondenter
Deltagernes baggrund er vist i nedenstående.
Tabel 6.1.1. Hvad er din baggrund?
Procent

Antal

Sosu-assistent

17 %

324

Sygeplejerske

40 %

758

Læge

9%

168

Ergoterapeut

4%

72

Fysioterapeut

3%

55

Pædagog

2%

47

Psykolog

9%

162

Socialrådgiver

6%

110

Diætist

0%

3

Skolelærer

0%

6

Psykiatri-bruger

1%

13

Forsker

0%

3

Videnskabelig medarbejder

1%

12

Andet

9%

169

Total

100 %

1902

Se øvrige besvarelser af baggrundsspørgsmål i Bilag 7
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6.2 Resultater – Kvantitativt
Spørgeskemaet indeholder seks spørgsmål vedrørende; deltagernes viden om recovery inden
workshoppen, kvaliteten af undervisningen, effekten af undervisningen samt behovet for at videreudvikle
en recovery orienteret praksis.
Nedenstående figur viser at ca. 75 % af deltagerne oplever, at de i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad
havde viden om recovery i forvejen.
Figur 6.2.1. I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen?
11%

33%

0%

20%
I meget høj grad

40%
40%
I høj grad

13%

60%
I nogen grad

80%
I mindre grad

3%
100%

Slet ikke

Betydningen af undervisernes forskellige baggrund er belyst i nedenstående figur. Ca. 85% af deltagerne
vurderer at det, ”i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad”, har betydning at den ene underviser havde
sundhedsfaglig baggrund og den anden havde brugerbaggrund, hvilket også kan genfindes i deltagernes
egne kommentarer til undervisningen i den kvalitative evaluering.
Figur 6.2.2. I hvor høj grad havde det betydning, at den ene underviser havde en sundhedsfaglig uddannelse og den
anden brugererfaringer?

34%
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20%

40%

I meget høj grad
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20%
60%
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8%

80%
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5%
100%
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Workshoppens indhold og dias er løbende blevet udviklet på baggrund deltagernes evaluering. Det ses
nedenfor at 85% svarer, at de viste dias ”i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad”, har været med til at
lette deltagernes forståelse af recovery og kommunikation.
Figur 6.2.3. Var de viste dias overskuelige og med til at lette din forståelse af recovery og kommunikation?
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I hvor høj grad deltagerne har lært mere om rehabilitering og recovery, er vist i nedenstående figur. Ca. 65
% svarer ”i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad”. Ca. 2/3 har lært mere, hvilket kan handle om, at ca. 75
% oplevede at have viden om recovery i forvejen, som vist i figur 5.2.1
Figur 6.2.4. I hvor høj grad har du lært mere på workshopdagen om rehabilitering og recovery?
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80%
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Nedenstående figur viser, at workshoppens formål stort set har været opfyldt. 70 % svarer, at workshoppen
”i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad” har givet større indsigt i, hvordan metoder og kommunikation
har betydning i en recoveryorienteret kultur.
Figur 6.2.5. I hvor høj grad har workshopdagen givet dig større indsigt i, hvordan metoder og kommunikation kan
virke fremmende eller hæmmende for en recovery-orienteret kultur?
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Deltagernes vurdering af behovet for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur er vist nedenfor. Figuren
viser ca. 85 % af deltagerne oplever, at der ”i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad” er behov for en
videreudvikling. Til trods for at ca. 75 % oplevede at have viden om recovery i forvejen, ser det ud til at der
stadig er behov for, at denne viden bliver afspejlet i arbejdspladsens kultur.
Figur 6.2.6. I hvor høj grad mener du, at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur på din
arbejdsplads?
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51 % af de ansatte i ambulante enheder mener selv, at de i høj grad eller i meget høj grad havde viden om
recovery i forvejen, hvor der er tale om 38 % af de ansatte i sengeafsnit og 40 % på de akutte modtagelser,
som det ses i figuren nedenfor. Denne forskel på opfattelse af egen viden om recovery er parallel med
fundet i Psykiatrisk Center Frederiksbergs Recovery-undersøgelse6. Her blev det også fundet, at personalet
fra afsnit med akutte og intensive forløb, havde mindre grad af selvrapporteret viden om recovery.
Figur 6.2.7. Hvilken type afdeling arbejder du på sammenstillet med I hvor høj grad havde du viden om recovery i
forvejen.
Ambulant enhed (n=663)

51%

Akut modtagelse (n=154)

40%

Sengeafsnit (n=868)
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Der er stort set enighed blandt alle enheder i, at der er behov for at videreudvikle en recovery orienteret
praksis. Der ses dog en forskel i hvor stort behovet opleves.
Figur 6.2.8 - I hvor høj grad mener du, at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur på din
arbejdsplads sammenstillet med hvilken type afdeling arbejder du på?
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Fatum M. Henriksen, Krabbe L. Steenbach
Recovery undersøgelsen, Medarbejder- og patientperspektiv på recovery, Psykiatrisk Center Frederiksberg 2009-2010,
Psykiatrisk Center Frederiksberg udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden Psykiatri, HR-afdelingen
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Der ses intet klart mønster i viden om recovery inden workshoppen afhængigt af deltagernes baggrund,
som vist i nedenstående figur.
Figur 6.2.9 - Hvad er din baggrund sammenstillet med I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen.
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I nedenstående figur er det tydeligt, at de der havde mindst viden om rehabilitering og recovery, dvs. dem
der ligger øverst på den lodrette akse, lærte mest. Det store antal deltagere med nogen og mindre grad af
viden har også rapporteret, at de har lært mere.

I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen?

Figur 6.2.10 - I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen sammenstillet med I hvor høj grad har du lært
mere på workshopdagen om rehabilitering og recovery
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Psykiatribrugerne rangererer højest i spørgsmålet om læring om rehabilitering og recovery på
workshoppen. Dette er ikke overraskende, da psykiatribrugere bedømmer deres egen viden om recovery
relativt lavt, som vist i fig. 6.2.9,derved får denne gruppe også mere ud af dagen, som vist i figuren
nedenfor.
Figur 6.2.11 - I hvor høj grad har du lært mere på workshopdagen om rehabilitering og recovery sammenstillet med
hvad er din baggrund?
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6.3 Besvarelser – Kvalitativt
Udover at svare på baggrundsspørgsmål og spørgsmål om tilfredshed med dagen, har deltagerene også
skrevet kommentarer til fire spørgsmål.
Spørgsmål 14: Beskriv hvad der har været positivt ved at deltage i workshopdagen.
Spørgsmål 15: Beskriv hvad der har været mindre positivt ved at deltage i workshopdagen.
Spørgsmål 16: Har du forslag til hvordan man i forlængelse af denne workshopdag kan skabe en
mere recoveryorienteret praksis?
Spørgsmål 17: Har du andre kommentarer?
Deltagernes besvarelse på de fire spørgsmål resulterede i 200 siders tekst.

6.3.1 Analysemetode
Udvalgte dele af materialet blev gennemlæst af de to evaluatorer. Indledende ideer blev noteret og
diskuteret. Der blev opnået enighed om kodning af besvarelserne af de to første spørgsmål ovenfor.

