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Abstract 

Purpose 

 

 

Method 

In this case report an intervention, based on the Lifestyle Project, is described. In the preliminary 
study module 1 and a pre– and posttest in form of SF–36, has been used, in order to show a 
possible improvement of the participants' life quality. Furthermore an evaluation meeting with 
the participants was held, to supplement SF–36 and also to ensure more nuanced results. The 
results, such as SF–36 and the oral evaluations, was analyzed respectively quantitative and 
qualitative, to be able to see the effect of the Lifestyle Project over the given period of time. 

 

Results 

The posttest showed that the majority of the participants had undergone a positive development 
according to the SF–36 scales, but it is difficult to generalize about the results, as the participants' 
scores were very different. During the oral evaluation with the participants, they expressed that 
they had experienced cohesion and pleasure by participating in the process. They had 
furthermore, by using the tools brainstorming and APO–analysis, gained more awareness on how 
they can manage their everyday life. 

 

Discussion 

Looking at the overall results, it is up for debate, whether it was intervention, based on the 
Lifestyle Project, that led to the development. As there were other factors during the process that 
influenced the results, other than our intervention, it cannot be excluded that unknown or 
random factors caused the participants' development. 

 

Search Keywords 

Depression, Mental Health Treatment, Life Quality, Lifestyle Program, Health Promotion 

 
Antal tegn: 

1458 

The purpose of this case is to describe and reason our use of the Lifestyle Project and test it on patients 
from a 5-day psychiatric ward in the Capital Region. 



Bachelor Gruppe 3 22/12/11 
 Anna, Frederikke, Kitt og Tanja 
________________________________________________________________________________ 

 4 

Resumé 

Formål 

 

 

Metode 

I denne case rapport beskrives en intervention med udgangspunkt i Livsstilsprojektet. I 

forundersøgelsen er der blevet anvendt modul 1 og en præ- og posttest i form af SF-36 for at 

kunne vise en evt. fremgang af deltagernes livskvalitet. Ydermere blev der afholdt et 

evalueringsmøde med deltagerne, for at supplere SF-36 samt sikre mere nuancerede resultater. 

Resultaterne, herunder SF-36 og de mundtlige evalueringer, blev bearbejdet henholdsvist 

kvantitativt og kvalitativt, for således at se virkningen af Livsstilsprojektet over en given 

tidsperiode 

Resultater 

Umiddelbart viste posttesten, at flertallet af deltagerne har gennemgået en positiv udvikling i 

forhold til skalaerne i SF-36, men det er svært at sige noget generelt om resultaterne, da 

deltagernes scoringer var meget forskellige. Under den mundtlige evaluering med deltagerne gav 

disse udtryk for at opleve en samhørighed og glæde over at deltage i interventionen. Yderligere 

har de, via redskaberne brainstorming og APO-analysen, fået mere styr på, hvordan de bedre kan 

overskue deres hverdag. 

Diskussion 

Ser man samlet på resultaterne, er det diskuterbart hvorvidt det var intervention, med baggrund i 

Livsstilsprojektet, der lå til grund for udviklingen. Idet der under selve forløbet var andre faktorer 

end vores intervention, der influerede vores undersøgelse, kan det ikke udelukkes, at det var 

ukendte eller tilfældige faktorer, der lå til grund for deltagernes udvikling. 

Søgeord 

Depression, behandlingspsykiatri, livskvalitet, livsstilsprogram, Sundhedsfremme 

Antal tegn: 1489 

Formålet med denne case rapport er, at beskrive og ræsonnere over vores anvendelse af 
”Livsstilsprojektet” på patienter fra et psykiatrisk 5-døgnsafsnit i Region Hovedstaden. 
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Forord 
Denne bacheloropgave afspejler vores fælles interesse for ergoterapi og psykiatriområdet. Vi har 

igennem dette praksisprojekt afprøvet en, i Danmark, ny ergoterapeutisk arbejdsmetode, og har 

en forhåbning om, at vores projekt vil inspirere andre ergoterapeuter til at føre projektet videre 

og senere hen evidensbasere arbejdsmetoden. Vi håber yderligere at denne opgave vil kunne 

være en inspiration, for fremtidige ergoterapeutstuderende og praktiserende ergoterapeuter, til 

at kunne se potentialet i at anvende praksisformidlende metoder. 

 

Vi vil gerne takke alle de mennesker, der har medvirket til at gøre gennemførelsen af dette 

projekt mulig.  

Line Riddersholm 

Christina Jessen-Winge 

Niels Esbech 

Tobias Lee Dahle-Morville 

Pia Nielsen 

Ulla Dremstrup Laursen 

Deltagerne fra 5-døgns afsnittet 

Vi vil yderligere gerne takke alle dem, som har bidraget med motivation, viden, inspiration og med 

lån af materiale. 

