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Fire kognitive forstyrrelser har særlige konsekvenser for
unge med skizofreni og deres fremtidige funktionsniveau og
hverdagsliv (jf. M.F. Green)
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Kognitive forstyrrelser ses som
vanskeligheder med at
•
•
•
•
•

følge med i samtaler
samle tankerne
indlære nye færdigheder
huske aftaler eller rutiner
planlægge sin hverdag

• let afledelighed
• hæmmet generaliseringsevne

• skift mellem overabstrakt og konkret tænkning
• medfører ofte nederlagsfølelse-lavt selvværd-skyld og skam
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Anne, 26 år, i gang med
korterevarende uddannelse
”Jeg kan nogenlunde følge med i timerne når
jeg bruger de teknikker vi har talt om, men jeg
kan på ingen måde huske hvad alle de andre i
klassen hedder og det er enormt pinligt at jeg
ikke ved det.
Jeg bruger en masse energi på at undgå at
komme i situationer hvor jeg er nødt til at
kalde dem ved navn. De andre synes jeg er
meget stille”
Birthe Bruun
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Eva, 25 år, førtidspension

“Jeg kan ikke huske hvad min sagsbehandler fortalte
mig, fordi hendes halskæde sad skævt”
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2 hovedretninger indenfor kognitiv
træning
 Kognitiv træning
 Kompenserende teknikker
Ikke løfter om normalisering eller helbredelse, men
om en forbedring af en vanskelighed. Styrkende
og/eller kompenserende tilgang
Mål for træning:
 Hjernen: Neuroplasticitet
 Kognition: Maskineriet bag vores tænkning
 Metakognition: At kunne lære nye færdigheder,
“thinking about thinking”
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Hvad er virksomt?
En kombination af 4 elementer
Medicin
Visse af de nyere antipsykotika har (sandsynligvis) en bedrende effekt på nogle af de kognitive forstyrrelser,
men evidensen er ikke stærk nok til at man kan komme med specifikke anbefalinger
Miljøændringer
Hjemme og arbejdsmiljøer kan arrangeres således at man lettere kan fungere med sine kognitive
vanskeligheder
Kompensationsstrategier
Andre metoder til at gøre ting, som man forhindres i på grund af sine kognitive vanskeligheder
Træning
Forbedring af opmærksomhed, indlæring, hukommelse ved brug af målrettede teknikker og procedurer.
Indebærer ofte brug af PC. Effekten bedres (sandsynligvis) ved kombination med anden rehabilitering
Psykolog Torben Østergård Christensen
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Træningsteknikker
Effektive

Ineffektive

Stilladsering(scaffolding)
Errorless learning

Didaktisk instruktion

Simpel
repetition
Økonomisk
belønning
Learning by error

Reference: Wykes, T. & van der Gaag,M (2001)
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Kognitiv træning/rehabilitering
hvad siger litteraturen?
 De bedste resultater opnås, hvis kognitiv træning
kombineres med praktisk/-arbejdstræning.
Bell,M et al (2001) Neurocognitive enhancement
therapy with work therapy. Archieves of General
Psychiatry 58,763-768

 Reviews: E. Twamley, S. McGurk, T. Wykes
Birthe Bruun
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NEUROCOM MÅL OG RESULTATER

• Forbedre funktionsniveau
• Forbedre kognitive funktioner
• Styrke selvtillid og selvværd
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Almene arbejdspladskompetancer
Fremmøde:

1. Jeg er fremmødt mere end 10 minutter efter det aftalte tidspunkt
2. Jeg er fremmødt mellem 10 og 5 minutter efter det aftalte tidspunkt
3. Jeg er fremmødt mellem 5 minutter og 1 minut efter det aftalte tidspunkt
4. Jeg er fremmødt mindre end 1 minut efter det aftalte tidspunkt
5. Jeg er mødt til den aftalte tid

Regler og aftaler:
1. Jeg er slet ikke opmærksom på regler eller aftaler og holder trods påtale ikke mine aftaler
2. Jeg er med enkelte undtagelser ikke opmærksom på regler og følger i almindelighed ikke aftaler
3. Jeg er almindeligvis opmærksom på regler og aftaler – det er kun få gange, at de ikke bliver overholdt
4. Jeg er næsten hele tiden opmærksom på regler og aftaler
5. Jeg er altid opmærksom på regler og aftaler - det sker aldrig, at de ikke blev overholdt