6.3.2 Analyse af hvad der har været positivt ved at deltage i workshoppen?
Det kodede materiale blev sorteret i temaer sammen med illustrative citater.
6.3.2.1 Brugerfortællingen
Der er rigtig mange kommentarer om, at brugerfortællingen har været god, både fra deltagere i
voksenpsykiatrien og fra BUC. Der bruges kommentarer som: relevant, stærkt, spændende, interessant,
medrivende, inspirerende, godt, fint, tankevækkende, værdifuldt, opløftende, bevægende, motiverende,
fængende, fascinerende. ”Særligt brugerens egen historie var meget gribende og lærerig”.
Og fra personale fra BUC. ”Forældre til indlagt pt., deres opfattelse og måde at takle det hele på”.
Fortællingen beskrives som input fra en anden vinkel. Man kunne kommunikere "uden noget i klemme"
samt høre erfaringer og ønsker fra patientperspektiv, i et andet forum end dagligdagen. Det har været
lærerigt at høre om afdelingens rutiner og praksis fra et brugerperspektiv. Det nævnes at fortællingen har
gjort det muligt at tænke, at patienterne har en fremtid, at de kan komme sig. Det er en måde at få
arbejdet med recovery til at blive konkret.
6.3.2.2 Den sundhedsprofessionelle underviser
Det nævnes som godt at den sundhedsprofessionelle underviser var inspirerende, engageret, erfaren,
havde indsigt og viden, stillede gode og undrende spørgsmål. ”At den sundhedsfaglige medarbejder har så
stor viden på området”.
6.3.2.3 Synergi mellem de to undervisere
En del nævner at samspillet mellem de to undervisere, bruger og professionel, har været godt.” Der var på
dagen en god dialog, og underviserens og brugerens viden og erfaringer blev en god del af den faglige
viden, og dermed formidlet på en interessant og spændende måde”.
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6.3.2.4 Sammensætningen af dagen
Der er mange positive kommentarer om den afvekslende og pædagogiske sammensætning af oplæg,
fortælling og øvelser. ”Mange eksempler, aktive øvelser, inddragelse af deltagernes erfaringer, suppleret
med teori”. Gruppearbejdet beskrives som en god måde at lære på, da det får aktiveret deltagerne. Man får
delt viden mellem kolleger, både fra eget og fra andre afsnit. ”Det mest afgørende var, at de deltagende
kom til orde og indbyrdes fik udvekslet og vendt og drejet, hvordan recovery viser sig i deres praktiske virke
og dagligdag”. De forskellige vagtlag er sammen, og får delt viden og perspektiv. Det tværfaglige nævnes
flere gange. Det nævnes ofte at deltagerne har fået baggrundsviden, opdatering af viden, ny viden. Det
nævnes også ofte, at der nu er en fælles viden i afdelingen at arbejde videre ud fra. Nogle enkelte ville
gerne have haft mere fokus på implementering. Flere nævner at de har fået øje på at de arbejder
recoveryorienteret, uden at have vidst det.
6.3.2.5 Om at der var patienter med
Nogle sundhedsprofessionelle deltagere beskriver, at det har været udbytterigt, at der var patienter med
fra eget afsnit, at brugere deltog med forskellige erfaringer. Det at der var brugere med, medførte at tonen
blev anderledes positiv. ”Vi var i den heldige situation at have en bruger med i vores gruppe, hvilke gav en
betydelig større allround diskussion og synsvinkler der blev belyst”.
6.3.2.6 Patienterne om at de var med
Patienterne beskriver at det har været positivt, at få et kig ind i de professionelles tanker og overvejelser.
Det har været positivt at de har kunnet deltage på lige fod og give input til hinandens dagligdag.
”det var konstruktivt at kunne kommunikere med fagpersonalet i et forum hvor alle stort set er
på lige fod vi er der for at lære noget og give input til hinandens dagligdag det var meget
positivt at afdelingerne havde valgt at inddrage brugere af systemet og at de har været åben
omkring ting vi som brugere syntes halter lidt i forhold til indlæggelser og recovery”.
6.3.2.7 At der er fokus på recovery i RHP
Flere nævner det som positivt, at der nu er fokus på recovery i RHP, idet recovery er en værdi, personalet
skal arbejde med. At der er fokus på brugernes ønsker og ikke kun på effektivitet. At der er fokus på
mennesket og ikke kun på lidelsen, ydelser, skemaer, VIP-vejledninger, Lean mm.

6.3.3 Analyse af hvad der har været mindre positivt ved at deltage i workshopdagen
Det kodede materiale blev sorteret i temaer sammen med illustrative citater.
6.3.3.1 De fysiske rammer
Det blev opfattet som mindre positivt at deltage, når de fysiske rammer ikke var passende. Der er
kommentarer om at lokalet var for småt, akustikken var dårlig og indeklimaet var ringe. Der er flere
kommentarer om at forplejningen var utilstrækkelig til et heldags arrangement.
6.3.3.2 Sammensætningen af deltagere
Sammensætning af deltagere blev i nogle tilfælde opfattet som mindre positivt. Det var bl.a. at læger var
underrepræsenteret, og at lægesekretærer ikke blev tilgodeset, selvom de har meget patientkontakt.
”Ærgerligt at der næsten ingen læger var med…”. Enkelte kommentarer berører også udfordringen i, at
patienter fra eget afsnit deltog, da det var begrænsende for at kunne tale frit. ”Det er lidt svært at tale frit
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om visse emner, da der er pt. deltagelse og grundet tavshedspligt, det gør det svært at tale specifikt om
problemstillinger”.
6.3.3.3 Sammensætning af dagen
Det blev yderligere oplevet som mindre positivt at deltage, når sammensætningen af dagen ikke var god.
Det viser sig i kommentarer om, at gruppearbejdet ikke havde noget klart formål, at sammensætningen og
rækkefølgen af præsentationer, recoveryfortælling og øvelser ikke var hensigtsmæssig ”Trættende at
temadage generelt er så ens: oplæg, sidde i grupper, summe med sidemand, opsamling i plenum etc. ”.
Nogle kommentarer handler også om, at undervisernes erfaring samt evne til, formidling og instruktion, var
for ringe. Den mindre positive oplevelse af dagen handler også om, at brugerens rolle var utydelig og at
recoveryfortællingen var unødvendig, da deltagerne hører brugerhistorier i deres dagligdag.
6.3.3.4 Den formidlede viden
Den formidlede viden danner et tema om, hvad der har været mindre positivt ved at deltage på
workshopdagen. Udtrykket ”Gammel vin på nye flasker” dukker op flere gange, og gør det tydeligt at flere
deltagere ikke opfatter den formidlede viden om recovery som ny viden. I denne sammenhæng giver flere
også udtryk for, at det var mindre positivt, at dagen ikke var tilpasset deres egen praksis. Desuden følte
nogle sig provokeret og talt ned til, når de blev præsenteret for en recovery orienteret tilgang, som de
allerede mente at have implementeret. ”Jeg synes ikke recovery repræsenterer noget nyt i vores tilgang til
vores patienter. Derfor var der ingen ny viden. Snarere ny vin på gamle flasker”. Desuden vurderede flere
det som mindre positivt, at indholdet i recoveryfortællingen manglede relevans, dels fordi patienterne fra
deres praksis havde andre vanskeligheder, men også fordi recoveryfortællingen var for succesfuld.
6.3.3.5 Sammenhæng med praksis
Flere nævner, at det er mindre positivt, at de ikke fik flere konkrete værktøjer og metoder med fra
workshopdagen. Denne mangel på værktøjer og metoder gav tvivl og usikkerhed om, hvordan den
recoveryorienterede tilgang fremover skulle implementeres i deres dagligdag. Flere syntes i øvrigt at ønsket
om en recoveryorienteret og individuel tilgang var i modstrid med en dagligdag, hvor ressourcerne er få og
fokus er rettet mod ydelser og effektivitet. ”At recovery tanken og det vi undervises i står i kontrast til den
virkelighed der er i krav om ydelser…”

6.3.4 Deltagernes forslag til en mere recoveryorienteret praksis?
En uddybende liste over deltagernes forslag kan ses på Bilag 8. For at danne et overblik, er de grupperet.
6.3.4.1 Konkrete forslag
Der er en del konkrete handlingsrettede forslag, så som inddragelse af patienter: i behandlingskonference,
evaluering, dokumentation, ansættelsesudvalg, som mentorer, brugerpanel, planlægning af
psykoedukation, undervisning sammen med professionelle, modtagelse af nye patienter, i gruppetilbud,
brugerfortælling, supervision, arbejdsgruppe med patienter og professionelle.
Andre konkrete forslag handler om personalets arbejde med at implementere recovery: Fokus på
patienternes ressourcer, fokus i det daglige og på møder, støtte fra kompetencecenteret, IMR,
erfaringsudveksling, deling af litteratur, undervisning, eksterne observatører, temadag for læger,
supervision, brugererfaringer blandt personalet, fra naturvidenskabelig identitet til samarbejdspartner,
specialespecifikke temadage om recovery, fastholde det der allerede er recoveryorienteret.
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Der er forslag der handler om det organisatoriske: dokumentationssystemer indrettes i forhold til recovery,
retningslinjer og procedurer revideres, mulighed for opfølgende kontakter efter udskrivelse, politisk og
organisatorisk opmærksomhed, pårørendekontakt skal tælles som ydelse.
6.3.4.2 Det lange seje træk
En del forslag handler om det lange seje træk: en opmærksomhed på at pt. har et liv udover behandlingen,
uddannelse, viden, kulturændring, LEAN med fokus på håb og drømme, sammenhænge afsnit-ambulantkommune, en recoveryenhed der kan henvises til, nye roller til medarbejderne
6.3.4.3 Ledelse
Der er forslag om ledelsens rolle: lederens opmærksomhed på hvordan der arbejdes, klarhed om værdier
og kultur, effektmåling på alle niveauer, strategi, anerkendelse via ydelser.
6.3.4.4 Kritiske bemærkninger
Endelig er der nogle kritiske bemærkninger: der savnes evidens for recovery, der savnes at det præciseres
og konkrete tiltag beskrives. Man kan ikke se hvordan man får tid til dette arbejde. Der opleves
modsatrettede tiltag med recovery og pakkeforløb, og fokus på ydelser der ikke nødvendigvis afspejler
recoveryorienterede tiltag. En bemærker at ledelsen og lægerne skulle have været med. Endelig bemærkes,
at det, at der har været en patient med på dagen, har begrænset dialogen, da man har taget hensyn til
vedkommende.

