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KFR ARBEJDSPAPIRER
Formålet med KFR arbejdspapirer er at give en status præsens på aktuel viden indenfor et
afgrænset tematisk område. KFR arbejdspapirer skitserer centrale aspekter og
problemstillinger og giver forslag til videre læsning og fordybelse, men gør ikke krav på at
være en systematisk eller udtømmende oversigt. Målgruppen for KFR arbejdspapirer er
fagprofessionelle, der arbejder med retspsykiatriske patientforløb.

FORORD .......................................................................................................................... 7
INDLEDNING ............................................................................................................... 9
Arbejdspapirets målgruppe og ambition.......................................................... 9
Afgrænsninger og begrebsbrug......................................................................... 10
Metode og materiale .............................................................................................. 11
Semistrukturerede forskningsinterviews ................................................... 11
Rekrutteringsgrundlag og rekrutteringsprocedure ................................ 12
Information og samtykke ................................................................................ 13
Analyse af data .................................................................................................... 13
OM AKTIVITETSTEAMET OG DETS TILBUD .............................................. 14
Praktiske forhold og begrænsninger ............................................................... 17
RESULTATER .............................................................................................................. 19
Interviewenes varighed .................................................................................... 20
AKTIVITETERNES BETYDNING? ..................................................................... 20
Hvilke aktiviteter? ................................................................................................... 20
Hvilke betydninger har aktiviteter for informanterne? ............................ 22
En form for afledende effekt .......................................................................... 22
Oplevelse af hverdag ......................................................................................... 23
En følelse af psykisk og fysisk velvære ...................................................... 23
Netcaféens vigtighed ......................................................................................... 25
Mulighed for sociale relationer versus uønsket socialitet .................... 25
Ingen eller mindre betydning ......................................................................... 28
Formål med aktiviteter ......................................................................................... 28
Taktisk deltagelse? – et instrument eller middel på vejen til… ........ 29
Ønsker til andre aktivitetstilbud? ..................................................................... 30
Værdsættelse af de aktuelle tilbud .................................................................. 33
HVAD KAN FORHINDRE DELTAGELSE?....................................................... 33
Psykiatriske og somatiske symptomer ........................................................... 34
Træthed eller bivirkninger fra medicin ........................................................... 34
At komme op til morgenmødet ......................................................................... 35
Travle formiddage .................................................................................................. 36
Sikkerhedsniveau kan skabe begrænsninger .............................................. 36
Stofmisbrug <-> aktiviteter ............................................................................... 36
Hvad kan fremme deltagelse? ........................................................................... 37

Inspiration fra medpatienter .......................................................................... 38
At blive spurgt… igen og igen ........................................................................ 38
ERFARINGER FRA AKTIVITETSTILBUD OG HVERDAGSLIV?.......... 40
PERSPEKTIVERING ................................................................................................ 43
REFERENCER .............................................................................................................. 47
BILAG ............................................................................................................................. 49
Bilag 1: Patientinformation ................................................................................. 49
Bilag 2: Samtykkeerklæring ............................................................................... 50

Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) har igennem de seneste år foretaget en række
undersøgelser, hvor det er patienters erfaringer, der er i fokus. Denne vidensproduktion er
væsentlig i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af pleje, behandling og
rehabilitering i Region Hovedstadens Psykiatri, så tilbud og indhold i videst muligt omfang
tilgodeser patienternes ønsker og behov.
I dette arbejdspapir beskrives erfaringer med aktivitetstilbud i den specialiserede
retspsykiatri på PC Glostrup. Det er for så vidt ikke ny viden, at tilbud om aktiviteter er
vigtige og værdifulde for patienter, ikke mindst for patienter, der har langvarige ophold i
lukket regi. Som læser har det alligevel overrasket mig, hvor detaljeret patienterne beretter
om betydningen af aktivitetstilbud. Det er ikke altid så ligetil at få adgang til
retspsykiatriske patienters erfaringer og perspektiver i forbindelse med patientfeedback og
dialogmøder. Set i det lys er det påfaldende, at det i dette projekt er lykkedes at få 11 ud af
20 patienter i tale. Når dette blev muligt, skyldes det formentlig flere ting, men ikke mindst,
at personalet i afsnittene har bakket op om et sådant forskningsprojekt og har bidraget
intensivt i rekrutteringsprocessen.
Resultatet er, at vi har fået megen værdifuld information om patienternes erfaringer og
synspunkter i forhold til betydningen af varierede aktivitetstilbud under indlæggelse.
Endvidere viser undersøgelsen, at vi som organisation med fordel kan arbejde mere med at
begrebsafklare og udvikle aktivitetstilbud, så de bedst muligt kan understøtte den enkelte
patients recovery- og rehabiliteringsproces.
KFR Arbejdspapirer kan downloades fra KFRs hjemmeside: www.psykiatri-regionh.dk/kfr

God læse- og arbejdslyst!
Bo Andersen
Centerchef
PC Sct. Hans

Formålet med dette arbejdspapir er at beskrive resultater fra en undersøgelse af patienters
oplevelser af og erfaringer med aktivitetstilbud i to sengeafsnit i den specialiserede
retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. Undersøgelsen er initieret på baggrund af en
henvendelse til Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) fra medarbejdere i det
pågældende aktivitetsteam. Der var i teamet et stærkt ønske og behov for mere viden om
patienternes erfaringer med og syn på aktuelle aktivitetstilbud. Endvidere var
aktivitetsteamet optaget af mulige barrierer for deltagelse i aktivitetstilbud, og af hvorledes
de som professionelle kan arbejde med at facilitere, at flere patienter vil deltage. - ”Der er
nogen, der er svære at motivere til at være med” var et udsagn, vi ofte stødte på i
forberedelsen af undersøgelsens design, og det var tydeligt, at medlemmer i aktivitetsteamet
var optaget af, hvordan de kan arbejde med motivation og deltagelse. Viden om patienternes
egne erfaringer med aktivitetstilbud og eventuelle barrierer for deltagelse er en væsentlig
forudsætning for at formulere indsatser, der skal understøtte øget deltagelse i
aktivitetstilbud.
Undersøgelsens problemformulering har været:
At belyse hvilke erfaringer indlagte patienter har med de aktivitetstilbud, der
tilrettelægges af det tværgående aktivitetsteam på døgnafsnit Q180 og Q181 på
Psykiatrisk Center Glostrup.
Målet har været at få indsigt i, hvilke betydninger aktivitetstilbuddene har for patienterne,
og hvilke barrierer, der eventuelt kan være for deltagelse. Afslutningsvist blev patienterne
spurgt om forholdet mellem erfaringer fra aktivitetsdeltagelse og deres fremtidige
hverdagsliv efter indlæggelsen.

Formålet med KFR Arbejdspapirer er at give et hurtigt overblik over et centralt tema eller
område. Det bagvedliggende arbejde er således ikke baseret på omfattende og systematiske
litteratursøgninger, og arbejdspapirerne gør ikke krav på at være udtømmende.
Arbejdspapirerne skrives i en lettilgængelig form og er tænkt som introduktioner, der kan

give anledning til efterfølgende fordybelser i eksisterende litteratur eller nye og supplerende
undersøgelser. Vi anvender i arbejdspapiret en skrivestil, hvor flest mulig af informanternes
udsagn bringes i anvendelse i form af ordrette citater, der illustrerer og underbygger de
tematiske analyser.1 Håbet med dette arbejdspapir om patienters erfaringer med
aktivitetstilbud i den specialiserede retspsykiatri er, at denne nye viden kan bringes i
anvendelse af personale, der er involveret i retspsykiatriske patientforløb, og nyttiggøres i
tilrettelæggelsen og udviklingen af varierede aktivitetstilbud under indlæggelse.

Undersøgelsen er gennemført indenfor en kort tidsramme på fem måneder (efterår
2018/vinter 2019), hvilket indebærer betydelige begrænsninger. Dens fokus er afgrænset til
patienters erfaringer med de aktivitetstilbud, der tilbydes og faciliteres af det aktivitetsteam,
der arbejder på tværs af de to sengeafsnit. Undersøgelsen er baseret på semistrukturerede
forskningsinterviews med

patienter, på samtaler med

aktivitetsteamet og på

deltagerobservation i afsnittene.
Undervejs i vores arbejde er det blevet tydeligt, at begrebet aktiviteter er bredt, og at det
kan være vanskeligt at forstå eller opnå enighed om, hvad aktiviteter er, eller hvilke formål
de har. Indhold i, oplevelse og betydning af aktiviteter kan være vidt forskelligt afhængigt
af faglige og personlige ståsteder. Det vil formentlig variere mellem fagprofessionelle i
dette felt, og det vil variere fra patient til patient. Forståelser af aktiviteter og deres formål
kan også præges af tid og sted; om aktiviteten eksempelvis finder sted i eller med tæt
relation til sengeafsnittet, eller i andre rum, der er fysisk længere væk, f.eks. en sportshal.
I en total institution som et sengeafsnit foregår en lang række aktiviteter; det kan være en
aktivitet at stå op, at have en samtale, at deltage i et fælles måltid eller at hygge med et spil
eller at se tv i opholdsstuen. Nogle af disse aktiviteter kan have til formål at understøtte
social færdighedstræning, men det kan også være mindre tydeligt, hvorvidt de har et
specifikt formål, eller blot er ”noget man gør”, noget, der er forbundet med nydelse eller
har et præg af fritid eller hobby. Om end det kan diskuteres, hvorvidt patienter i et
døgnafsnit oplever at have fri fra at være patient, og dermed har noget tid, der kan siges at
være ’fritid’ eller ’hobbybetonet’?
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I løbet af et døgn vil der gennemspille sig en lang række aktiviteter for hver enkelt patient,
hvoraf de aktivitetstilbud, der faciliteres af aktivitetsteamet og typisk foregår væk fra
sengeafsnittet (i haverne, i motionshallen eller i relation hertil), udgør en mindre andel.
Undervejs i arbejdspapiret omtales disse som aktivitetstilbud, der tilbydes eller faciliteres
af

det

tværgående

aktivitetsteam.

