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Baggrund 
Psykisk sygdom kan give mange daglige udfordringer med funktionsevne og livskvalitet i 
hverdagen. Engagement i meningsfulde aktiviteter er vigtigt for sundhed og velvære og bør være 
med i overvejelserne ved recovery processer for mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. I 
mangel på evidensbaserede ergoterapeutiske interventioner blev Meningsfulde Aktiviteter & 
Recovery (MA&R) designet til at støtte op om engagement i aktiviteter med mulighed for at leve et 
godt liv med eller uden psykisk sygdom. 
 

Formål: At undersøge hvordan MA&R påvirkede engagement i meningsfulde aktiviteter samt 
recovery-processen ud fra et deltagerperspektiv. 

Metoder 
Der blev udført et kvalitativt studie med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang vha. en 
semistruktureret interviewguide. 13 deltagere fra MA&R-RCT-studiet blev rekrutteret til at deltage 
i de semistrukturerede interviews. Interviews blev foretaget mellem december 2020 og februar 
2021 og analyseret vha. Malterud’s Systematiske Tekstkondensering (STC). 

Resultater 
At have basen på plads var centralt. En proces beskrives, hvor deltagerne gennem re-orientering af 
hverdagen finder meningsfuldhed i håndgribelige aktiviteter og begynder at sætte egne 
betingelser for indhold, igennem accept af funktionsniveau. Fokus på aktivitet, samt en personlig 
og ligeværdig tilgang medførte troværdighed og mod til at prøve sig frem. Hverdagen lignede den 
samme, men nærvær og engagement i aktivitet blev nu søgt. 

Konklusion 
MA&R blev opfattet som en praktisk og håndgribelig tilgang til recovery hvorigennem deltagerne 
fik ”nye øjne” for meningsfulde aktiviteter. Kendte aktiviteter fik nye formål og blev anvendt 
proaktivt med mulighed for opslugthed. Engagement i aktivitet under MA&R medvirkede til at 
skabe et stærkt fundament, som bidrog med katalysatorvirkning på engagement i andre 
aktiviteter. Fremhævet som vigtige aspekter af MA&R var; en personorienteret tilgang, et positivt 
afsæt mod fremtiden og mulighed for øvelse undervejs. Fundene øger til forståelsen af hvordan 
ergoterapibaserede interventioner kan understøtte aktivitetsengagement og recovery som en 
sammenflettet proces. 
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