6.3.5 Analyse af deltagernes andre kommentarer
Kommentarerne til dette spørgsmål ligner kommentarer til spørgsmål 14 og 15. En enkelt beskriver det at
have brugerfaringer som ansat: ”Det må være flere end mig der arbejder i psykiatrien og har erfaring af at
selv være psykiatripatient, men der tales aldrig om det. Med venner kan jeg være åbent med det men det er
slet ikke noget jeg drøfter med mine kollegaer.”
Der er et ønske om at dagen var målrettet de enkelte afsnits specialer og specielle vilkår, for eksempel
retspsykiatri. ”Det var til stor ærgrelse, at kurset ikke var tilrettelagt således, at det blev målrettet mere
afdelingsnært”.
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6.4 Barrierer og udfordringer i voksenpsykiatri
På workshoppen arbejdede deltagerne i grupper med at identificere barrierer for, og udfordringer med, at
arbejde recoveryorienteret. I undervisningsgruppen opstod et ønske om, at opsamle deltagernes bud på
dette.
Gruppernes plancher er affotograferet på ca. 30 workshops i perioden august 2013 til juni 2014. Det skal
bemærkes at plancherne ikke er affotograferet på alle workshops. De fotograferede plancher er renskrevet
og gennemlæst, med henblik på, om der er gennemgående tendenser. Barriererne og udfordringerne er
grupperet indenfor områder, der er beskrevet nedenfor.

6.4.1 Hos patienten
Deltagerne beskrev at manglende sygdomsindsigt eller sygdomsforståelse hos patienten, kunne stå i vejen
for at understøtte recovery processen. I denne sammenhæng blev nævnt, at det var udfordrende, at
håndtere og understøtte patienters tilsyneladende urealistiske mål.
Problematikker omkring netværk blev fremhævet som en udfordring. Det kunne dreje sig om manglende
netværk, men også om netværk, der var dårligt selskab for patienten. Pårørende, der er uenige i
behandlingen, blev også nævnt som en barriere, da de kunne modarbejde behandlerne i psykiatrien.

6.4.2 Hos de ansatte
I de fleste tilfælde kunne deltagerne reflektere over deres egen praksis, og hvorledes den kunne komme til
at stå i vejen for, at understøtte patientens recovery proces. De blev for eksempel udfordret på deres eget
normalitetsbegreb, når de skulle forestille sig hvordan deres patienters liv kunne leves.
Manglende håb for, og negative forventninger til, patientens bedring blev beskrevet som en barriere. I
nogle tilfælde havde det manglende håb at gøre med den "den trætte symbiose" hvor patient og behandler
kendte hinanden efter utallige genindlæggelser. Det gav en oplevelse af udmattelse og en følelse af, at
ingen af parterne havde rykket sig.
På den anden side nævnte deltagerene, at de i nogle tilfælde var overambitiøse på deres patienters vegne,
for så at blive skuffet når patienten ikke levede op til behandlerens forventninger.

6.4.3 Strukturelt
Selvom underviserne stræbte efter at workshoppen skulle handle om recovery orientering, kunne det ikke
undgås, at deltagerne nævnte ydelsessystemet som en udfordring i at understøtte patientens recovery
proces. Udfordringen kunne handle om manglende ydelser, når pårørende skulle inddrages. Der opleves
rigiditet i ydelserne, ved en sygemelding skulle kollegerne dække den sygemeldtes ydelser.
Det er en udfordring, at der mangler aktiviteter på afsnittene, som fx fysisk træning, værksted og
træningskøkken. Disse og lignende aktivitet kan være med til at understøtte patientens recovery proces og
forberede på livet udenfor afsnittet.
Det tværsektorielle samarbejde, eller mangel på samme, blev nævnt som en udfordring, der gjorde det
vanskeligt at sikre, at patientens recovery proces kunne fortsættes efter udskrivelse. Overgange mellem
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sengepsykiatri og ambulant psykiatri var en udfordring i understøttelsen af patientens recovery proces, da
information og opbygget relation risikerer at gå tabt.

6.5 Barrierer og udfordringer i Børne- og Ungdomspsykiatri
På samme måde som i voksenpsykiatrien kunne udfordringerne og barriererne grupperes i tre forskellige
områder.

6.5.1 Hos patienten og forældrene
Personalet beskrev manglende motivation hos den unge som en barriere i forhold til at understøtte
recovery processen. Der kunne også være forskellig sygdomsforståelse mellem personalet og familien,
hvilket gjorde det udfordrende at samarbejde om at understøtte barnets recovery proces.
I nogle tilfælde anskuede personalet også barnet som en del af et system og symptombærer i en
dysfunktionel familie, hvor forældrene i nogle tilfælde selv var psykisk syge eller ikke havde ressourcer til at
støtte barnet i recovery processen.

6.5.2 Hos de ansatte
Det blev beskrevet som en barriere i understøttelsen af recovery processen, når personalet ikke var enigt,
og hvis der var forskellige mål mellem behandler, forældre og den unge. Desuden beskrev personalet deres
forforståelse og fejlfinderkultur, som barrierer for at sikre barnet den bedst mulige støtte i recovery
processen.
Personalet fandt det også udfordrende, at de kun ser starten på et forløb, altså diagnosedelen. I denne
forbindelse var det også en barriere at barnet, i nogle tilfælde, bliver afsluttet uden sikkerhed for det videre
forløb ved en kommunal indsats.

6.5.3 Strukturelt
Ligesom i voksenpsykiatrien er der pres på ydelseskrav i Børne- og Ungdomspsykiatri og personalet
beskriver, at det påvirker deres empati og aktiviteterne i afsnittet. Udover ydelseskrav var det også en
barriere, at kommunikationen med netværket i bred forstand ikke tælles som ydelser.
Det blev også nævnt at ufleksible rammer, fx åbningstiden fra kl. 8-16, var en barriere, og at det kunne
opleves som, at systemets behov sættes over patientens behov.
På samme måde som i voksenpsykiatrien blev overgangen fra indlæggelse til kommunal indsats også
beskrevet som en barriere, da information og opbygget relation risikerede at gå tabt.

6.6 Refleksion over udfordringer og barrier
I langt de fleste tilfælde kunne deltagerne pege på mange forskellige udfordringer fra deres praksis, både
hos dem selv som behandlere, hos patienten samt strukturelt i systemet. Ideen på workshoppen var, at
deltagerne i løbet af dagen, og især i øvelse 3, skulle arbejde med hvordan disse udfordringer og barrierer,
kunne overkommes i praksis. Deltagerne, både i voksenpsykiatri og i BUC, pegede på manglende
sygdomsindsigt/forskellig sygdomsindsigt hos patienten, som en barriere for at arbejde recoveryorienteret.
Der kunne også være udfordringer i samarbejdet med netværket. Når deltagerne arbejdede med at
overkomme disse barrierer, kunne de trække på deres faglige viden og erfaring med at møde og respektere
andre mennesker. Der var flere specialer, hvor de ansatte ikke følger patienternes forløb på længere sigt,
og derfor ikke ved om der sker bedring, om indsatsen har hjulpet. Dette påvirker deres tro på at
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patienterne kommer sig. Det var naturligvis vanskeligt at overkomme de strukturelle barrierer, på en
workshopdag. Et emne der optog mange, var ydelsessystemet, som ikke støtter det recoveryorienterede
arbejde. Ofte kom der dog forslag fra personalet til, hvordan små ændringer kunne foretages i praksis. De
små ændringer kunne fx være et større fokus på ressourcer hos patienten, sætte ord på de positive
historier og løbende at afstemme mål og forventninger. Andre igen nævnte "Den motiverende samtale" og
"Åben dialog" som værktøjer, der kunne virke fremmende for patientens recovery proces. Personalet
skulle også hjælpe hinanden med at huske på at være nysgerrige, åbne og ikke-dømmende i deres møde
med patienter også selvom de havde flere genindlæggelser bag sig.
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7 Fokusgruppeinterview med patienter
Formålet med at interviewe patienterne var, at høre deres oplevelse af personalets understøttelse af
recoveryprocessen. Der er afholdt tre interview med i alt 10 patienter. Der deltog patienter fra ambulant
regi, indlagte patienter fra åbent og lukket afsnit, nogle patienter havde retspsykiatriske foranstaltninger. I
forbindelse med projektet, var der planlagt en patientevaluering i form af spørgeskemaer. Denne blev aflyst
på grund af udvikling af en løbende måling af patienttilfredsheden, hvor patienter kunne komme til at svare
på de samme spørgsmål to gange. For at få patienternes stemme med om deres syn på recoveryarbejdet i
RHP, blev det besluttet at lave fokusgruppeinterview. Formålet med interviewene var ikke at måle effekt af
indsatsen.
Der blev udviklet en interviewguide (Bilag 5). Interviewene blev optaget, transskriberet, analyseret og
tematiseret.