Disse

aktivitetstilbud

udbydes

med

et

behandlingsmæssigt sigte for øje, og formålet med dem er at træne eller vedligeholde
færdigheder (med henblik på at undgå funktionstab under langvarig indlæggelse). I selve
interviewsituationen blev det ekspliciteret, at fokus var på aktivitetstilbuddene. De fleste
informanter ser ud til at have besvaret interviewspørgsmål ud fra denne præmis. Men, da
de afslutningsvis blev spurgt, om der er andre typer af aktiviteter, de kunne tænke sig blev
tilbudt, er det tydeligt, at de trækker på en bredere forståelse af aktiviteter, og f.eks. svarer
”mere udgang”, ”mere frihed” eller nogen at tale fortroligt med.
Vores undersøgelse tyder på, at vi på tværs af fagligheder med fordel kan blive mere
præcise i benævnelsen af aktiviteter, aktivitetsformer og aktivitetstilbud, der indgår i
psykiatrisk pleje, behandling og rehabilitering.

Undersøgelsen er udført som et kvalitativt forskningsprojekt. Det er anmeldt til
Videnscenter for Dataanmeldelse og godkendt pr. 20. november 2018.

Semistrukturerede forskningsinterviews
Projektet er baseret på datamateriale fra semistrukturerede forskningsinterviews med 11
retspsykiatriske patienter, der er indlagt på døgnafsnit Q180 og Q181 på Psykiatrisk Center
Glostrup. Patienterne er indlagt som følge af en retslig foranstaltning. I projektet inddrages
både patienter før (dvs. surrogat varetægtsfængsling) og efter en dom (dvs. anbringelseseller behandlingsdom).2 De semistrukturerede interviews tager udgangspunkt i en
interviewguide, der er bygget op omkring centrale tematikker, der er struktureret i følgende
hovedspørgsmål og emner: Hvordan beskriver patienterne deres hverdag og deltagelse i
aktivitetstilbud? Hvilke udfordringer oplever patienterne i forbindelse med deltagelsen i
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aktiviteterne? Hvilke mål/formål opfatter de aktivitetstilbuddene har? Er der
aktivitetstilbud, de savner? Hvad lavede og interesserede patienten sig for i sin dagligdag
inden indlæggelse? Hvilke forventninger har patienten til hverdagen efter indlæggelsen? og
er der nogen sammenhæng mellem erfaringer fra aktivitetsdeltagelse under indlæggelse og
et fremtidigt hverdagsliv udenfor sengeafsnittet?

Samtlige informanter blev spurgt om, det var i orden, at interviewet blev optaget på bånd,
og alle accepterede dette. I alt 12 patienter takkede ja til at lade sig interviewe, men ét
interview måtte afbrydes som følge af informantens psykiske tilstand, og indgår derfor ikke
i undersøgelsens empiri. Samtlige interviews blev efterfølgende transskriberet af en
lægesekretær. Interviewene er transskriberet ordret, men i arbejdspapirets brug af citater,
kan der dog forekomme grammatiske og sproglige tilpasninger for at øge forståelsen i den
skrevne tekst.

Rekrutteringsgrundlag og rekrutteringsprocedure
Samtlige informanter er rekrutteret fra Psykiatrisk Center Glostrup i Region Hovedstadens
Psykiatri, fra retspsykiatriske døgnafsnit. Inklusionskriterier for at indgå i undersøgelsen
var, at informanten skulle kunne tale og forstå dansk; ikke være svært psykotisk på
interviewtidspunktet og heller ikke påvirket af narkotika og alkohol.

I forbindelse med rekruttering af informanter til projektet blev der uddelt en
patientinformation (se bilag 1). Patientinformationen indeholder projektets formål, at
deltagelsen er frivillig og anonym, samt at man til enhver tid kan trække sig ud af
undersøgelsen. Uddelingen af patientinformationen skete ved, at projektmedarbejderen
personligt mødte op i afsnittene til de ugentlige cafemøder og snakkede med patienterne
om projektets formål og undersøgelsesform. Desuden var aktivitetsteamet også
behjælpelige med at uddele patientinformationen ud og fortalte om projektet i afsnittene.
Aktivitetsteamet har således gjort en meget stor indsats for at fremme rekruttering og
dermed bidraget til, at et stort antal informanter deltog i undersøgelsen (11/12 ud af i alt 20
mulige deltagere).

Information og samtykke
Samtlige informanter blev informeret både mundtligt og skriftligt om projektets formål
samt en kort beskrivelse af undersøgelsen. Intervieweren gennemgik derefter en
samtykkeerklæring med informanten, og tydeliggjorde, at deltagelsen i undersøgelsen er
frivillig; at informanten til enhver tid kan fortryde og uden begrundelse afslutte interviewet
i interviewsituationen; at informanten eller personer der omtales i undersøgelsen, vil blive
anonymiseret i projektets formidling; at deltagelse i undersøgelsen ikke på nogen måde har
betydning for informantens behandling; at alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.
Samtykkeerklæringen blev derefter underskrevet af informanten i interviewsituationen.

Analyse af data
Analyse af datamaterialet er baseret på en systematisk tekstkondensering af de
transskriberede

interviews.3

Arbejdspapirets

forfattere

har

først

gennemlæst

transskriberingerne og eventuelt gennemlyttet lydfilerne individuelt. Derefter er der, ved en
fælles diskussion og refleksion, fundet centrale tematikker og problemstillinger, der er
betydningsfulde, både i de enkelte interviews, og for forståelsen og fortolkningen af
interviewmaterialet som en helhed. Analysen er derefter sammenskrevet af Jette Møllerhøj.
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Informanterne er rekrutteret fra den retspsykiatriske funktion, døgnafsnit Q180 og Q181, i
Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstadens Psykiatri (RHP). Døgnafsnittenes
målgruppe er patienter med dom til behandling eller anbringelse, sygeafsonere, og
varetægtssurrogerede

patienter,

herunder

patienter

med

retslig

kendelse

til

mentalobservation. Hvert døgnafsnit har plads til ti patienter.

Det er det tværgående aktivitetsteam, der har ansvaret for at facilitere aktiviteter på begge
døgnafsnit. Aktivitetsteamet råder over en motionshal, et styrketræningsrum samt et lokale
med stationære computere med internetadgang samt to aktivitetsrum med køkkener.
Faciliteterne er fysisk placeret i forlængelse af sengeafsnittene.

Det er aktivitetsteamets hensigt og ambition at tilbyde og facilitere en bred vifte af
aktivitetstilbud

og

mulighed

for

adspredelse

hos

patienterne.

Målet

med

aktivitetstilbuddene er, at de indlagte patienter gennem deltagelse kan fastholde eller
forbedre deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.4

Aktivitetsteamet består af fem aktivitetsmedarbejdere hvoraf tre er ergoterapeuter og to er
social- og sundhedsassistenter. Aktivitetsteamet er i afsnittene alle hverdage i tidsrummet
8.00-16.00.

Aktivitetsteamet

er

også

i

afsnittene

på

søndage

(med

to

aktivitetsmedarbejdere). Aktivitetstilbuddene er dog ikke programsat søndage, men er
tilrettelagt efter patienternes ønsker til aktiviteter, som typisk er træning, netcafé og at gå
ture. I det følgende gennemgås aktivitetsteamets tilbud. Der hvor der er angivet et timeantal
er det udtryk for den samlede tilgængelighed eller ”åbningstid” vedrørende et
aktivitetstilbud, om man så må sige. Det betyder, at den enkelte patient ikke nødvendigvis
oplever at kunne træne 3-4 gange om ugen i op til 1, 5 timer.
Aktivitetsteamet står for følgende aktivitetstilbud5:
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sted), deltagerobservationer og samtaler med aktivitetsteamet.
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•

Træning i motionshallen og styrketræningsrummet, tre til fire gange om ugen á en
times til halvanden times varighed.
o

Formål: at øge fysisk og psykisk velvære gennem bevægelse og
styrketræning. Derudover udvikles patienters sociale færdigheder gennem
kommunikation med medpatienter og personale. Patienterne oplever et
frirum væk fra hverdagen i afsnittet.

o

Indhold: Patienterne har mulighed for at spille fodbold, volleyball eller
badminton i motionshallen og dyrke styrketræning i et separat rum med
styrketræningsudstyr. Der er desuden stillet løbebånd, cross-trainere, og
motionscykler og andet træningsudstyr til rådighed.

•

Netcafé, alle hverdage á en times varighed.
o

Formål: at patienterne får mulighed for kontakt til sociale relationer og det
omkringliggende samfund.

o

Indhold: I netcaféen har patienter adgang til internet. Meget af tiden går
med at høre musik på YouTube, kontakte venner og familie via sociale
medier som Facebook og tjekke e-Boks eller e-mail.

•

Caféhygge, en gang ugen á to timers varighed.
o

Formål: at styrke eller bevare patienternes sociale færdigheder.

o

Indhold: Til caféhygge får patienter tilbudt et stykke hjemmebagt kage
(kage bagt af en patient sammen med et personale) og en kop kaffe fra en
espresso-maskine. Her er der ligeledes mulighed for at spille keglebillard,
deltage i sang og musik og udføre håndarbejde.

•

Haveture, oftest efter frokost.
o

Formål: at give patienterne mulighed for frisk luft og stimuli fra
omgivelserne.

o

Indhold: Patienter har mulighed for at gå ture med andre patienter og
personale i haven.