Initiativ:
1. Alle mine aktiviteter skal sættes i gang af andre – jeg venter altid på deres initiativ
2. Jeg kan stort set ikke holde mine aktiviteter i gang uden hjælp fra andre
3. Jeg kan selvstændigt holde mine aktiviteter i gang uden hjælp fra andre
4. Jeg kan selvstændigt holde mine aktiviteter i gang og tager enkelte gange selv initiativ til nye opgaver/initiativer
5. Jeg tager ofte initiativer til nye opgaver/aktiviteter, når andre er færdiggjorte
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Kognitive kompetencer
Koncentration:
1. Jeg har gennemgribende koncentrationsbesvær - kan sjældent færdiggøre aktiviteter, fordi jeg meget let bliver distraheret eller taber
tråden
2. Jeg har flere gange besvær med at holde koncentrationen – bliver flere gange distraheret og/eller taber tråden
3. Jeg er stort set koncentreret i mine aktiviteter - bliver sjældent distraheret og/eller taber tråden
4. Jeg er koncentreret i alle aktiviteter - bliver kun distraheret og/eller taber tråden en enkelt gang
5. Jeg er meget koncentreret i alle aktiviteter - bliver aldrig distraheret og/eller taber tråden

Overblik:
1. Jeg kan meget sjældent overskue, hvorledes opgaver/aktiviteter skal løses/udføres - har vedvarende behov for støtte fra andre
2. Jeg kan kun løse/udføre opgaver/aktiviteter med ringe overblik – skal have støtte flere gange
3. Jeg kan med nogen vanskelighed overskue, hvorledes opgaver/aktiviteter skal løses/udføres
4. Jeg kan uden større vanskeligheder overskue, hvorledes opgaver/aktiviteter skal løses/udføres
5. Jeg kan let og ubesværet overskue, hvorledes opgaver/aktiviteter skal løses/udføres

Hukommelse:
1. Jeg skal have instruktioner gentaget mange gange, når jeg laver aktiviteter
2. Jeg skal flere gange have instruktioner gentaget
3. Jeg skal kun få gange have instruktioner gentaget
4. Med én eller to undtagelser skal jeg ikke have instruktioner gentaget
5. Jeg skal aldrig have instruktioner gentaget
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Sociale kompetencer
Samarbejdsevne:
1. Jeg er uvillig til at samarbejde eller vanskelig at samarbejde med
2. Samarbejde med mig fungerer med enkelte undtagelser dårligt
3. Jeg fungerer i et samarbejdet, men falder ind imellem ud af “samarbejdsrollen”
4. Jeg fungerer godt i et samarbejde
5. Jeg bidrager positivt til et samarbejde og er med til at få samarbejdet til at fungere – jeg viser god situationsfornemmelse

Motivation:
1. Jeg vægrer mig ved at acceptere arbejdsopgaver eller er udpræget umotiveret
2. Jeg er umotiveret det meste af tiden
3. Jeg accepterer arbejdsopgaver uden indvendinger - gør hvad “jeg blev bedt om”
4. Jeg arbejder med upåfaldende motivation
5. Jeg vil gerne selvstændigt præge arbejde og aktiviteter

Håndtering af “kritiske situationer”
1. Jeg kan ikke klare uventede situationer, der stiller krav til selvstændig tænken og handlen
2. Jeg kan ikke klare de fleste situationer der stiller krav til selvstændig tænken og handlen
3. Jeg klarer flere uventede situationer, der stiller krav til selvstændig tænken og handlen
4. Jeg klarer med én eller to undtagelser uventede situationer, der stiller krav til selvstændig tænken og handlen
5. Jeg klarer altid uventede situationer, der stiller krav til selvstændig tænken og handlen
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Kompetencesamtaler
-klientcentreret metode
• Formål: At tage ejerskab for egne ressourcer og
udviklingsområder/problemfelter
At øge motivation for træning
At generalisere effekten fra den kognitive træning
over i de unges hverdagsliv (hjemarbejde/uddannelse-fritid)
• Fundne styrker og svagheder fra
kompetanceskemaerne relateres til sammenlignelige
vanskeligheder i hverdagen med henblik på
aktivitetsplanlægning og ”nærmeste udviklingszone”
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Birthe Bruun

Samarbejde på tværs af
behandlings og socialpsykiatri
Hvordan matcher tænkning
og arbejdsmetoder
hinanden?
Pilotprojekt mellem OPUS og
Rejsecaféen, Aarhus

Rejsecaféen
• Et arbejdsmarkedsrettet ungetilbud
forankret i Socialpsykiatrien

Ergoterapeut Kenneth Sandell Henriksen

Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Vejen til arbejdsmarkedet

Den udfordrende

Den overskuelige

Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Hvad gør vejen udfordrende?
Kognitive forstyrrelser ses som vanskeligheder med at
• Følge med i samtaler
• Samle tankerne
• Indlære nye færdigheder
• Huske aftaler eller rutiner
• Planlægge sin hverdag
• Let afledelighed
• Hæmmet generaliseringsevne
• Skift mellem overabstrakt og konkret tænkning
• Medfører ofte nederlagsfølelse, lavt selvværd, skyld og skam
Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Hvad gør vejen udfordrende?
Hvor skal vi hen?