7.1 Samlende analyse af fokusgruppeinterview
7.1.1 Recovery
Når patienterne blev spurgt om hvad recovery betyder for dem, kendte kun en af deltagerne ordet. Når vi
omformulerede og spurgte til at ”komme sig”, var der mange bud på det. Det havde betydning, hvor man
var i livet. De yngre patienter var optaget af at få nye venner, bolig, uddannelse, komme ud af misbrug og
kriminalitet. De lidt ældre talte om struktur, arbejde, motion, nye værdier samt fred og ro. Man kunne sige,
at for de unge handler det om at erhverve ressourcer, mens det for de lidt ældre drejer sig om at
generhverve ressourcer. For alle var det det levede hverdagsliv det drejede sig om.

7.1.2 Behandling
Det er svært for patienterne at beskrive deres forventninger til den psykiatriske behandling i starten af
deres forløb. ”jeg tror ikke jeg var ved mine fulde fem da jeg røg ind”. De første år har været svære ” Jeg
har måske bare haft det så dårligt at jeg ikke har kunnet finde ud af hvad jeg havde brug for”. Det er
gennemgående, at patienterne ikke har haft formulerede forventninger til psykiatrien i starten. Flere
beskriver en ret kaotisk periode, måske de første år.
Mange patienter beskriver den gode behandling, undersøgelse og diagnosticering som en vigtig del af at
komme sig. Som en del af behandlingen nævnes samtaler, hvor der arbejdes med struktur, undervisning og
vejledning. Men også motion, træning, test, køre i metro, at blive bremset i for megen aktivitet beskrives
som en vigtig del af behandlingen.
De retspsykiatriske patienter beskriver, at det kan være svært at skelne mellem straf og behandling, for
eksempel når man bliver skærmet. Der efterlyses de gode samtaler, hvor man bliver lyttet til. ”det føles
som der er langt mere ophold over dette end behandling”.
For de retspsykiatriske patienter var det, at få den rigtige medicin i den rigtige dosis, en vigtig del af at
komme sig. ”Jeg skal nok medicin stabiliseres. Eller hvad det hedder, finde noget passende medicin som
virker på mig”. Der tales om det problematiske både ved for meget og for lidt medicin. Der er en
optagethed af medicinens indvirkning på det fysiske helbred. "Jeg synes der er mange der bliver
overmedicineret på vores afdeling, de render rundt og har bivirkninger ad helvedes til...,".
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Der var flere patienter, hvor medicinen ikke umiddelbart blev nævnt som en del af deres arbejde med at
komme sig, selvom de tog medicin. Også her er flere bekymret om medicinens indvirken på deres fysiske
helbred. De er også i tvivl, om hvorvidt det er nødvendigt at tage medicinen. Flere var i tvivl om medicinen
overhovedet hjalp. Dog turde de ikke ændre på den, da de var bekymrede for at få tilbagefald. Det
beskrives, at man har fået det bedre, men ”det er ikke medicinen der har gjort det, vel?”

7.1.3 Mål og behandlingsplan
Der er meget stor forskel på patienternes oplevelse af inddragelse i deres behandlingsplan.
Nogle af de retspsykiatriske patienter beskriver, at de slet ikke er inddraget i deres behandlingsplan, og ikke
har set den. En har fået beskrevet målene med behandlingen, men oplever at de hele tiden ændres. Andre
oplever et godt samarbejde, selvom man ikke nødvendigvis er enige. Det gode samarbejde beskrives:
”jeg har gjort meget ud af at få strikket en plan sammen. Men jeg har haft medindflydelse på
medicinen og seponering og hvornår skal der seponeres og hvornår er det tiden den rette og
sådan noget. Så på den måde er man velkommen til at have medindflydelse i sin behandling.
Men det sker altså ikke af sig selv, man bliver nødt til at påtage sig det ansvar”.
Flere andre patienter beskriver, hvordan de er med i udarbejdelse af behandlingsplan og formuleringen af
mål. Der er et grundigt forarbejde sammen med deres kontaktperson. De, deres pårørende og flere
fagpersoner deltager i mødet. Det kan dog være lidt ”uhyggeligt når de sidder og taler om en. Selvfølgelig
er det godt for en at høre sandheden”. Det beskrives, hvordan der forhandles omkring patienternes mål og
de fagligt begrundede mål i behandlingsplanen. Patienterne beskriver at ”der bliver arbejdet seriøst med
tingene”. Selvom lægerne vurderer at et mål er urealistisk, bliver der lyttet positivt til ønsket, og der
arbejdes med det.

7.1.4 Personalet lytter og har tid
Igen er der stor forskel på patienternes beskrivelser. Vigtigheden af den gode relation mellem behandler og
patient beskrives her.
Nogle patienter oplever at personalet lytter. De er ”lydhøre overfor hvad der bliver sagt”. ”min
kontaktperson spørger meget ind til mig”. Det er også patienternes indtryk, at personalet tror på, at de kan
får det bedre ”Hun tror på at det nok… det tror hun!” Det er nemt at komme i kontakt med behandleren, og
for eksempel få en ny tid.
Der beskrives en oplevelse under en indlæggelse med en kontaktperson, der ikke havde tid og ikke lyttede.
Kemien passede ikke, og patienten trak sig til sin
”egen lille bobleverden, og så måtte de bare lade mig være”. ”Det hører jo med til ens helbredelse at
man har muligheden for at tale med nogen…. og føler at de har tid til at sætte sig ned og have en
snak”.
Nogle retspsykiatriske patienter oplever ikke at blive lyttet til. Det kan dreje sig om deres egne erfaringer
med medicin, eller hvad der virker godt på deres symptomer i øvrigt. De mange regler nævnes som et
problem ”kender ikke alle reglerne ind og ud. Jeg er ret sikker på at personalet heller ikke gør det”. En
anden ”de har nogle regler og nogle rammer og det bliver bare smækket på, og det er som om de ikke ser
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patienten med hver sine behov” Patienterne differentierer mellem de enkelte personalemedlemmer. Det
opleves nogle gange, at der er personale der mangler værktøjer og psykologisk indsigt. ”det er svært at se
om de vil hjælpe én eller om de faktisk går imod én..”

7.1.5 Indflydelse udefra
I alle interview nævnes vigtigheden af, at behandlerne støtter patienterne i samarbejdet med det
kommunale system. Det kan være at få en bolig, job, uddannelse, men også i det hele taget gebærde sig i
dette komplekse system. ”Det var lige før at hvis man flyttede fra en kommune til en anden, så blev du
helbredt og bare glemt!”
Der beskrives et behov for støtte fra behandleren til at tackle uforudsete kriser. Der kan ske noget med ens
nærmeste, økonomien er en løbende udfordring og meget andet.

7.1.6 Sygdom og identitet
En patient vælger ikke at deltage i grupper og fællesaktiviteter, selvom vedkommende godt ved at det kan
være gode tilbud. ”Jeg har ikke lyst til at være en del af den der sygdomsting. ..jeg har ikke lyst til at blive
mindet om det”. Samtidig er vedkommende enig med diagnosen, og samarbejder om behandlingen.
Nogle patienter er meget tilfredse med den grundige udredning af deres vanskeligheder, således at
behandlingen kan blive præcis og effektiv. De fleste kender deres diagnose og er enige. Enkelte patienter er
ikke helt enige, eller oplever at diagnosen skifter og det derfor er svært at tage alvorligt.
"Jeg har måske haft 20 diagnoser og der er ikke nogen af dem der rammer rigtigt. Jeg mener at
den diagnose, det der er grundlag for stort set for alle sygdomme, det er at man er blevet ked
af det og svigtet i løbet af livet…"