•

Diætist, en gang om måneden á halv times til 45 minutters varighed.

o

Formål: at patienterne bliver oplyst om ernæring, og hvordan de spiser
mest hensigtsmæssigt.

o

Indhold: Diætisten præsenterer et kort oplæg om et emne evt. til
diskussion med patienter. Diætisten tilbyder til slut vejning af patienter.
Her kan de få målt deres vægt, fedtprocent, muskelmasse, vandmasse mv.
Diætisten skriver tallene i et skema, som patienten kan tage med hjem, for
dermed at medbringe det næste gang, diætisten er der. Skemaet er en hjælp
til at holde øje med forandringer.

•

Patient-pårørendecafé, en gang om måneden.
o

Formål: øge generel information til og samarbejde med pårørende

o

Indhold: Til patient-pårørendecaféen afholdes et oplæg af en fagperson
f.eks. overlæge, socialrådgiver, sygehuspræst etc. Oplægget handler om
deres funktion i afsnittene, og om hvordan patienter og pårørende kan
bruge disse under indlæggelsen. Til patient-pårørendecaféen serveres
aftensmad. Få gange vil oplægget være erstattet af grillaftener og
julebanko.

•

Madgruppe (ADL), planlægning sker i samarbejde med patienten.
o

Formål: at vedligeholde eller forbedre patienternes færdigheder indenfor
madlavning med det mål om at gøre patienterne så selvhjulpne som muligt.

o

Indhold: I madgruppen har patienter mulighed for at lave mad sammen
med personale fra aktivitetsteamet og andre medpatienter. Sammen
planlægger de, hvad menuen skal bestå af, og hvilke varer der skal
indkøbes.

•

Havearbejde (aktiviteten er sæsonpræget).
o

Formål: at øge fysisk og psykisk velvære. Kognitive funktioner stimuleres
ved koncentration i aktiviteten.

o

Indhold: Primært forår og sommer. Her kan patienter være med til at så
grøntsager (f.eks. chili og tomater) og udføre havearbejde i samarbejde
med aktivitetsteamet (opdeling af bed og lignende).

•

Læsegruppe, en gang om ugen á halv times til en times varighed
o

Formål: at skabe et socialt forum, give interesse for læsning og
vedligeholde læsefærdigheder.

o

Indhold: Til læsegruppen har patienterne mulighed for at indgå i
oplæsning af et værk, som de selv vælger.

•

NA-møder indgår i de samlede aktiviteter i døgnafsnittene, men er dog ikke
faciliteret af aktivitetsteamet, men af eksterne aktører. Møder med Anonyme
Narkomaner (NA) bliver afholdt en gang om måneden.
o

Formål og indhold: at oplyse og sætte misbrugsproblematikker i fokus, og
motivere til evt. ophør af misbrug.

For patienter med frihedsrettigheder er det også muligt at gå ture udenfor afsnittet og f.eks.
tage til den lokale svømmehal med en aktivitetsmedarbejder. Ledsaget udgang er ikke
beskrevet i aktivitetsteamets notat over aktivitetstilbud.

Under indlæggelsen i afsnittet bliver alle patienter vurderet til et sikkerhedsniveau (fra 1 til
4) af overlægen i afsnittet. Sikkerhedsniveauet kan løbende ændres afhængigt af den
aktuelle psykiske tilstand, som følge af absenteringer, misbrug og farlighed mv.
Eksempelvis har aktiviteter i motionshallen sikkerhedsniveau 3, aktiviteter i
styrketræningsrummet har sikkerhedsniveau 4, netcafé har sikkerhedsniveau 3, madlavning
har sikkerhedsniveau 4, og cafehygge i aktivitetsrummet har sikkerhedsniveau 2. Det
betyder, at nogle patienter kan have begrænsede muligheder for deltagelse i aktivitetstilbud.

Da nogle patienter er underlagt brev- og besøgskontrol (B&B), er der restriktioner i forhold
til internetadgang på døgnafsnittene. Internetadgang forefindes kun i netcaféen.
Mobiltelefoner udleveres i slusen, når patienter har udgang.

En forudsætning for at kunne deltage i dagsaktiviteterne er, at patienten skal møde op til de
daglige morgenmøder, for derpå at skrive sig på en aktivitet, han/hun ønsker at deltage i
den pågældende dag. Hvis man ikke møder frem til morgenmøde, er der således i princippet
ikke adgang til at deltage i aktivitetstilbud.

Aktivitetsteamet udarbejder et programsat ugeskema, som viser en oversigt over, hvilke
aktiviteter, der er i den pågældende uge. Ugeskemaet bliver hængt op på en tavle i
gangarealet ude i begge afsnit. Nogle af informanterne omtaler i interviewsituationerne, at
de også har individuelle ugeskemaer, hvor de kan se, hvilke aktivitetstilbud de efter planen
skal tage del i. Aktivitetsteamet betoner, at de tilstræber fleksibilitet i forhold til deltagelse
i aktiviteter. Hvis patienten bliver forsinket og ikke kan nå at deltage i aktiviteten grundet
andre aftaler (f.eks. lægesamtaler), kan aktiviteten planlægges således at den enten bliver
rykket til senere eller patienten møder lidt senere ind til aktiviteten, efter den er startet.6
I denne undersøgelse har vi udelukkende fokus på aktivitetstilbud faciliteret af det
tværgående aktivitetsteam.
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Fra deltagerobservation og samtale med aktivitetsteamet.

I det følgende præsenteres resultater fra 11 semistrukturerede interviews med patienter fra
to retspsykiatriske sengeafsnit, dvs. godt 50 % af afsnittenes patientpopulation.
Informanterne er karakteriseret ved følgende:
Alder og køn: Informanternes alder spænder fra 22 år til 60 år. Gennemsnitsalderen er ca.
35 år på interviewtidspunktet, medianen er 34 år. Samtlige informanter er mænd.

Indlæggelsestid i døgnafsnit: Indlæggelsestiden for informanterne varierer fra 8 dage til 12
måneder. Nogle af informanterne har status som varetægtssurrogerede, mens andre har
dom. Af anonymiseringshensyn er der ikke lavet opgørelser over informanternes retslige
status. Såvel varetægtsfængsling i surrogat som domme uden længstetid kan afstedkomme
stor usikkerhed, ventetid og uvished for informanterne, og det kan have indflydelse på deres
syn på og valg af aktivitetstilbud. Det kan ligeledes have betydning for, i hvilket omfang
det er muligt for informanterne at visualisere et fremtidigt liv udenfor sengeafsnittet.

Deltagelse i aktiviteter: Alle informanter har erfaringer med at deltage i aktivitetstilbud,
men der er stort spænd i graden af deres deltagelse og i deres præferencer. Det er
karakteristisk, at den del af afsnittenes patienter, der ikke, eller sjældent, benytter sig af
aktivitetstilbud, heller ikke ønskede at samtykke til at deltage i denne undersøgelse.7 Det
var netop denne gruppe, som aktivitetsteamet ved projektets start var særligt interesserede
i at få viden om. Specifik viden fra de mindre deltagende eller ikke-deltagende patienter har
vi desværre ikke kunnet frembringe i denne undersøgelse. Men, de informanterne der har
deltaget i undersøgelsen, har delt værdifulde erfaringer i forhold til, hvad der kan fremme
eller hæmme deltagelse i aktivitetstilbud. Det er herefter aktivitetsteamets opgave at se på,
om disse erfaringer kan overføres og bringes i anvendelse i forhold til teamets fremadrettede
arbejde med deltagelse og motivation.
Psykiatrierfaring: De fleste af informanterne har tidligere erfaring fra kontakt med
behandlingspsykiatrien, og fra indlæggelser i almenpsykiatrisk regi. Det giver dem
7
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mulighed for at sammenligne aktivitetstilbud, og flere af dem bemærker, at der er langt flere
aktivitetsmuligheder i den specialiserede retspsykiatri, hvor de aktuelt er indlagt, i forhold
til tidligere.

Interviewenes varighed
Varigheden af interviewene varierer fra 14 minutter til 22 minutter (i gennemsnit ca. 17,5
minutter, og medianen er 15 minutter). I forhold til tidligere undersøgelser foretaget af KFR
er disse interviews relativt korte, men spørgeguiden og de tematikker, der ønskes undersøgt
i denne ombæring er også mere afgrænset. Der er variationer i hvor meget informanterne
beretter og hvor informationsmættet det enkelte interview er, men samlet set udtrykker
informanterne mange erfaringer med og syn på aktivitetstilbud.

Deltagelsen i aktivitetstilbuddene varierer for de enkelte informanter og ser ud til at hænge
sammen med hvad de finder interessant, og deres aktuelle behov, samt deres aktuelle
fysiske og psykiske tilstand. Dog udtrykker størstedelen af informanterne, at de deltager så
meget som muligt i de udbudte aktivitetstilbud:
”Jeg prøver så vidt som muligt at deltage i de ting jeg kan”. (informant 10)
”Jamen nu har jeg jo B & B [brev- og besøgskontrol] Men ellers så deltager jeg i de
aktiviteter, jeg kan. Det er som sagt: cirkeltræning, styrketræning og fodbold”. (informant
11)
”Jeg er med i aktiviteter hver dag, næsten”. (informant 4)
”Jeg er kommet i en rutine. Jeg står op og gør mig klar. Så spiser jeg morgenmad og
deltager i morgenmøde og så går jeg en tur på løbebåndet og efterfølgende skriver jeg
dagbog på computer og i hånden […] og så er der de her aktiviteter, der er en gang imellem,

og det varierer alt afhængig af, hvad for en dag, det er. Og jeg prøver at deltage i så mange
aktiviteter som muligt”. (informant 7)

En informant, der er begrænset i muligheden for at deltage i træning, svarer på spørgsmålet
om, hvad han typisk får dagen til at gå med, at det afgrænses til at: ”Gå op og ned ad
gangen”. (informant 10)

Der er dog aktiviteter, som informanterne deltager mere i end andre, og som synes at være
mere populære end andre. De aktiviteter informanterne fortæller, der bliver benyttet
hyppigst, er netcafé, boldspil, træning og caféhygge. En enkelt informant fortæller også
glad om madlavningsgruppen: ”så plejer jeg at lave bøffer, sådan stege peberbøffer”.
(informant 2)
En enkelt informant fortæller, at læsegruppen ikke er attraktiv for ham: ”så lige
læsegruppen er jeg ikke vild med […] jeg synes det er kedeligt [..] jeg kunne godt tænke
mig, at det foregik lidt mere frit. Altså i stedet for at læse op […] at man snakkede i stedet
for at læse”. (informant 9)

De øvrige aktiviteter, som eksempelvis besøg af diætist eller patient-pårørende-aften, er
ikke særlig fremtrædende i interviewsituationerne. Det er aktivitetstilbud, der forekommer
ca. hver 4. uge, og det kan være en forklaring på, at det ikke lige er det første, informanterne
kommer til at tænke på, når de bliver spurgt om, hvad de deltager i. Når interviewer f.eks.
minder informanten om, at de tidligere har mødtes i forbindelse caféhygge, bekræfter de
fleste af informanterne, at det da også er rigtigt, at de deltager i caféarrangementet.