Hvad skal vi have med på turen?

Hvordan skal vi komme derhen?
Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Den kognitive træning
Almene arbejdspladskompetencer:
Fremmøde:
Regler og aftaler:
Initiativ:

Kognitive kompetencer:
Koncentration:
Overblik:
Hukommelse:

Sociale kompetencer
Samarbejdsevne:

Motivation:
Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Håndtering af ”kritiske situationer”

Case
• Scorede 5 i alle spørgsmål – Ingen problemer!
• Observationer i hverdagen
•

Tidsfornemmelse opmåles i cigeretter, hvilket kan gøre det svært at
lave mad!

•

Aftaler blev ikke overholdt

•

Nedsat hukommelse

•

Nedsat koncentration

•

Klarede ikke selvstændige opgaver

• Opfølgning efter 6 uger

•

En nedjustering af egen vurdering

•

Udsættelse af opstart på kokke uddannelsen

Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Resultater

• Fra passiv til aktiv
• Fra overførselsindkomst til løn
• Fra psykisk sårbar til medborger

Sammen skaber vi en fremtid!
Rejsecaféen
MSB
Aarhus kommune

Hvordan komme i gang?
Et eksempel på et tværsektorielt rehabiliteringsprojekt
mellem OPUS Århus og Rejsecaféen, Århus kommune
• Form: Statussamtaler fra start, efter 6 uger og derefter hver 3. måned
med den unge, kontaktpersonen og behandleren
• Indhold: Kompetencesamtaler med løbende afdækning af succeser,
potentielle udviklingsområder og hjemmearbejde knyttet til dette
• Caseeksempel
• Implementering: Undervisning af personale i kognitive forstyrrelser og
metoden: Sparring ift. de oplysninger der afdækkes ved gennemgang af
skemaet samt udvikling af relevante fokuspunkter ift. hjemmearbejde
• Løbende erfaringsopsamling, vidensdeling og metodeudvikling
• NUZO: Få flere unge og OPUS behandlere med

Visioner om en helhedsorienteret indsats i
rehabiliteringsprocessen mellem
behandlings- og socialpsykiatrien
I klinikken: Træne 1-1 eller i gruppe
I boform/undervisnings/dagtilbud/
arbejdspladstræning: Medinddrage
KP/arbejdsgiver/mentor med kompetenceskema
Hjemmetræning: Ex. med scientific braintraining pro
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Kognitiv træning på den store bane….
 Møder med Århus kommune mhp. at være med til at tegne
den fremtidige udvikling for tværsektoriel rehabilitering
 Udfordringer: Kommunernes stadig ringere økonomi medfører
tvingende behov for nytænkning: Færre socialpsykiatriske
boformer og dagtilbud, mere fokus på rehabilitering i eget hjem
og stort behov for metodeudvikling, herunder høj grad af
faglighed
 Kommunale kodeord pt: Frivillige indsatser og at alle borgere
har krav på recovery og at være tilknyttet arbejdsmarkedet
fremfor ”kun”socialpsykiatri
Hvordan får vi det knyttet sammen med vores fokuspunkter ift.
rehabilitering? Genoptræningsplaner i psykiatrien som man har
krav på som patient i somatikken?

High-lights
1 Kognitive forstyrrelser skal tages alvorligt som
indsatsområde
2. Vi skal som personale have viden om kognitive
forstyrrelser for at kunne formidle indsatsen til de
unge
3. Vi skal sikre træningsperspektivet og hvad deraf
følger, for såvel de unge som deres pårørende,
behandlingspersonale og socialpsykiatrisk personale

4. Unge psykisk sårbare har krav på inklusion
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Hørt fra en af de unge
At få det bedre kræver meget
tålmodighed……..Det føles som en ufattelig
stor løgn i lang tid at sige til sig selv at man er
okay!
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Ved spørgsmål,kontakt:

khen@aarhus.dk
birtolse@rm.dk
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