7.1.7 Patientfællesskabet
Der er en del udveksling af gode råd patienterne imellem. For de retspsykiatriske patienter handler det om
hvordan man tackler personalet hvis man oplever krænkelser: ”prøv at ignorere dem … Gå forbi”. ”gør som
der bliver sagt” ”Spørg ind til hvorfor der siges et og gøres noget andet?” Ikke fare op, personalet er også
mennesker, lyder rådene fra de mere erfarne patienter, til de nye.
Her er en god beskrivelse af at patienterne arbejder med at være den gode patient. Det vil sige at man skal
kende de formelle regler, men også de uformelle. At man også skal vise hensyn til personalet.
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8 Konklusion
8.1 Har deltagerne lært mere om recovery?
I evalueringerne fra deltagerne svarer 70 %, at workshoppen har givet større indsigt i, hvordan metoder og
kommunikation har betydning i en recoveryorienteret kultur. Ca. 65 % svarer at de har lært mere (Fig.
6.2.4). I kommentarerne fra deltagerne nævnes ofte at de har fået viden. Det beskrives at der nu er en
fælles viden i afdelingen at arbejde videre med. Flere nævner det som positivt, at de har fået øje på, at de
allerede arbejder recoveryorienteret uden at have vidst det. Enkelte ville gerne have haft mere fokus på
implementering af recovery. Der er nogle der ikke opfatter den formidlede viden om recovery som ny
viden. Flere giver udtryk for, at det var mindre positivt, at dagen ikke var tilpasset deres praksis. Nogle følte
det provokerende, og oplevede sig talt ned til, når de blev præsenteret for en recovery orienteret tilgang,
som de allerede mente at have implementeret. Som undervisere oplevede vi, at der kunne være modstand
i starten af en wokshopdag. Nogle deltagere var utilfredse med at deres årlige temadag blev ”bestemt
oppefra”, i stedet for at afsnittet havde mulighed for at planlægge som vanligt. Stemningen vendte stort set
altid, når de oplevede at workshoppen havde fokus på, hvordan recoveryorienteringen kunne være netop i
deres praksis.
Ca. 85 % af deltagerne er enige i at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur (Fig.
6.2.6). 94 % af de deltagende patienter mener det samme (Fig. 6.2.8). Der var kun 17 patienter der deltog.
Der er lidt variation i personalets vurdering, hvor lidt flere (91 %, Fig 6.2.8) deltagere fra akut modtagelsen
mener, at der er brug for videreudvikling, mod 80 % af personalet fra ambulante enheder. Der er en stor
interesse og idérigdom hos personalet, omkring tiltag der kan fremme recoveryorienteret praksis i RHP, se
Bilag 8. Samtidig med at deltagerne har ideer til, og ønske om, at arbejde mere recovery orienteret, så
peger de i øvelserne på mange forskellige barrier og udfordringer. Disse udfordringer kunne samles
indenfor tre områder; hos dem selv som behandlere, hos patienten samt strukturelt i organisationen.
Ca. 85 % af deltagerne vurderer, at det har betydning at den ene underviser havde sundhedsfaglig
baggrund og den anden havde brugerbaggrund. Synergieffekten af de to forskellige underviserbaggrunde
får ros i kommentarerne, men især brugerfortællingen får megen ros, både i voksenpsykiatrien og BUC. Vi
undervisere oplevede, at der var en meget stor opmærksomhed hos deltagerne, når brugerfortællingen var
på. I evalueringerne er der nogle kommentarer om at fortællingen manglede relevans i forhold til deres
patienter. Det nævnes som positivt i evalueringerne, at den sundhedsprofessionelle underviser havde stor
viden på området. Vi undervisere oplevede det som vigtigt, at den sundhedsprofessionelle kunne bidrage til
at bygge bro mellem praksis, viden og den personlige fortælling. For at kunne dette, var det en stor fordel,
at de sundhedsprofessionelle undervisere havde bred erfaring fra psykiatrisk praksis. På lignende måde var
det vigtigt for underviseren med brugererfaring, at kunne forholde sig reflekteret til sin recovery proces i
sammenhæng med indhold og øvelser på workshopdagen.
Der var nogle udfordringer i underviserteamet i forbindelse med brugerfortællingens store succes.
Underviserne med brugerbaggrund kunne opleve det, at skulle fortælle sin historie som tokenism7. De
7

Tokenism is the policy and practice of making a perfunctory gesture towards the inclusion of members of minority groups.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokenism
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sundhedsprofessionelle undervisere kunne føle sig overset, da der ikke var den samme optagethed af deres
indsats i undervisningen.
De der havde mindst viden om rehabilitering og recovery i forvejen, lærte mest. Det store antal deltagere
med nogen/mindre grad af viden, har også rapporteret at de har lært mere. Dette kunne tale for at
målrette fremtidig undervisning efter forkundskaber. Der er mange positive kommentarer om det, at
afsnittene var sammen på tværs af vagtlag. De fik samme baggrundsviden, kunne have diskussioner om
udfordringerne i deres afsnit med deres patienter.
Nogle sundhedsprofessionelle deltagere beskriver, at det var udbytterigt at der deltog patienter fra
afsnittet. Det medførte at tonen blev anderledes positiv. Enkelte kommentarer berører udfordringen i, at
patienter fra eget afsnit deltog, da det var begrænsende for at kunne tale frit. Vi undervisere oplevede, at
personalet hurtigt lærte at italesætte også vanskelige dilemmaer, selvom der var patienter eller pårørende
tilstede.
Det var væsentligt for undervisningsindsatsen, at den var ledelsesunderstøttet. På nogle centre og bosteder
blev workshopdagen indledt med at ledelsen bød velkommen til deltagere og undervisere. I velkomsten
blev bl.a. vigtigheden af recoveryorienteringen fremhævet. Nogle centre og bosteder blev der arbejdet
systematisk med opfølgning på workshopdagen. Andre steder blev workshopdagen gennemført uden
tydelig ledelsesopbakning.

8.2 Hvad oplever patienterne?
Ved interview af patienterne viste det sig kendskabet til begrebet recovery var småt, men ved
omformulering til ”at komme sig”, var der mange bud. Patienter, som deltog på workshopdagen, vurderede
også deres viden om recovery lavt (fig. 6.2.9). Som en vigtig del af processen med at komme sig, nævner
interviewdeltagerne den gode behandling, undersøgelse og diagnosticering. Der er flere der beskriver, at de
har svært ved at forholde sig til recoveryperspektivet, især i starten af deres forløb i psykiatrien. Denne
udfordring mødte underviserne også hos personalet på akutte enheder. Personalet beskrev deres møde
med patienter i en kaotisk fase, hvor de har svært ved at formulere ønsker og mål. Personalet havde svært
ved at få øje på, hvordan der kan arbejdes recoveryorienteret i den fase.
Patienterne beskriver en meget forskellig praksis i forhold til det recoveryorienterede arbejde. Nogle
beskriver et grundigt samarbejde om behandlingsplan, mål og behandlingselementer, andre kender ikke
deres behandlingsplan og er frustrerede over dette.
Nogle patienter oplever at personalet som lyttende. De er ”lydhøre overfor hvad der bliver sagt”. ”min
kontaktperson spørger meget ind til mig”. Nogle af de retspsykiatriske patienter oplever ikke at blive lyttet
til, f.eks. deres egne erfaringer med medicin. De mange regler i retspsykiatrien nævnes som et problem.
Patienterne differentierer mellem de enkelte personalemedlemmer. Det opleves, at der er personale der
mangler værktøjer og psykologisk indsigt. Hvis kemien ikke passer mellem patient og behandler, kan dette
være en hæmsko for det gode samarbejde mod at få det bedre.
For nogle patienter er det at få den rigtige medicin vigtig. Andre patienter har ikke medicinen i fokus. Nogle
har en vis skepsis overfor medicin. Flere er i tvivl om den overhovedet hjælper, og er bekymrede for deres
fysiske helbred.

26

Kompetenceudvikling - Recoveryorientering

Nogle patienter er enige i deres diagnose. Den giver god mening og retning på behandling. For andre, har
diagnosen mistet betydning, da den ikke giver mening, og bliver ændret flere gange.
Der udveksles gode råd patienterne imellem, om hvordan man gebærder sig i forhold til personalet.
Hvordan er man den gode patient? Der er en patient der vælger aktiviteter med andre patienter fra, for at
undgå stigmatisering!

8.3 Udrulning på alle centre og kliniske enheder
Der er gennemført 148 workshops, fordelt på alle centre og bosteder inden 1. juli 2014. Der har været
undervist ca. 3700 ansatte, heraf har 342 evalueret delvist, 1700 har gennemført hele spørgeskemaet.
Faggrupperne er alle repræsenteret. 17 patienter har evalueret dagene. Lederne har deltaget på
workshopdagene, derudover har der været en lederkonference med 161 tilmeldte. Det har ikke været
nødvendigt at aflyse nogen workshops fra projektets side.
Processen i projektet har været præget af en del udskiftning i underviserne, projektlederen stoppede også.
Dette har givet udfordringer med introduktion og oplæring.