Nogle af de aktivitetstilbud der er beskrevet af aktivitetsteamet nævnes ikke i
interviewsituationerne, f.eks. hønsene i haven. Interviews blev foretaget i efterårsmånederne, og der kan være en oplagt sæsonbetinget forklaring på, at udeaktiviteter i
relation til hønsehuset og havearbejdet ikke aktuelt fyldte så meget i hverdagslivet i
afsnittene og dermed heller ikke i informanternes beretninger.

Størstedelen af informanterne havde forholdsvist nemt ved at sætte ord på, hvilke
betydninger aktiviteterne har for dem. En række hovedtemaer ser ud til at gå igen: at
aktiviteter kan fungere som en form for afledning, at det minder om ting i hverdagslivet
udenfor psykiatrisk regi og at aktiviteter, især fysisk aktivitet, bidrager til øget fysisk og
psykisk velbefindende. Det er også karakteristisk for informanternes erfaringer, at
aktivitetstilbud indebærer mulighed for sociale relationer med andre (professionelle eller
medpatienter). Dette kan være et potentiale og en mulighed, men kan også opleves som
påtvungen eller uønsket socialitet.

En form for afledende effekt
Ophold i et lukket sengeafsnit indebærer for mange patienter oceaner af tid. Flere af
informanterne beskriver deltagelse som noget, der får tiden til at gå og som udfylder noget
af al den tid, der er til rådighed:
”for det første får jeg tiden til at gå”. (informant 8 og informant 11)
”det er for at få tiden til at gå”. (informant 6)
”så får jeg også fyldt min dag ud ved at lave noget”. (informant 4)
”men ellers har du jo næsten ikke andet end tid her”. (informant 11)
”og så er det et dejligt afbræk, kan man sige”. (informant 8)
”hverdagen bliver brudt op og man har noget man skal”. (informant 8)
”altså det har noget at gøre med at få brugt nogle timer i løbet af dagen på noget, som er
nogenlunde fornuftigt. For ellers så bliver det […] så bliver det altså rimelig lang tid ikke
at lave noget”. (informant 8)
”ja men keder sig meget, hvis man ikke laver noget i den stil”. (informant 2)

På spørgsmål om, hvorfor informanterne deltager i specifikke aktivitetstilbud som
caféhygge og fodboldtræning svarer en informant lakonisk:
”Fordi at jeg kan… der er ikke så meget andet at lave”. (informant 10)

En anden informant beskriver, at aktiviteter hjælper til at flytte fokus, fra at være
frihedsberøvet:

”det er ligesom, at man ikke er indespærret, når man deltager i aktiviteterne. Så er man et
andet sted, så får man en pause fra at være lukket inde”. (informant 6)

Aktiviteter kan også virke som distraktion i forhold til eksempelvis negative tanker eller
stemmer:
”Man føler en form for ro og tilfredshed, og så bliver man også distraheret, mens man laver
de her aktiviteter. Så hvis man har nogle negative tanker osv., så er det jo svært at gå og
ruminere omkring dem, fordi man – altså man er beskæftiget, ikke”. (informant 7)
”…jeg hører stemmer og så længe jeg træner og sådan noget […] så kommer det på
afstand, så er det ikke så intenst. Så på den måde hjælper det mig også”. (informant 11)

Oplevelse af hverdag
For flere af informanter er deltagelsen i aktivitetstilbuddene forbundet med en form for
normalisering eller hverdagsliv:
”det er ligesom, at man laver noget normalt, ik”. (informant 6)
”aktiviteterne derude gjorde, at jeg kom ud og følte at jeg havde en hverdag. Det var meget
vigtigt for mig”. (informant 6)
En anden informant forklarer, at han deltager i aktiviteter ”for at kunne opretholde en form
for normal tilværelse, selvom man er indlagt”. (informant 7)

En følelse af psykisk og fysisk velvære
At være fysisk aktiv er for de fleste informanter forbundet med noget positivt, f.eks. bedre
fysisk og psykisk velvære og oplevelsen af naturlig træthed:
”Jeg føler, at jeg har ydet, jeg har præsteret, og jeg har en dejlig følelse i min krop af
træthed og ømhed og sådan naturligt, du ved, hvordan man føler sig godt …. Og så også
senere på dagen eller dagen efter, så får man mere energi. Og det kan jeg rigtig godt li´”.
(informant 9)
”det er også vigtigt, at man bevæger sig, så får man nemmere ved at sove”. (informant 1)

”hvis man har lyst til at træne, så kan man mærke det på kroppen. Nogle dage er det hårdt
og det gør ondt i musklerne bagefter, men det er også en god fornemmelse, når det tager
af”. (informant 2)
En informant beskriver, at fysisk aktivitet gav en form for overskud og at det bidrog til, at
han følte sig ”glad og fyldt med energi”. (informant 6)
”man bliver dejligt træt af det. Man sover lidt bedre og man kan mærke lidt på kroppen, at
der sker lidt […] man får også en god appetit og sådan noget […] efter et stykke tid, så får
man lidt mere energi”. (informant 11)
En tredje formulerer, at der er en tilfredsstillelse ved at være fysisk aktiv:
”fordi jeg kan godt li’ at holde mig i form”. (informant 10)

For nogle informanter er disse kropslige erfaringer nye. Andre har erfaring fra træning og
fysisk aktivitet med sig, og har også tidligere oplevet, at det kunne være gavnligt:
”Jeg kan godt lide at træne. Jeg har trænet i mange år. Og derfor kan jeg også godt li’, når
de tager os med til – hvad hedder det – styrketræning eller fodbold eller badminton”.
Informanten oplever en direkte afledt positiv effekt af fysisk aktivitet: ”Jeg får det bedre.
Jeg har det rigtig godt med mig selv” […] det løfter mit humør. Jeg bliver rigtig glad af det
og jeg synes det er fedt jo”. (informant 4)

En informant beskriver at især det at deltage i træning har bidraget til øget selvkontrol:
”Selvkontrol, tænker jeg. Disciplin tænker jeg lidt det kunne være. Det er ikke noget jeg
tænker så meget over, men jeg møder op til træningen, så godt som hver gang […] og det
at træne hjælper mig til at sove og hjælper [til] at jeg får mine frustrationer ud”. (informant
2)
Særligt styrketræning fremhæves af en informant, som noget, der modvirker rastløshed:
”jeg er meget rastløs, og styrketræning får mig til at slappe af simpelthen”. (informant 7)

En enkelt informant beretter, at han træner, fordi han oplever, at det kan medvirke, til at få
medicin ud af kroppen:
”Jeg vil gerne træne min krop, fordi jeg får så meget medicin. Jeg vil gerne ha’ noget af
det der medicin ud af kroppen. Ved at svede lidt og sådan noget”. (informant 10)

For disse informanter ser deltagelsen i fysisk aktivitet ud til at øge oplevelsen af at være i
en form for kontrol og at få mere magt over og kontrol med egen krop.

Netcaféens vigtighed
Afsnittenes subakutte funktion medfører, at der er restriktioner for alle patienter i forhold
til netadgang og mobiltelefoni. Patienter uden brev og besøgskontrol har således kun
anledning til at anvende mobiltelefon i forbindelse med udgang fra afsnittene, og kun
adgang til internet i netcaféen. Disse praktiske begrænsninger er formentlig den
væsentligste grund til, at netcaféen fremstår som et af de vigtigste aktivitetstilbud for
flertallet af informanterne:
”men hverdagen her består jo af en time i netcafe og en times træning… at man gerne vil i
netcafe, fordi man jo ikke har sin telefon og internettet det er en stor del af en selv, på en
måde, ik. Det fylder meget i ens hverdag”. Informanten beskriver i forlængelse heraf, at det
opleves som urimeligt, at alle, også patienter uden brev og besøgskontrol, unddrages
adgang til internet og telefon, og ”at det går ud over alle… det er ikke så fedt”. (informant
1)
En anden informant forklarer at han under indlæggelse på et andet center havde adgang til
telefon og pc, men at ”her skal man skrives op om morgenen og så har man kun en time.
Det synes jeg er meget dårligt […] Fordi jeg får ikke rigtig tid til at skrive med mine venner
ordentligt”. (informant 9)

Mulighed for sociale relationer versus uønsket socialitet
Aktivitetstilbuddene kan være med til at opbygge relationer og fællesskab blandt
patienterne og mellem aktivitetsteamet og patienterne. Deltagelsen i aktiviteterne giver
patienterne og aktivitetsteamet mulighed for et fælles omdrejningspunkt, der ikke handler
om sygdom eller retslige forhold.
For nogle informanter er den sociale interaktion i f.eks. boldspil med medpatienter noget
positivt og givende:
”... ligesom man er sammen om noget. Altså man fik følelsen af, at man gjorde tingene
sammen, og der var en mening med, at man gjorde tingene. På den måde fik man lyst til at

være med”. (informant 6) Den sociale komponent var således med til at motivere
informanten til at deltage, og bidrog til at skabe en oplevelse af mening i aktiviteten.
En anden informant fortæller, at ”efter jeg har spillet en god fodboldkamp eller en god
badmintonkamp, så er det jo rigtig fedt bagefter, så går vi lige og hygger os lidt med det
også…”. På spørgsmål om, hvorvidt det er med medpatienter eller personale svarer
informanten, at det er både og at: ”det er godt, at vi er sociale om et spil fodbold eller
badminton”. (informant 4)
”det betyder noget at kunne socialisere sig med de andre patienter”. (informant 7)