 

Igennem hele opgaven vil vi under hvert afsnit indikere hvem der har ansvaret for det skrevne. 
Dette vil blive anført med personens navn. 
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1. Baggrund 
Indenfor de seneste årtier, er der vokset et nyt sundhedsbegreb frem i verdenen. Det er et bredt 

og dynamisk sundhedsbegreb, der er opstået på baggrund af Ottawa-charteret tilbage i 1986. Det 

markerede en skillelinje mellem en gammel og en ny forebyggelsestænkning (Kamper-Jørgensen, 

Almind & Bruun Jensen, 2009). Tidligere var indsatsen risikoorienteret, rettet mod det enkelte 

individ, og der eksisterede en forståelse for, at den enkelte selv var skyld i sin egen sygdom. Nu 

bygges der på et salutogenetisk perspektiv, hvor det ikke blot handler om det enkelte individ, men 

hele befolkningen, hverdagslivet og borgerinvolvering. Der er dermed tale om et individuelt og 

samfundsmæssigt ansvar for sundhedsfremme (ibid.). 

Samfundsmæssigt er der indenfor de seneste år kommet et øget fokus på sundhed og 

sundhedsfremme, som både et middel og mål til at opnå større livskvalitet hos befolkningen, samt 

mindske de samfundsøkonomiske udfordringer i velfærdsstaten (Hyldig, 2008). 

Lifestyle Redesign® er udviklet af ergoterapeuter i USA, på baggrund af The Well Elderly Study, 

som er et ergoterapeutisk studie, der undersøger effekten af ergoterapi og aktiviteter på ældre 

(Jackson, Carlson, Mandel, Zemke & Clark, 1998). Lifestyle Redesign® er en praksisorienteret 

tilgang til sundhedsfremme. Programmet er udformet, for at muliggøre en proces omkring egen 

analyse af aktivitet og aktivitetsændring. Det er meningen at deltagerne gennem programmet, får 

en forståelse af sammenhæng mellem daglig aktivitet, sundhed og livskvalitet. Målet er at 

deltagerne bliver i stand til at vælge og udføre aktiviteter, samt at de forstår og værdsætter 

betydningen af at have meningsfulde aktiviteter, og helt overordnet at de kommer til at få et 

mere sundt og meningsfuldt liv. The Well Elderly Study påviste, at de ældre der havde fået 

ergoterapi i forhold til Lifestyle Redesign®, havde fået et signifikant bedre helbred. Ud fra 

programmet kunne man se, at der var en økonomisk gevinst for samfundet ved at lade disse 

ældre modtage ergoterapi (Mandel, Jackson, Zemke, Nelson & Clark, 1999). 

På baggrund af den succes Lifestyle Redesign® har haft i udlandet, samt den samfundsøkonomiske 

gevinst programmet har medført, har det medvirket til at nogle danske ergoterapeuter er i gang 

med at udvikle et dansk livsstilsprojekt. Den danske manual har den nuværende titel 

”Livsstilsprojektet, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet” og er baseret på Lifestyle Redesign® 

(Jessen-Winge, Haldgran, Larsen, Kragbæk & Decker, 2011). Livsstilsprojektet ligger op til at den 

også skal afprøves på andre målgrupper, og da der i de seneste år er kommet et stigende fokus på 

behandling og rehabilitering indenfor psykiatrien, vil det være oplagt at benytte Livsstilsprojektet 

her. Dette begrundes ved, at der pga. nedlæggelse af sengepladser, kortere indlæggelsestider og 
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flere ambulante tilbud, er brug for nytænkning på området (9& Hvalsøe, 2008). Der er yderligere, i 

det moderne samfund, krav om at sundhedsfaglige ydelser skal være evidensbaserede, og 

historisk set har der været et sparsomt fokus på forskning inden for psykiatrisk ergoterapi. Dette 

peger på et klart potentiale for at styrke den evidensbaserede praksis og for udviklingen af 

professionen (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt, Madsen, 2008).  

Der findes tiltag indenfor psykiatrien der bruges af ergoterapeuter, men som ikke er 

ergoterapeutiske. Et eksempel herpå er social færdighedstræning (SFT) (Nyboe & Hvalsøe, 2009). 

SFT er hyppigt brugt blandt ergoterapeuter, og har fokus på læring af interaktions- og 

kommunikationsfærdigheder, hvorimod Livsstilsprojektet tager afsæt i, at meningsfuld aktivitet 

har en positiv indvirkning på sundhed. Interventionen sigter mod, at de involverede deltagere selv 

bliver i stand til at se, hvilken effekt meningsfuld aktivitet har på deres eget liv (Jessen-Winge et 

alt, 2011). 