9

Perspektivering

Brugerfortællingen er et meget stærkt pædagogisk middel, som det er oplagt at tænke ind i fremtidige
undervisningsprogrammer. Den personlige historie forekommer efterhånden flere steder i det psykiatriske
felt, men der er ikke tilgængelig viden om dette fænomen. Hvilke historier er relevante hvornår? Hvordan
kvalificeres en historie, den kan fortælles på mange måder? Hvordan er det at fortælle sin sygdomshistorie
to gange om ugen? Fortællingen er én måde, hvor brugerperspektivet kan komme frem, men der er andre
måder end fortællingen, og er de ligeså virkningsfulde? Her mangler viden, så brugerfortællinger kan
kvalificeres.
I denne indsats hvor der er undervist i mange forskellige praksisser, har det været væsentligt, at
underviserne kunne bygge bro mellem praksis, viden og den personlige fortælling. For at kunne dette, var
det en stor fordel, at de sundhedsprofessionelle undervisere havde viden, og bred erfaring fra psykiatrisk
praksis. På lignende måde var det vigtigt for underviseren med brugererfaring, at kunne forholde sig
reflekteret til sin recovery proces i sammenhæng med indhold og øvelser på workshopdagen.
Det var en udfordring for underviserteamet, at finde sig til rette i deres roller. Rollen som
sundhedsprofessionel underviser er kendt for alle parter. Rollen som formidler af brugerperspektivet, i en
undervisningsindsats for sundhedsprofessionelle, er forholdsvis ny. Skal vedkommende udelukkende stille
sig til rådighed med sin fortælling? Kan vi tage dele af hinandens program? Hvem skal træffe beslutninger i
løbet af workshopdagen? Hvordan ser vi selv på vores roller? Hvordan oplever deltagerne underviserne?
Hvordan udvikler rollerne sig i løbet af samarbejdet?
Det var nyt for alle involverede, at der var undervisning for personale, pårørende og patienter sammen.
Med omtanke og forberedelse, blev det lærerigt og udviklende for alle parter. Det må anbefales at tænke
denne mulighed ind fremover, hvor patienter deltager i kurser/temadage sammen med personalet.
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En enkelt temadag kan gøde jorden, men kan ikke stå alene, hvis der skal ske en ændring i praksis. Både
patienter, pårørende og professionelle vil have brug for, at der fortsat arbejdes med at udvikle
recoveryorienterede tilgange i netop deres særlige praksis. Fremover kunne undervisning i recovery
differentieres efter vidensniveau, i forhold til særlige specialer og med fokus på implementering i praksis.
Det er tydeligt, både i interviews og Enalyzer resultater, at patienternes selvrapporterede viden om
recovery er lav. Derfor bør der i særlig grad lægges vægt på undervisning af patienter i recovery
tankegangen og de muligheder der ligger i dette perspektiv.
Region Hovedstadens Psykiatri har en vision om at fremtidens psykiatri skal være baseret på recovery.
Recovery-undervisningsindsatsen har været én af flere indsatser, som skulle fremme recoveryorienteringen
i Region Hovedstadens Psykiatri, men det er væsentligt, at der fortsat udvikles og forankres
recoveryorienterede indsatsatser og projekter.
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10 Bilag
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Bilag 1. Spørgeskema i Enalyzer
Evaluering af workshop om recovery

For at vi hele tiden kan udvikle og tilpasse undervisningen til deltagernes behov, vil vi bede dig om at bruge
5 minutter på dette spørgeskema. Skemaet er anonymt og kan ikke spores tilbage til dig.
1. Hvilket centre eller bosted arbejder du på?
(Angiv gerne flere svar)



PCA



PCB



PC Bornholm



PCG



PCN



PCF



PCS



PCK



BUC



PCH



Orion



Lunden



Skovvænget



Andet
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2. Hvilket område arbejder du i?
(Angiv gerne flere svar)



Intensivt lukket sengeafsnit



Åbent sengeafsnit



Kombineret åben / lukket afdeling



Ambulatorier



Distriktspsykiatri



Opus



Forskningsenhed



Kompetencecenter



Andet

3. Hvad er din baggrund?
(Angiv kun ét svar)
Viden
Psyki
skabe
Sosu- Syge
Ergot Fysiot
Social
Pæda Psyko
Diæti Skolel atri- Forsk
lig
assist plejer Læge erape erape
rådgiv
Andet
gog
log
st
ærer bruge
er
meda
ent
ske
ut
ut
er
r
rbejde
r
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4. Har du en leder-funktion?
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





5. Er du mand eller kvinde?
(Angiv kun ét svar)
Mand

Kvinde





6. Hvor gammel er du?
(Angiv kun ét svar)
18-30

31-45



46-60



over 60





7. Hvilken type afdeling arbejder du på?
(Angiv kun ét svar)

Akut modtagelse



Sengeafsnit



Ambulant enhed



Andet



Jeg er bruger og er
ikke ansat i
psykiatrien



8. I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen?
(Angiv kun ét svar)
I meget høj grad



I høj grad



I nogen grad



I mindre grad



Slet ikke



9. I hvor høj grad mener du, at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur på din
arbejdsplads?
(Angiv kun ét svar)
I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke
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10. I hvor høj grad har workshopdagen givet dig større indsigt i, hvordan metoder og kommunikation
kan virke fremmende eller hæmmende for en recovery-orienteret kultur?
(Angiv kun ét svar)
Ja, i meget høj grad



Ja, i høj grad



Ja, i nogen grad



Nej, kun i mindre
grad

Nej, slet ikke





11. I hvor høj grad havde det betydning, at den ene underviser havde en sundhedsfaglig uddannelse
og den anden brugererfaringer?
(Angiv kun ét svar)
Ja, i meget høj grad



Ja, i høj grad



Ja, i nogen grad



Nej kun i mindre
grad

Nej havde ikke
betydning





12. Var de viste dias overskuelige og med til at lette din forståelse af recovery og kommunikation?
(Angiv kun ét svar)
Ja, i meget høj grad



Ja, i høj grad



Ja, i nogen grad



Nej, kun i mindre
grad

Nej, slet ikke





13. I hvor høj grad har du lært mere på workshopdagen om rehabilitering og recovery?
(Angiv kun ét svar)
Ja, i meget høj grad



Ja, i høj grad



Ja, i nogen grad



Nej, kun i mindre
grad



Nej, slet ikke



14. Beskriv, hvad der har været positivt ved at deltage i workshopdagen?

_____________________________________________________
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15. Beskriv, hvad der har været mindre positivt ved at deltage i workshopdagen?

_____________________________________________________
16. Har du forslag til, hvordan man i forlængelse af denne workshopdag kan skabe en mere
recoveryorienteret praksis?

_____________________________________________________
17. Har du andre kommentarer

_____________________________________________________
Tusind tak for din bevarelse!

34

Kompetenceudvikling - Recoveryorientering

Bilag 2. Program fra Workshop. Voksenpsykiatri og BUC
Program for workshopdag i voksenpsykiatri
08.30 - 08.45

Velkomst

08.45 - 09.30

Rehabilitering og Recovery

09.30 - 10.00

Recovery set ud fra et brugerperspektiv

10.00 - 10.15

Pause.

10.15 - 10.45

Øvelse (Ability Spotting)

10.45 - 11.15

Øvelse (Udfordringer)

11.15 - 12.15

Opsamling i plenum

12.15 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.15

Recovery set ud fra et brugerperspektiv

13.15 - 13.20

Pause

13.20 - 14.00

Kommunikation

14.00 - 14.30

Øvelse (Praksisøvelse)

14.30 - 15.00

Opsamling på øvelse

15.00 - 15.30

Værktøjer og opsamling på dagen
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Program for workshopdag i BUC
08.30 - 08.45

Velkomst

08.45 - 09.30

Rehabilitering og Recovery

09.30 - 10.30

Recovery set ud fra et brugerperspektiv.

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.15

Øvelse (Ability Spotting)

11.15 - 11.45

Øvelse (Udfordringer)

11.45 - 12.15

Frokost

12.15 - 13.15

Opsamling i plenum

13.15 - 13.20

Pause

13.20 - 14.00

Kommunikation

14.00 - 14.30

Øvelse (Praksisøvelse)

14.30 - 15.00

Opsamling på øvelse.

15.00 - 15.30

Værktøjer og opsamling på dagen.
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Bilag 3. Øvelsesvejledning
ØVELSE 1 – INTERVIEW - ABILITY SPOTTING (TO-OG-TO)
Først skal I vende blikket indad og genkalde jer og tænke på en patient, som I har haft med at gøre, og hvor
det er gået godt - set med recovery-øjne. Det har ikke så stor betydning, hvor langt personen er i sin
recovery-proces, blot vedkommende er på vej.
Det får I et par minutter til. Herefter går I sammen to og to, hvor den ene person interviewer den anden
person.
Først fortælles historien.
Intervieweren spørger herefter ind til hvad det var modparten gjorde for at fremme patientens
recoveryproces. Interviewerens rolle er dels at interviewe men også at skrive alle de positive tiltag
ned undervejs i interviewet.
Intervieweren giver feedback ved at sætte ord på alle de tiltag som modparten gjorde for at
fremme patientens recoveryproces.
Herefter byttes roller.
Hjælpespørgsmål
Hvad var det, der gjorde, at det gik så godt?
Hvad var det helt specifikt, at du gjorde?
Hvad tror du, var den vigtigste grund til, at det gik godt?
Hvad gjorde du anderledes?
Hvor gjorde du en forskel?
Hvor gjorde du noget, du ikke plejede?
Hvor gjorde du, som du plejede?
Hvornår begyndte det at gå godt?
Var der et helt konkret ”vendepunkt,” hvor der pludselig skete noget?
Var der flere vendepunkter?
Hvordan var du ellers med til at fremme recovery-processen?
Hvordan gjorde du helt præcist en forskel?
Var der andre måder, du også gjorde en forskel på?
Hvilke personlige egenskaber gjorde du brug af?
Hvilke faglige kompetencer benyttede du?
Hvilke faktorer spillede ellers en rolle?
Hvilke overvejelser gjorde du dig undervejs om din rolle i processen?
Hvilke forventninger havde du?
Hvorfor var det vigtigt for dig at gøre, som du gjorde?
Hvorfor gik det ikke galt?
Hvem var den største drivkraft i denne proces udover patienten selv?
Hvem hjalp ellers?
Hvordan sikrede du dig et godt samarbejde med dem?
Hvad er du allermest stolt af ved denne sag?
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ØVELSE 2 – UDFORDRINGER (GRUPPE/PLENUM)
Først vælges en tovholder som har ansvaret for at præsentere gruppens overvejelser i plenum.
I gruppen skal I overveje følgende:
Tænk på en situation/problemstilling hvor det har været svært at omsætte drømme og
håb til en plan, eller hvor patienten/brugeren selv havde vanskeligt ved at tro på
muligheden for at komme sig af sin sygdom.
I skal nu i gruppen præsentere de forskellige case/problemstillinger for hinanden og på
baggrund heraf udvælges en situation eller centrale pointer fra drøftelsen, som I bringer
med ind til fælles refleksion i plenum.
Hvis muligt skal I identificere hvilke barrierer der kan gøre det svært at understøtte
patienten/brugeren i opleve håb, muligheder og empowerment.
De væsentligste barrierer og udfordringer skrives på flipover papir, som gruppen
præsenterer i plenum.