For andre informanter opleves det i højere grad som en belastning at skulle interagere med
andre patienter. En informant beskrev f.eks., at det var svært at skulle spille bold sammen
med andre patienter:

[Interviewer: Hvad er det, der giver dig lysten til at deltage i aktiviteterne?]
”… det er selve bolden, jeg følger, hvis det er fodbold eller sådan noget”
[Interviewer: Ok, så du kan godt li´ sådan holdsport, altså hvor der er andre der spiller
med, hvor I er flere?]
”Jamen du må tænke på, at mange folk her de er psykisk syge jo. De kan jo ikke finde ud
af at spille fodbold. Jeg har spillet fodbold siden jeg var 4 år”. (informant 3)

En informant gengav, at han ikke havde det store behov for at være sammen med de andre
medpatienter, fordi de opleves forstyrrende og irriterende:
”Oftest spørger de, om de kan låne nogle ting eller om jeg kan tage ting med ind ude fra og
sådan noget. Irriterende ting”. (informant 2) Det at skulle fungere sammen med
medpatienter i lukkede fysiske rammer kan opleves som belastende, ikke mindst, hvis
medpatienter forsøger at presse andre, til at tage ting med tilbage ind i afsnittet i forbindelse
med udgang. Den pågældende informant italesætter ikke direkte, at denne ’ting’ kunne være
stoffer, men det var åbenlyst i sammenhængen, at det var det, der blev hentydet til.

En anden informant italesatte eksplicit, at det kan være vanskeligt at omgås medpatienter
med misbrugsproblematikker: ”Og nogle af dem der render rundt her, har store psykiske
problemer […] de har haft misbrugsproblemer og de har svært ved at komme ud af den
tankegang, kan man sige”. (informant 8) Informanten udfolder desværre ikke nærmere
hvori en sådan tankegang består, men var i interviewsituationen optaget af at formidle, at
det kan opleves som udfordrende at være indlagt sammen med medpatienter, der har
erfaring med misbrug.

For nogle er det at skulle være indlagt sammen med og tæt på andre en belastning, og noget,
der indebærer en uønsket socialitet: ”Jo, der er nogle andre patienter, der plejer at komme
ned og træne f.eks. […] Og jeg snakker pænt til dem, når jeg er ude i afsnittet og sådan
noget, men det er mest fordi, at jeg er tvunget til at bo sammen med dem. Så det nytter ikke
noget at gå rundt og svine dem til eller sige de ting, som man virkelig har lyst til at sige”.
(informant 2)

En anden informant beskriver ensomheden ved at være indlagt og frihedsberøvet, og
fraværet af muligheden for at kunne være sammen med venner og sociale relationer, som
man selv vælger: ”Jeg er meget ensom af at sidde her og blive lukket inde og ikke være
sammen med de mennesker man kan li’ og det er sgu en stor straf”. (informant 9)
Én svarer eksplicit, at det er personalet i aktivitetsteamet i højere grad end medpatienter,
som han gerne vil være sammen med (informant 2). En anden beskriver, at man kan få en
anden slags relation til personalet i aktivitetsteamet, end til personalet i sengeafsnittene:
”at man også er sammen under nogle hyggelige omstændigheder og snakker sammen på
en måske anden måde og har et andet forhold til aktivitetsmedarbejderne and man har til
det faste personale”. (informant 8) Informanten beskriver interaktionen som ”et dejligt
afbræk”. For ham har aktivitetstemaet en ”anden funktion, fordi de ikke er plejere”.
Han forklarer, at der godt kan være et modsætningsforhold mellem plejepersonale og
patienter ”fordi plejepersonalet bestemmer jo udgang og hvornår man kommer ud og derfor
vil patienterne altid være i opposition”. (informant 8) Anderledes er det ifølge informanten
med medarbejdere i aktivitetsteamet. Undervejs i denne distinktion minder informanten
sig selv om, at medarbejdere i aktivitetsteamet jo nok også gengiver til
behandlingskonferencer, hvordan patienterne har klaret deltagelsen i aktivitetstilbud og

hvorvidt patienterne har været ”søde og venlige” i netcaféen. Han når alligevel frem til, at
relationen til aktivitetsteamet er anderledes, og at ”man kan bruge dem på en anden måde,
kan man sige”. Han oplever, at man kan tale med aktivitetsmedarbejderne ”på en anden
måde og mere frit […] ”nogle gange vil man undlade at vende sådan nogle
dybsindighedstanker med plejepersonalet, fordi at de netop vil bruge det i deres vurdering
på, om man kan komme ud” (informant 8).
Det er tankevækkende, at informanten fastholder denne distinktion mellem plejepersonale
og medarbejdere i aktivitetsteamet. Dels fordi han undervejs selv peger på, at også
aktivitetsteamet observerer, dokumenterer og videndeler iagttagelser af patienternes
adfærd, dels fordi medarbejderne fra aktivitetsteamet nogle gange tager (ekstra) vagter i
sengeafsnittene eller indgår i sikkerhedsnormeringen, hvis der er personalemangel eller
behov for en fast vagt.

Ingen eller mindre betydning
For især én informant er oplevelsen, at han ikke rigtig får noget ud af aktivitetstilbuddene.
Han bryder sig ikke om at træne, og han bliver udtrættet af at være i netcafé:
”Efter netcafé der er jeg træt og udmattet… jo, jeg får dagen til at gå og sådan. Det er
meget godt, at der er aktiviteter, men jeg får ikke rigtig noget ud af det. YouTube har jeg jo
hørt de sidste 10 år. Det er det samme musik, jeg hører hele tiden. Jeg får ikke noget ud af
det. Jeg bliver bare træt, så slukker jeg for computeren og siger ”nu vil jeg tilbage” ”
(informant 3)

På spørgsmål om, hvad informanterne opfatter som formålet med aktivitetstilbuddene er
der flere forskellige svar. Det er karakteristisk, at svarene vedrører tilbud om fysiske
aktiviteter. Flere af informanterne betoner, at de godt ved, at fysisk aktivitet er sundt. Hos
flere kobles det også til, at det er sundt og godt med struktur:
”Det er sundt for det første (…) og så får jeg fyldt min dag ud ved at få lavet noget i stedet
for bare at sidde ned. (informant 4)

Taktisk deltagelse? – et instrument eller middel på vejen til…
For nogle informanter ser det ud til, at deltagelse i aktivitetstilbud i et vist omfang sker af
taktiske grunde, og fordi det kan være et middel til at komme i en bestemt retning:
En informant beskriver, at det er vigtigt ”at opføre sig pænt. Så kommer man også
hurtigere ud”. Det at stå op om morgenen og at deltage i aktiviteter, ser ud til at være en
del af en ønsket adfærd, og dermed et element i det at opføre sig pænt:
”Det er ikke noget must, men egentlig er det godt at kunne skrive sig på og deltage i de
her ting, der er på afsnittet, for at det ligesom viser noget godt”. (informant 1)

Aktivitetsdeltagelse bliver dermed til en handling eller et instrument, der på kort eller
længere sigt kan føre til en belønning, f.eks.

i form af mere udgang, højere

sikkerhedsniveau eller udskrivelse til et bosted. For enkelte informanter ser det ud som om,
at de har fået denne forståelse i forbindelse med lægesamtaler:
”fordi lægen siger, at hvis man går med til det, så kommer man hurtigere ud og sådan
nogle ting”. (informant 3) Senere i interviewet vender han tilbage til temaet, og siger:
”Jeg synes aktiviteterne er okay. Jeg kan godt forstå lægens tankegang lidt”. [Interviewer:
Hvad er det f.eks.? Hvad er det for en tankegang du tænker på?] ”Det er, at man træner og
lidt på computer og lidt at man holder sig i gang. Hvis man kommer ud, så kan man måske
finde et arbejde eller videre med livet. Livet handler ikke om stoffer eller fængsel. Det
handler om at få en kone og få børn og få et arbejde”

En anden informant beskriver sit ugeskema, og at det er en plan, som han skal følge:
”Men så fik jeg lavet sådan et ugeskema, hvor der står, at jeg skal træne 3 gange om
ugen. Så det … og hvis jeg overholder det der ugeskema, så ku´ jeg få en chance til at
komme på det der bosted. Så jeg gør faktisk alt for at overholde det. Der er selvfølgelig en
dag eller to, hvor man lige tænker, ja. Ja jeg springer lige over og sover lidt ekstra, ik´
os´”. (informant 9)
På interviewerens spørgsmål, om der andre ting, der står på det der ugeskema, som han
skal følge, svarer informanten:

”Ja der står også bare, at jeg skal deltage til torsdagscafé – tror jeg, det er. Ja, og så
står der i bunden af ugeskemaet, at hvis jeg overholder det ugeskema, så kan jeg komme
på bosted, fremfor at komme på Sct. Hans. Men jeg har lige snakket med lægen. Han
siger til mig, at lige nu så har vi ingen planer om at sende dig på bosted. Du står på
ventelisten til Sct. Hans og der er en lang ventekø, og så du bor her lige i øjeblikket”.
(informant 9)

For denne informant har aktivitetsdeltagelse således det klare formål, at det skal føre til
visitation og udskrivelse til at et bosted. Men det er samtidigt også tydeligt for
informanten, at denne strategi måske ikke lykkes. Undervejs i interviewet udtrykkes en
række bekymringer i forhold til en eventuel overflytning til Sct. Hans, fremfor et bosted:
”Jeg ved jo ikke, hvad der venter mig derovre. Det skræmmer mig lidt, du ved. Jeg
tænker, om jeg helst skulle være fri for at komme derhen. Så jeg ved det ikke. Det får mig
til at holde fast i træningen med det der ugeskema, ja. […] Uanset om jeg får noget for
det eller ikke, så gør jeg noget godt for mig selv” (informant 9).

Informantens ræsonnement illustrerer, at der godt kan være flere samtidige formål med
aktivitetsdeltagelse; dels at det er er middel til et specifik mål, og dels at det i bredere
forstand tjener til øget fysisk eller psykisk velvære.

Undervejs i interviewet blev informanterne spurgt til, om der var andre aktivitetstilbud de
kunne tænke sig. Det mest udbredte ønske til aktivitetstilbud var umiddelbart mere af det
det, som allerede tilbydes:

”nej, det kunne måske bare sådan tidsmæssigt bredes lidt længere ud”
”Men selvfølgelig kunne man da godt ønske, at der var endnu flere aktiviteter”
”Længere tid til træning”
”Mere træning”

”Træning […] jo det kunne være fedt, hvis der var træning hver dag”
”lidt mere volleyball og så noget fodbold”
”Cafehygge 2 gange om ugen i stedet for 1”
”det er jeg ikke sikker på, at jeg har … udover at nogle ting kunne foregå lidt oftere og
netcafé måske kunne være to timer i stedet for en. Ellers ikke rigtig noget”
”ja det kunne være fedt, hvis vi havde lidt mere netcafé”
”at der var mere netcafé. Så det var morgen og aften. To timer om dagen i stedet for kun
en time om dagen”
”jeg ville ønske, at man kunne ha’ telefoner og computer på sit værelse umiddelbart”

Blandt informanternes konkrete ønsker til andre aktivitetstilbud var:
•

”Kampsport. Det kunne jeg helt vildt godt tænke mig at lave noget mere af”

•

Boksning

•

Gymnastik

•

Meditation/mindfulness

•

Undervisning/at lære noget

•

Netbaseret undervisning og uddannelse, der kan give formelle kompetencer.

•

At man igen fik tilknyttet en skolelærer til aktivitetsteamet

•

”jeg kan ikke rigtig se, hvad der skulle forbedres… så ville jeg sige mere udgang”

•

”måske en eller anden form for arbejde. Jeg ved ikke helt hvad det skulle være, men
en eller anden form for arbejde, for at få hverdagen til at gå”

Da informanterne blev spurgt til om, der var nogle aktiviteter, de savnede i deres hverdag,
havde mange af dem svært ved at pege noget specifikt ud. Det kan være udtryk for, at der
ikke umiddelbart er aktivitetstilbud, der er påfaldende fraværende. Men, det kan også være
udtryk for, at informanterne ikke er vante med at blive spurgt om, hvad de kunne tænke
sig?8 Det kan ligeledes være udtryk for, at informanterne har lært, at der ikke er grund til at
formulere ønsker til noget, der nok alligevel ikke kan lade sig gøre som følge af strukturelle
begrænsninger (tid eller økonomi). En række af informanternes svar tyder på, at det sidste
kan være tilfældet. En informant fortæller, at han har efterspurgt mere træning: ”jamen
det… jeg har spurgt dem om det, men det passer ikke rigtig ind i kalendere, de skal jo, de
tager også ud og handler” […] ”altså hele deres tid bliver næsten brugt”. (informant 1)
En informant fortæller, at han meget gerne ville træne hver dag; ”men det kan ikke lade sig
gøre – desværre – jeg har spurgt om det. De har ikke tid til det desværre”. (informant 4)
Denne informant ville også gerne gøre gymnastik, men konstaterer herefter resignerende
”men jeg tror ikke, at der bliver mulighed for det”. (informant 4)

Informanterne har således erfaring med at efterspørge mere aktivitet, men kender også de
strukturelle svar med henvisning til tid og ressourcer.
”Man burde tilføre aktivitetsteamet nogle flere ressourcer, fordi jeg kan forstå lidt på det,
at der er derfor, at man ikke laver aktiviteter hele tiden. Fordi der ikke er ressourcer nok
til det. Så er man meget glad, når det kan lykkes at lave noget”. (informant 7)

For andre var spørgsmålet en anledning til at svare bredt:
”Jeg savner at være fri og kunne gøre, hvad man vil. At kunne gå ned og drikke en øl eller
tage til fest eller mødes med nogle venner eller veninder eller whatever. Det kan man ikke
rigtig her”. (informant 1)
En anden pegede på, at han savnede samtalemuligheder og ønskede sig mindre ”pillepsykiatri”:

”f.eks. har jeg oplevet mange gange, når jeg har været indlagt, at så går jeg hen og siger
til hende … sygeplejerske eller en læge, at jeg har det dårligt og jeg vil gerne tale om nogle
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ting. Så det første indtryk jeg føler jeg får det er, at jeg skal tage en pille, så jeg kan falde
ned og det er sådan nogle ting, der gør, at det faktisk ikke er særlig rart, fordi man – hvis
man bare har lyst til at tale om nogle ting, selvom man er ophidset og når man skal falde
ned, så den måde man håndterer det på i psykiatrien er, at man får en pille, så man bliver
helt rolig og afslappet. Og det føler jeg er helt forkert, fordi man kan altid tale om tingene”.
(informant 1)

For den del af informanterne der har erfaring fra indlæggelse i sengeafsnit i
almenpsykiatrisk regi, er det karakteristisk, at de påskønner de aktuelle tilbud i den aktuelle
retspsykiatriske ramme, og at der overhovedet er aktivitetstilbud. De siger f.eks. med
reference til tidligere erfaringer, at:
”De to andre steder har der ikke været noget aktivitetsteam. Så der var man bare overladt
til sig selv […] Og man har fået en pille om dagen, og så har resten været overladt til sig
selv […] Der var ingen aktiviteter. Der var ingenting”. (informant 8)
”Jeg var der i to måneder. Der var ikke en skid at lave. […] Man kunne komme til at træne
i en kælder, men der… men træningsudstyret det var næsten helt ubrugeligt. Ellers var der
ikke noget at lave”. (informant 2)
”Nej jeg synes sgu’ det hele, det kører bare. Jeg er rigtig glad for at være her. Det er langt
bedre end der, hvor jeg har været […] Aktiviteterne er gode […]. Der er nok muligheder
for det. Det var der ikke der, hvor jeg var”. (informant 4)

En række faktorer kan forhindre informanterne i at deltage i aktivitetstilbud, f.eks.
bivirkninger, træthed, andre aftaler og udgang, smerter og sygdom. Endvidere kan det
aktuelt vurderede sikkerhedsniveau medvirke til begrænsninger i aktivitetsdeltagelse.

Somatiske sygdomme som f.eks. slidgigt, ondt i kroppen eller skader kan være med til at
forhindre informanterne i at deltage i fysiske aktiviteter:
”jeg har noget slidgigt, men det vil sige, at jeg nogle gange kan jeg godt springe over, fordi
jeg synes jeg har medlidenhed med mig selv. Jeg har for ondt, ik’”. (informant 8)
”en periode for noget tid siden, hvor jeg var meget syg. Der havde jeg ikke trænet i en
måneds tid […] jeg havde ikke så meget overskud til at gøre noget fysisk”. (informant 1)
”men nogle gange får man nogle små skader her of der. Så piber man lidt og siger, jamen
det kan jeg ikke og sådan. Det gider jeg ikke. Jeg springer over i dag”. (informant 9)

En informant mener, at medicinens bivirkninger, f.eks. i form af træthed, er skyld i en
ringere deltagelse i aktiviteterne: ”Nej, det er sådan en psykisk – hvad hedder det […] så er
det medicinens skyld, og så har jeg bare lyst til at sove. Jeg elsker at sove”. (informant 9)
”Jeg er på [antipsykotika], det gør mig træt. Så ligger jeg tit om dagen, når jeg har taget
det en time efter eller sådan noget. Jeg plejer at ligge på sengen i et stykke tid”. (informant
3)
”Jeg har spillet fodbold en gang. Det ligger altid på det tidspunkt, hvor jeg er mest træt af
medicinen”. (informant 3)
Andre beskriver, at generel utilpashed kan være en grund til, at man ikke deltager i
aktivitetstilbuddene på en given dag.
”Ja, jeg kan godt ha´ en dårlig dag, hvor jeg ikke gider (…)”. (informant 10)
En anden informant opsummerer, at ”der er jo ikke rigtig noget, der forhindrer mig andet
end min egen mentale indstilling. Det er ikke altid jeg gider at træne, f.eks.”. (informant 8)
En tredje informant forklarer, at det kan være demotiverende at være frihedsberøvet, og at
det kan gøre lysten til at deltage mindre: ”ja og også på grund af at man er låst inde […]’.