ØVELSE 3 – PRAKSISØVELSE (GRUPPE/PLENUM)
Først vælges en tovholder som har ansvaret for at præsentere gruppens overvejelser i plenum.
I gruppen skal I overveje følgende:
I kan forberede en samtale med en af jeres patienter, hvor målet med samtalen skal
være at sætte fokus på at styrke patientens oplevelse af håb, muligheder og
empowerment.
I kan eventuelt tage udgangspunkt i de barrierer, som blev identificeret tidligere på
dagen.
Gruppen laver først en fælles brainstorm på, hvordan opgaven kan gribes an.
Herefter diskuteres hvilke overvejelser I vil gøre jer for at sikre at jeres arbejdsmåde
fører til en afklaring og styrkelse af patientens/brugerens oplevelse af håb,
muligheder og empowerment?
De væsentligste ideer og overvejelser skrives på flipover papir, som gruppen
præsenterer i plenum.
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Bilag 4. Program for ledertemadag
Skabelse af en recoveryorienteret kultur gennem ledelse – hvordan?
Program
09.00

Åbning af konferencen og velkomst v. Martin Lund, direktør.
Præsentation af programmet v. Dorthe Knauer, konsulent.

09.15

RECOVERY og indsatser i Region Hovedstadens Psykiatri v.
Kristen Kistrup, centerchef, PC Frederiksberg.

09.30

Recovery – set fra et brugerperspektiv v. Lise Jul Petersen,
Journalist og tidligere bruger.

10.00

Implementering af recovery-orientering i en større organisation
– med fokus på værdier og ledelsesperspektivet v. Ole Svejstrup,
socialrådgiver, projektleder og udviklingskonsulent, Århus Kommune.
Interaktiv øvelse med deltagerne, hvor Lise Jul Petersen og Ole Svejstrup vil deltage.

12.00

Frokost

13.00

Helping services support recovery – Lessons from a national project
(ImROC): Professor Geoff Shepherd, ImROC Director, Centre for
Mental Health, London.

13.30

Changing services to support recovery – A manager’s perspective:
Jane Rennison, Recovery lead, Central and North West London
NHS Trust.

14.00

Brug inspirationen og gode ideer og relater det til indsatser i egne
enheder og resultataftaler, og drøft hvordan I som ledere kan facilitere kulturforankringen.

14.45

Lederens rolle i implementeringen af IMR og recovery? John
Hagel Mikkelsen, konstitueret klinikchef, Distriktspsykiatrisk Center
Frederiksberg.

15.15

Pause

15.30

Hvad tager jeg med mig hjem, og hvordan omsætter jeg det til egen
praksis?

15.45-16.00

Afslutning og tak for i dag v. Martin Lund, direktør.
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Bilag 5. Spørgsmål - fokusgruppeinterview
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hvad betyder recovery for jer? Vi starter med to minutter hvor I tænker og skriver stikord.
Runde om det.
Hvilke forventninger havde I til støtte fra psykiatrien? Evt. spørge ind til de ting de nævner i runden
om recovery. Fik I den hjælp i havde brug for? Eksempler på hvad det var personalet gjorde?
Kan I komme med eksempler på at personalet har talt med jer om jeres håb og drømme? Hvad var
det for drømme/håb? Hvordan foregik det? Hvordan var det at tale om dette?
Har I fået støtte fra personalet til at sætte mål, og til at lave en plan for at nå dem? Kan I komme med
nogen eksempler på mål? Hvordan blev I støttet?
Har I oplevet at personalet har været positivt og optimistiske når I har talt om jeres fremtid? At
personalet har en tro på at I kan få det bedre/komme sig? Hvordan viste det sig? Hvad betød det for
dig?
Har i oplevet at få støtte til at få øje på det I er gode til? Jeres stærke sider.
Har I oplevet at der er lyttet til jeres egne erfaringer med hvad der hjælper jer, når I har det dårligt?
Eksempler?
Er I enige med jeres behandlere om hvilke vanskeligheder (diagnose) I har? (sygdomsindsigt)
Har medicin være en del af jeres proces med at komme sig?
Oplever I at personalet har tid til jer? Eksempel? Hvis ikke, hvad ville I gerne have haft tid til?
En ting jeg har hørt flere nævne er … Hvad mener I andre om det?
Formålet med dette interview er at undersøge om, og på hvilke måder personalet støtter patienterne
i deres recoveryproces. Er der noget omkring dette vi ikke har fået talt om?
Her afsluttende: hvis I skulle give et godt råd om hvordan personalet bliver bedre til at arbejde
recoveryorienteret, hvad synes I er det vigtigste der skal arbejdes på i fremtiden?
Afslutning: Runde dagen af på en god måde. Hvordan har det været at være med i dag?
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Bilag 6. Projekt- og styregruppe
Projektgruppe
Kristen Kistrup (projektejer)
Kim Jørgensen (projektleder)
Lone Petersen (projektdeltager og leder af kompetencecenter)
Tina Christensen (projektdeltager og tidligere bruger)
Lone Bank Weltz (projektdeltager og HR konsulent)
Anne Marie Torsting (projektdeltager og ergoterapeut)
Mia Henriksen (souschef på Lunden)

Styregruppe
Centerchef (projektejer) Kristen Kistrup
Centerchef Rene Priess
Centerchef Birgitte Welcher
Klinikchef Birgitte Borgbjerg Moltke
Udviklingschef Gitte Busch Pedersen
Klinikchef Ida Hageman
Sekretariats- og kommunikationschef Line Duelund
HR-chef Ulla Rasmussen
Leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Lone Petersen
Brugerrepræsentanter Kirsten Elise Hove, Fællesrådet og Klavs Serup Rasmussen
Forstander på Orion Line Top Abildtrup.
Projektleder Kim Jørgensen deltager i styregruppemøderne.

41

Kompetenceudvikling - Recoveryorientering

Bilag 7. Svar på baggrundsspørgsmål
Tabel 1. Hvilket center eller bosted arbejder du på?
Procent

Antal

PCA

2%

38

PCB

12 %

223

PC Bornholm

1%

29

PCG

10 %

199

PCN

14 %

266

PCF

5%

90

PCS

7%

144

PCK

16 %

318

BUC

14 %

274

PCH

11 %

206

Orion

1%

23

Lunden

0%

0

Skovvænget

0%

9

Andet

6%

125

Total

100 %

1944

Tabel 2. Hvilket område arbejder du i?
Procent

Antal

Intensivt lukket sengeafsnit

21 %

407

Åbent sengeafsnit

21 %

396

Kombineret åben / lukket afdeling

9%

180

Ambulatorier

17 %

325

Distriktspsykiatri

13 %

247

Opus

3%

65

Forskningsenhed

1%

11

Kompetencecenter

1%

24

Andet

17 %

322

Total

103 %

1977
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Tabel 3. Hvad er din baggrund?
Procent

Antal

Sosu-assistent

17 %

324

Sygeplejerske

40 %

758

Læge

9%

168

Ergoterapeut

4%

72

Fysioterapeut

3%

55

Pædagog

2%

47

Psykolog

9%

162

Socialrådgiver

6%

110

Diætist

0%

3

Skolelærer

0%

6

Psykiatri-bruger

1%

13

Forsker

0%

3

Videnskabelig medarbejder

1%

12

Andet

9%

169

Total

100 %

1902

Tabel 4. Har du en leder-funktion?
Procent

Antal

Ja

14 %

267

Nej

86 %

1634

Total

100 %

1901

Procent

Antal

Mand

16 %

303

Kvinde

84 %

1595

Total

100 %

1898

Tabel 5. Er du mand eller kvinde?

Tabel 6. Hvor gammel er du?
Procent

Antal

18-30

12 %

224

31-45

38 %

717

46-60

41 %

779

over 60

9%

172

100 %

1892

Total
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Tabel 7. Hvilken type afdeling arbejder du på?
Procent

Antal

Akut modtagelse

8%

154

Sengeafsnit

46 %

869

Ambulant enhed

35 %

663

Andet

10 %

185

Jeg er bruger og er ikke ansat i
psykiatrien

1%

17

100 %

1888

Total
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Bilag 8. Forslag til at skabe en mere recoveryorienteret praksis
Deltagernes forslag til hvordan man i forlængelse af denne workshopdag kan skabe en mere
recoveryorienteret praksis.
Konkrete forslag
Konkrete handlemuligheder: pt med til behandlingskonference, fokus på ressourcer,
Opfølgning og evaluering med deltagelse af egne patienter.
daglig fokus på recovery i forbindelse med morgenrapporten, afd.sygepl. spørgerind til den enkelte
patient og hvad kontaktpersonen og patient arbejder sammen om. Besøg af tidligere brugere,
støtte patient og kontaktperson i recovery retning. personalemøder, hvor der diskuteres
afdelingens tilbud og refleksion over hvad man gør lige nu og hvad der evt kan ændres. Besøg fra
kompetencecenter for at få støtte hertil.
Hos os har vores IMR-gruppebehandling gjort en kæmpe forskel i forhold til forståelsen af at
arbejde målrettet med recovery, specielt håbet og pt'ernes mål.
At klinisk retninglinier og procedurer kræver ligeldes revision og blive tilpasset recovery
tankegangen. Recoveryorienteret praksis skal have større dagsorden i den politiske elite samt på
organisationsplan.
vi har på F2Ø lige fået ansat en recovery mentor, altså en person med brugerbaggrund.
Recoveryambassadører.
Benyttet tidl. patienter som ressourcepersoner på især de lukkede afsnit.
En recoverypostkasse i centeret til de gode eksempler
Man kunne mødes med dem der har arbejdet med recovery og erfaringsudveksle
Op til og efter recoverydagen har temaet været drøftet uformelt, så det har allerede inden dagen
sat fokus på situationen. Meget positivt med artikler målrettet deltagergruppens
faglighed/speciale.
Man kunne sende artikler ud på mail. Jeg tænker på korte og let tilgængelige artikler med ny viden,
eksempler på sucess historier og andre interessefremmende tiltag.
Vi tænker først at lave et brugerpanel til at samarbejde om skriftlig kommunikation,
introduktionskursus, Flerfamiliearrangementer og temaeftermiddage.
Skabe sammenhæng ml. KISO og dokumentation for Recovery.
Faste undervisningsdage med supervision af egne cases med recovery.
Café møder
En bruger det er kommet sig, både fra kriminalitet og misbrug, ud i afsnittet til at fortælle vores
patienter om hvordan han er kommet videre og på den måde give håb!!
Vi kan jo starte med noget mere brugerindflydelse på vores psykoedukation, så det ikke er vores
behov for undervisning af brugerne, der psykoedukeres i
Bruge eksterne personer/konsulenter, som observatører i afdelingerne og som kan give feedback i
konkrete situationer, hvor de finder der kunne arbejdes mere recovery orienteret.
Man kunne have inviteret flere brugere
Et af de større tiltag her hos os, vil være at begynde at dokumentere sammen med patienterne.
Vi påtænker at øge brugerinddragelsen på en række punkter, eks. i modtagelsen af nye ptt. og evt. i
et af vores gruppetilbud. Derudover ønsker vi arbejde for at muliggøre opfølgende kontakter efter
udskrivelse, så overgangen fra indlagt til hjem og dialog med samarbejdspartnere forbedres.
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Herudover inddragelse af brugererfaringer blandt ansat personale.
Folk skriger efter redskaber. Så wokshops der kan give dem konkrete redskaber, opleve hvad er
forskellen på at optræde med en naturvidenskabelig identitet og optræde som sparringspartner
Det lange seje træk
At man altid husker at tænke på det liv, pt. lever ved siden af behandlingen og efter. Dette kunne
systematiseres, så det ikke glemmes, eller man ikke har overskud til det. I øvrigt at man altid
validerer patienternes ressourcer, og fokuserer på udviklingen af disse
svært. det handler om viden og uddannelse og om at vi tør kommentere på en måde, vi taler til
vores patienter og pårørende på og om. det kræver nogle steder en kulturændring
I LEAN regi arbejde med, hvordan vi kommer i dialog med patienten omk håb og fremtidsdrømme.
I hverdagen ved at medtænke det i konferencer, monofaglige møder og ved personalemøder.
Fokus: det er pt.s mål for eget liv der er i centrum.
Sikre at pt. har udarbejdet egne mål,
Opfølgning om f.eks. et halvt år fra de 2 arbejdspladser. Her skal et par
medarbejderrepræsentanter fra hver arbejdsplads (evt. valgt på workshopdagen) komme med en
tilbagemelding til jer med recoveryerfaringer fra deres arbejdshverdag (fordele og/eller ulemper).
Arbejde videre på lokale temadage. Case-arbejde ude på afsnittene med fælles refleksion over R i
små grupper giver noget godt. Mere af det.
Arbejdsgruppe med personale og brugere
sørge for, at der strukturelt er fokus på dette, f.eks. ved udformningen af skabelonen for
behandlingsplan; men måske også overveje en lang række af de parametre, som man bl.a. i
akkreditteringssammenhænge måler på (personligt synes jeg det er fint, at vi også er
opmærksomme på vore pt.s fysiske sundhed og velbefindende, men er der mon nogen, der har
overvejet om f.eks. vejledningerne om KRAM-faktorer i et recovery-perspektiv, hvor der er vægt på
pt.s værdier og mål - og her tænker jeg ikke talje-mål!). En psykiatri med mindre detail reguleret
regel- og registreringsstyring med mulighed for en fleksibel og individuelt tilpasset behandling for
den enkelte patient!
Kurser til personalet.
Bedre sammenhæng mellem ambulant og sengeafsnit.
Bedre samarbejde med kommunen.
Mere af det som I har sat i gang. Have fokus på det og mere undervisning til de, der ikke har
tilstrækkeligt kendskab til recovery, undervisning, temadag mv.
spørge os selv en gang om måneden, f.eks. til personalemøde om vi har eksempler på, at vi har
arbejdet recoveryorienteret
Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund tror jeg er det der vil gi´ aller mest. Derudover
Supervision sammen med patienten - i det hele taget skal mere patientdeltagelse brugerdeltagelsesstrategien skal sættes i spil.
Ledelse
Ledelse der melder værdier ud. Ledelsen fastholder fælles kultur.
Det kræver at man øverst oppe er enige om at recovery er det vigtigste og ikke samtidig at lave
pakkeforløb og andre modsatrettede tiltag.
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Effektmålinger hvordan en recoveryorienteret tankegang er implementeret hos både ledere,
medarbejdere og patienter i de enkelte enheder og arbejdspladsen som helhed.
Klar strategi for opfølgning fra ledelshold, medarbejdere med brugerbaggrund ansættes asap
Kritiske bemærkninger
Jamen skal vi da det? Først må man klargøre og afgrænse begrebet, hvori adskiller det sig fra vanlig
praksis, hvad er det nye, og hvad er den videnskabelige baggrund. Der har gennem tiden været
mange bevægelser, som er blomstret op og døet hen igen. Så der må være en hel anden ballast i
bevisførelsen, når man skal argumentere for denne bevægelses fortræffelighed.
Ledelsen og lægerne skulle have været med til Recovery workshoppen, så der i fællesskab kan
ændres arbejdsgange. Dette kan kun lade dig gøre, hvis lægerne og ledelsen er med på det.
Vores enhed er i hele sit udspring et recoveryprojekt, men det er jo bemærkelsesværdigt at man fra
regionens side på en og samme tid ønsker recovery samtidig med der etableres en ydelses- og
produktionskultur sideløbende hermed. Dette er i mit perspektiv decideret modstridende. Således
står mange af regionens øvrige tiltag i vejen for en recoveryorienteret kultur og praksis.
Præcisser hvad der menes med recoveryorienteret praksis og giv forslag til konkrete tiltag.
Udelad at medbringe en patient, da vi tager hensyn til ham, hvilket begrænser dialogen. Simpel
skizofreni er en diagnose med lav validitet og det svækkede hele grundlaget for at man troede på
denne pts recovery - der var mange diagnostiske overvejelser og alternative forklaringer på
forløbet. Ikke at hans historie for så vidt var interessant - for vi ser jo de historier hele tiden i den
ambulante psykiatri, hvor hele målet er at ptt skal komme sig og komme overens med deres lidelse
på bedste vis.
Nej. Min/ vores udfordring er at der er en retspsykiatrisk afd, hvorfor vi er underlagt regler og
sikkerhed kan kan gøre det vanskeligt at arbejde 100 % recovery orienteret.
Vi skal nok have mere fokus på, i vores egen afdeling, hvad gør vi i forvejen, der kan se som
recoveryorienteret og kan vi gøre mere af det. Det er svært at se, hvor tiden skal komme fra.
Aktuelt skal vi nedbringe ventetid, og der er kun fokus på at øge ydelsesniveauet hos den enkelte
medarbejder

47