Det er også det. Hvis jeg havde været hjemme hos mig selv: sovet og stået op sådan som
det passer mig og taget til træning eller hvad jeg nu end skulle lave, så har jeg helt klart
fået mere ud af dagen end jeg havde gjort her”. (informant 9)
Flere af informanterne henviser til, at det kan være svært at deltage, hvis man ”har en dårlig
dag”. Det kan f.eks. være, som én forklarer, at:
”Det er hvor man er lidt træt eller lad, eller man ikke har sovet ordentligt eller et eller
andet […] at man er ugidelig”. (informant 11)

Forudsætningen for deltagelse i aktivitetstilbuddene er, at informanterne deltager ved
morgenmøde og melder sig på aktiviteter. Det er lidt tidligt på dagen, ifølge nogle
informanter, og det kan være svært at komme op til, ikke mindst på mandage, hvis man har
sovet længe i weekenden. Der er lidt forskellige tidsangivelser for morgenmøde og opstart
af aktivitetstilbud hos informanter og blandt aktivitetsteamet. Muligvis afspejler dette
variation i dagsprogrammerne i de to sengeafsnit.
En enkelt informant fortæller, at han ikke deltager i morgenmøder, fordi han er for træt og
ikke kan overskue dem. Dermed spilles også muligheden for tilmelding til aktiviteter ud af
banen.
Ved undersøgelsens opstart gav aktivitetsteamet udtryk for, at der ofte sker det, at patienter
falder fra, og ikke kommer til at deltage i den aktivitet, de har tilmeldt sig i forbindelse med
morgenmødet ca. en time forinden. Vores interviews har ikke kunnet kaste mere specifikt
lys over, hvad der eventuelt når at udspille sig i dette slip, som kan få indflydelse på
deltagelse og fremmøde. Man kan forestille sig, at der måske når at være lægesamtaler med,
for patienten, dårlige nyheder vedrørende udgang, retsmøder eller lignende. Man kan også
forestille sig, at ventetiden er en anledning til at gå i seng igen, eller nogle af de temaer
informanterne italesætter vedrørende træthed eller uoplagthed bliver fremtrædende. Dette
kan med fordel undersøges nærmere af aktivitetsteamet i det fremadrettede arbejde.

Flere informanter beskriver, at aktivitetstilbud ofte falder sammen med læge- eller
psykologsamtaler, eller møder med socialrådgiveren, men at ”vi plejer godt at finde en
løsning på det. Sådan så jeg både kan træne og få tid til lægesamtale”. (informant 4)
” (…) eller hvis man skal til lægesamtale eller psykolog eller, ja så kan man også godt blive
lidt forhindret. Men ellers du har jo næsten ikke andet end tid her, så…”. (informant 11)
En informant beskriver, at muligheden for udgang nogle gange falder sammen med
tidspunktet for aktiviteter, og at han så prioriterer udgang. Det bedste er imidlertid, hvis
man kan nå begge dele: ”ellers så kan det være, hvis jeg gerne vil på udgang, så har jeg
ikke så meget tid [til aktiviteter], men jeg tager den [udgangen] helst efter aktiviteterne”.
(informant 1)
”og når der er læsegruppe, det passer ikke ind med hvornår jeg er ude” [har udgang].
(informant 2)
Informanternes fortællinger giver indtryk af, at der ofte er nogle travle formiddage, hvor
mange ting skal foregå indenfor et relativt begrænset tidsrum. Det kan give sammenfald og
anledning til tidsmæssige konflikter.

En enkelt informant savnede at kunne styrketræne (sikkerhedsniveau 4), men han var på
interviewtidspunktet på sikkerhedsniveau 3, og kunne derfor ikke deltage i styrketræning.

Der blev ikke spurgt eksplicit til erfaringer med rusmidler i interviewsituationerne, men det
er et tema, som flere informanter berører sporadisk og indirekte.
Risikoen for at blive presset af medpatienter til at indbringe ”ting” nævnes eksplicit af en
informant. Dette kan have betydning for, hvor attraktivt det er at benytte mulighed for

udgang. En anden informant antyder, at aktivitetstilbud måske nok kan aflede tankerne fra
stoffer, men at det er en stakket frist:
”Og er man inde i sådan et sted som her, så er det lige som om, at hjernen bliver lukket. Så
man leder efter hash eller efter dope. […] der er ikke nogen mennesker, der kan klare at
være i en lukket. Det højeste du kan tage fra et menneske, det er hans frihed” […] som jeg
sagde før: det er når man er indelukket, så vil man gerne have noget hash eller et eller
andet, fordi hjernen kan ikke kapere det her at være lukket inde hele tiden med tremmer og
gitre og rygebure”. [Interviewer: Så du får sådan tankerne væk, når du holder dig aktiv?]
”Ja aktiv. Ja, jeg holder mig lidt måske. Det kan man godt sige på en måde”. (informant 3)
Udsagnene fra denne informant peger i retning af, at aktivitetstilbud uanset, hvor attraktive
de måtte være, kan få svært ved at hamle op med trang til stoffer eller den afledte effekt
nogle patienter kan opnå ved stofbrug.

Flere af informanterne udtrykker stor ros til aktivitetsteamet og peger på, at den måde
teamet forsøger at motivere til deltagelse er betydningsfuld.
”De er gode til at motivere os. Personalet kommer altid forbi og spørger, om man har lyst
til at spille fodbold eller badminton eller gerne vil træne og sådan noget der. De prøver at
motivere folk ved at spørge dem, om de ikke har lyst til at deltage i arrangementerne, men
det er jo ikke altid, de har lyst jo. De fleste [medpatienter] nede hos mig […] de har ikke så
meget lyst”. (informant 4)
”De [aktivitetsteamet] gav mig lysten til at deltage, fordi de trak én med, og gav lidt gå-påmod. De hev én med på en eller anden måde. På en god måde, så man fik lyst til at deltage
og sådan noget. Også fordi de selv deltog, ik´, så det gav lysten til at gøre noget. Ja, så det
var meget rart”. (informant 6)
En informant betoner, at aktivitetsteamet udviser stor fleksibilitet: ”de prøver så vidt muligt
at passe det ind i vores skema” og han konkluderer, at ”jeg synes sgu, at de gør det meget
godt”. (informant 4)

”Jeg har trænet i mange år. Og derfor så kan jeg godt lide, når de tager os med til – hvad
hedder det, styrketræning, fodbold eller badminton eller hvad det nu end er, ikke”.
(informant 4)

Særligt for en informant, er det hjælpsomt med ugeskemaet: ”jamen jeg synes det er
motiverende. Det får mig til at overholde træningen” (informant 9).

Inspiration fra medpatienter
Også medpatienter kan være med til at fremme lysten til at deltage:
”Lige da jeg kom, da var jeg ikke sådan motiveret for rigtig at skulle lave noget, men der
var nogle af mine medpatienter, der trænede ude på løbebåndet og på romaskinen […] og
fortalte om træningen der […] Så det motiverede mig til at tage med, og nu er jeg rigtig
glad for det” (informant 11).

At blive spurgt… igen og igen
En informant fortæller en passant i interviewet, at han har genoptaget sit guitarspil: ”Jeg er
også begyndt at spille guitar igen, De har en guitar man kan låne […] såh, men jeg har
ikke spillet guitar i mange år… men da jeg fandt ud af, at de havde en guitar, så tænkte jeg,
så ville jeg lige prøve at se om jeg stadig kunne”. (informant 11) De nærmere
omstændigheder omkring denne proces fremgår ikke af interviewet, men informantens
fortælling kan ses som tegn på, at det nogle gange er små ting eller tilfældigheder, der har
betydning for et initiativ. I dette tilfælde synes det at være, at der simpelthen var en guitar,
der var tilgængelig. Dette indikerer, at flere, og for den enkelt patient meningsfulde
aktiviteter, formentlig ville kunne finde sted, hvis der er blik for det, og hvis enkelte
remedier er synlige og tilgængelige?
Som nævnt indledningsvist er det karakteristisk, at den del af de to afsnits
patientpopulation, der ikke deltager eller deltager meget lidt i aktivitetstilbuddene, desværre
heller ikke ønskede at medvirke i denne undersøgelse. Det er en åbenlys svaghed ved
undersøgelsen. Der er dog en enkelt af undersøgelsens informanter, der deltager meget lidt
i aktivitetstilbuddene, men som formulerer en række tankevækkende oplevelser og

iagttagelser. I interviewsituationen fortæller han, at han grundlæggende ikke har lyst til ”at
træne eller hygge mig”. Intervieweren nævner, at hun har set ham deltage i caféhyggen et
par gange, og han bekræfter herefter, at det egentlig var en ok aktivitet at deltage i. Han
kommer også i tanker om, at han godt kan lide gåture, og at komme i haven. Sammen med
intervieweren når han frem til, at det måske ville være ok med ”et lille skub” af personalet
i forhold til at komme ud af sengestuen:
Interviewer: ”For når du først kommer ud, så er du faktisk glad for det?”
Informant: ”Ja, ja, ja, ja”

På et direkte spørgsmål om, hvorfor han ikke deltager i aktiviteter i sportshallen sammen
med medpatienter, svarede han: ”Fordi jeg ikke bliver spurgt om at træne dernede”.
(informant 12)

Set i lyset af de deltagerobservationer der er foretaget i afsnittet, samtaler med
aktivitetsteamet og ikke mindst udsagn i de øvrige patientinterviews forekommer det ikke
særlig sandsynligt, at der er patienter, der ikke får forelagt tilbud om fysisk aktivitet. Med
mindre helt konkrete ting taler imod, eksempelvis den enkelte patients aktuelle
sikkerhedsniveau. Pointen her er imidlertid, at informanten oplever, at han ikke er blevet
spurgt. Måden han svarer på kan tyde på, at han er en af dem, hvor det kunne være
meningsfuldt at være meget vedholdende i forsøg på at fremme deltagelse. Fordi man har
sagt nej tak en gang er det ikke ensbetydende med, at man siger nej næste gang. Måske
siger man først ja tak den 37. gang, man bliver spurgt. Vi kender ikke de konkrete
omstændigheder og konteksten omkring denne informants erfaringer. Måske arbejdes der
allerede vedholdende, måske spørges der allerede så meget som muligt med henblik på øget
deltagelse? Interviewet giver indtryk af, at det kan være en meget vigtig strategi at gentage
tilbud igen og igen over tid.

Undersøgelsens interviewguide indeholdt et spørgsmål, der kunne være med til at belyse
’omsætteligheden’ af de erfaringer, patienterne gjorde sig med aktivitetsdeltagelse under
indlæggelse. Hvad tænker patienter om det at træne færdigheder i forhold til det liv, de
efterfølgende skal leve udenfor et lukket sengeafsnit?
Vi vidste godt indledningsvist, at dette kunne være svære spørgsmål at besvare, og at det
kan være vanskeligt at visualisere en tilværelse i helt andre rammer, hvis den retslige status
er uklar, eller hvis ens retslige foranstaltning er uden længstetid. Derudover vil det
formentlig være en udfordring for de fleste af os at skulle vurdere egen læring eller
betydningen af tillærte færdigheder i forhold til en given situation.
Ikke desto mindre, var der en række af informanterne, der foretog klare koblinger af noget
af det, de arbejdede med under indlæggelse og det liv, de gerne vil leve efter udskrivelse:
En informant siger, at det han i hvert fald vil tage med sig, er positive erfaringer med
træning og fysisk aktivitet:

”Træning vil jeg i hvert fald […] Fordi jeg godt kan lide det. Jeg er nærmest blevet lidt bidt
af det, og det er sundt for mig og ens krop kommer til at se bedre, og man bliver også
stærkere, så det er jeg også. Det er altid noget”. (informant 2)
En anden peger på, at den struktur og døgnrytme man øver sig på under indlæggelse, er
relevant i forhold til at skulle fungere tilbage i samfundet:
”jeg kan godt forstå, jeg kan godt li’ den måde de [personalet] tænker på, at man står tidligt
op og tidligt i seng, fordi så vågner man frisk og sådan noget der, og så når man kommer
ud og også skal arbejde, så er man vant til at stå tidligt op og gå tidligt i seng”. (informant
3)

En informant peger på, at han har lært, at det er vigtigt med noget struktur på hverdagen,
og at man har nogle gøremål, også fremadrettet:
”altså det er vigtigt at have noget at lave […] det er vigtigt at få proppet et eller andet ind
i din hverdag. Det har de i hvert fald hjulpet mig med. Få mig til at indse, at det er vigtigt”.
(informant 6)
”… altså jeg vil nok sige, at jeg har fået lidt mere struktur på min hverdag. Nu efter jeg er
kommet her. […] og altså min plan er jo at fortsætte med min træning, ik. Ja nosse mig
sammen og få lidt mere ud af hverdagen og ikke bare sidde og kukkelure hjemme i
lejligheden. Fordi det kommer der ikke noget godt ud af”. (informant 11). I forlængelse af
dette beskriver informanten en forventning om, at struktur og aktiviteter også fremadrettet
vil kunne hjælpe til at begrænse misbrug:
”Jamen jeg har jo også et misbrug. Ja, når man sidder derhjemme, så drikker man en ekstra
øl eller to og tager måske også en streg coke, fordi nu er det weekend og så bliver’ det en
lang weekend, så tager man også torsdag og onsdag og ja, alt det der. Når man keder sig,
så får man alle de der dumme ideer”. (informant 11)

I andre besvarelser sker der i højere grad en glidning til større drømme og ønskescenarier:
Én opsummerer, at ”jeg har lært at komme til træning” og det er en ting, som han gerne vil
fortsætte med efter udskrivelse: ”Ja jeg håber selvfølgelig, at jeg kan holde fast i træning”.
(informant 9) og han fortsætter: ”så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få et arbejde. Eller
så vil jeg gerne ud og rejse. Og komme lidt væk og få noget luft. Leve et frit liv du ved…”.
(informant 9)
En informant fortæller om sin forventning til hverdagen efter en udskrivelse: ”Ja, men altså
jo. Som sagt så har jeg tænkt mig, at jeg skulle begynde og træne igen. Ligesom jeg træner
her. Og så … og jeg har også nogle børn, jeg ser engang imellem. Dem vil jeg gerne ha´
lidt mere samvær med. Det har jeg snakket om i længere tid. Det skal jeg også lige nosse
mig sammen til at få gjort, ik´. Så jeg får noget mere tid sammen med dem” (informant 11).
En anden opsummerer:

”Ja, jeg skal tilbage til mit gamle liv. Ja, det involverer både træning og golf og så mit
familieliv med min kæreste. (…) Det er det jeg brænder for”. (informant 7)

For andre er det mindre åbenlyst, om der er noget af erfaringen fra indlæggelsen som direkte
kan omsættes i et liv udenfor afsnittet:
”Jeg vil ikke sige, at jeg har lært noget [under indlæggelsen], fordi jeg kan meget af det i
forvejen. Men jeg er glad for det”. Og han fortsætter: ”jeg forventer, at jeg skal få en bedre
hverdag, Jeg forventer, at jeg gradvist kan blive bedre psykisk lige så vel som fysisk. Og så
lige pludselig så kan jeg blive udskrevet herfra og måske få en bedre hverdag og en mere
stabil hverdag”. (informant 4)
For en enkelt informant er der ingen tegn på, at han oplever, at der er noget fra indlæggelsen,
der kan tages med videre:
”Jamen jeg skal bare hjem til mit daglige liv. Jeg har en kæreste som jeg skal hjem til [..]
Og jeg ser ikke nogen grund til – jeg bliver ikke et bedre menneske af at være her. Så jeg
skal bare hurtigst muligt ud og så ha mit liv tilbage og min frihed tilbage [..] og så komme
videre med mit liv”. (informant 8)

Analyse og fortolkning af udsagn fra undersøgelsens 11 patientinterviews har givet
detaljeret og nuanceret viden om en række erfaringer med de aktuelle aktivitetstilbud, som
patienterne benytter under indlæggelse.

Det er tydeligt i interviewmaterialet, at aktivitetstilbuddene opleves som værdifulde blandt
patienterne, og at de værdsætter aktivitetsteamets indsats og engagement i forhold til at
facilitere aktivitetstilbud. Det er også tydeligt, at aktivitetstilbuddene for en række af
patienterne fungerer som en form for afledning og at det at deltage i de udbudte aktiviteter,
hjælper til at få tiden til at gå. Flere patienter siger eksplicit, at deltagelse i aktiviteter
hjælper dem til at glemme eller tænke mindre over, at de er frihedsberøvede og/eller ikke
kender tidshorisonten for domsafsigelse eller udskrivelse. Denne undersøgelses design
giver ikke mulighed for at udlede noget om en egentlig målbar effekt af aktiviteter, men
udsagnene om aktiviteters afledende funktion stemmer overens med eksisterende viden om
aktiviteters betydning i forhold til miljø og stemning i afsnit, og at det kan bidrage til at
mindske risiko for konfliktoptrapning og eventuel tvangsanvendelse.9 Derudover er der en
række udsagn fra patienterne om, at de oplever øget fysisk og psykisk velvære i relation til
fysisk aktivitet. Patienternes beskrivelser af, at det ”at lave noget” midlertidigt hjælper til
en form for normalisering og oplevelse af hverdag er ligeledes central. Ønsker til og
drømme om en tilværelse, der ligner majoritetsbefolkningens med eksempelvis et sted at
bo, som man selv har valgt, en partner, sociale relationer og noget meningsfuldt at give sig
til, er tidligere beskrevet i en stor interviewundersøgelse med retspsykiatriske patienter
udført af KFR.10 Det ser ud til at være lignende ønsker om normalisering og hverdag, der
kommer til udtryk her.

Som det er beskrevet undervejs i analysen, er det en svaghed ved denne undersøgelse, at
det ikke er lykkedes at få patienter i tale, som ikke ønsker at benytte aktivitetstilbud, da
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dette kunne have bidraget med vigtig viden om fravalg, hvad der kan bidrage til motivation
for at deltage osv.

Den stadigt voksende litteratur vedrørende ergoterapi, aktiviteter og aktivitetsvidenskab
bærer præg af, at der er mange begreber i spil, heriblandt occupational therapy og
meaningful activity.11 I eksempelvis en britisk sammenhæng ser begrebet occupational
therapy ud til også at favne forskellige former for beskæftigelse og arbejdsterapi, som vi
ikke (længere) tilbyder i hospitalspsykiatrisk regi i Danmark. 12 I en ny lærebog om nordisk
aktivitetsvidenskab oversættes occupation bredt til aktivitet, men det engelske activity
oversættes til aktivitetsform. Begrebet aktivitetsform anvendes som ”den objektive
benævnelse [..] af en aktivitet, for eksempel madlavning, computerspil, arbejde, golfspil”.13
En gåtur kan overordnet betragtes som en aktivitetsform, men for den enkelte, der er på
gåtur, er det en aktivitet, der kan opleves vidt forskelligt hvad angår formål og udbytte.
Inden for rammen af dette arbejdspapir har det ikke været muligt at foretage en grundigere
begrebsafklaring, men det ville være højst relevant.

Arbejdet med patienternes erfaringer med aktivitetstilbud under indlæggelse har ligeledes
illustreret, at aktiviteter kan være mange ting og kan have forskellige formål eller udbytte
alt afhængig af aktør og perspektiv. Dette rejser en lang række spørgsmål, som
undersøgelsen og dette arbejdspapir ikke kan besvare, men som det kan være relevant at
arbejde videre med fremadrettet, fx:
•

Hvad indebærer en meningsfuld aktivitet? Og hvem definerer, om den er
meningsfuld? En aktivitet kan formentlig være meningsfuld for en patient af
andre grunde end det, der som udgangspunkt var formålet med den?

•

Hvordan er sammenhængen mellem ”aktivitetstilbud”, der eksempelvis varetages
af et aktivitetsteam eller en tværgående funktion, og så alle de andre aktiviteter,
der foregår mellem patienter og professionelle i et døgnafsnit?
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•

Hvordan kan der lokalt arbejdes med at udvikle aktivitetstilbud i form, indhold og
mængde?

•

Hvorledes arbejder man med brugerdeltagelse i relation til udbud og
tilrettelæggelse af aktiviteter?

•

Er øget aktivitetsdeltagelse et mål i sig selv? Og er det per definition godt?

•

Hvordan kan aktiviteter understøtte den enkeltes recovery- og
rehabiliteringsproces?
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