I et svensk studie, har man undersøgt virkningen af livsstilsprogrammer på sindslidende, hvilket 

beskrives i artiklen ”Influence of a lifestyle intervention among persons with a psychiatric 

disability”. Livsstilsprogrammerne havde hovedfokus på motivation, stress, fitness samt næring, 

og blev afprøvet på 49 deltagere, fordelt i mindre grupper, der alle var hjemmeboende eller 

boede i beskyttede boliger. Deltagerne var valgt ud fra kriteriet om at de skulle have en 

sindslidelse. Over en 12 måneders periode, med to ugentlige interventioner, sås det, at 

strukturerede former for livsstilsprogrammer, har en positiv indflydelse på mennesker med 

sindslidelse (Forsberg, Björkman, Sandman og Sandlund, 2009). 

Et sådant studie med udgangspunkt i livsstilsprogrammer og mennesker med sindslidelse som 

målgruppe, er ikke beskrevet i den danske faglitteratur. Der forelægger ingen undersøgelser af, 

om brugen af disse programmer i danske sammenhænge, kan støtte sindslidende til at forandre 

deres aktivitetsmønster, så deres oplevelse af sundhed og livskvalitet øges. Derfor finder vi det 

relevant, i en case rapport, at beskrive en ergoterapeutisk praksis ud fra nedenstående formål, og 

eventuelt at skabe inspiration til fremtidige videnskabelige undersøgelser (Albert, Hovmand, 

Lund, Winkel & Sørensen, 2005). 

ALLE 
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2. Formål 
 
 
 

ALLE 

 

2.1 Nøglebegreber

Livsstilsprojektet Livsstilsprojektet er udformet til ældreområdet og går 

ud på at muliggøre en proces omkring deltagerens 

egen analyse af aktivitet og aktivitetsændring (Jessen-

Winge et al, 2011). Yderligere uddybning findes i 

metodeafsnittet 5.4. 

 

Anvendelse Intervention foregik i gruppen og forløb over 4 uger (i 

alt 8 møder), i efteråret 2011 med udgangspunkt i 

Livsstilsprojektet. 

 

Patienter  En gruppe af patienter på et psykiatrisk hospital i 

Region Hovedstaden. Alle med diagnosen depression. 

Gruppen bestod af 4 patienter i alderen 18+, hvor alle 

var mænd. 

 

Psykiatrisk 5-døgnsafsnit Voksenpsykiatriskafsnit som er et åbent afsnit og som 

varetager behandling af alle patienter, der har behov 

for døgnindlæggelse i løbet af ugen, og som kan 

tilbringe weekenden hjemme (psykiatri-regionh.dk). 

 

ALLE 

Formålet med denne case rapport er, at beskrive og ræsonnere over vores anvendelse 

af ”Livsstilsprojektet” på patienter fra et psykiatrisk 5-døgnsafsnit i Region 
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3. Baggrund for valg af setting 
Vores oprindelige tanke, angående afprøvning af livsstilsmanualen i psykiatrien, var at finde en 

målgruppe i socialpsykiatrien. Årsagen til dette var, at det i Danmark er i kommunerne, man 

lægger det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde (Sundhedsloven, 2005). Tanken i 

socialpsykiatrien er, at man ikke går ud fra borgerens diagnose, men har fokus på hvilke 

problemer borgeren har og skal have hjælp til (Nyboe & Hvalsøe, 2009). 

Livsstilsprojektet lægger op til, at give patienterne en forståelse for sammenhængen mellem 

aktivitet, sundhed og følelsen af livskvalitet. Dette for at gøre dem i stand til, at prioritere valget af 

aktiviteter, med tanke på at meningsfulde aktiviteter er betydningsfulde og væsentlige for et 

mere meningsfuldt liv (Mandel, Jackson, Zemke, Nelson og Clark, 1999). Det virkede derfor 

nærliggende, at afprøve manualen på borgere i socialpsykiatrien.  

Valget af målgruppen, er yderligere baseret ud fra, at der er mange ligheder med ældre 

mennesker. Mennesker med sindslidelse er, ligesom ældre mennesker, meget forskellige 

individer, men de oplever mange af de samme aktivitetstab, trods at årsagerne kan være 

forskellige. Nogle af de fællesproblematikker der er ved ældre mennesker og mennesker med 

sindslidelse er f.eks. ensomhedsfølelse og social isolation (SFI, 2007).  

Når et menneske rammes af en sindslidelse, har det store konsekvenser for individet selv, men 

også for omgivelserne. Der opleves ofte ændring af vaner og døgnrytmer, samt social isolering og 

herunder afstand til familien (Nordentoft, 2009). 

Vi fik kontakt til et socialpsykiatrisk bosted i Storkøbenhavn. Bostedets beboere var unge mellem 

18-35 år med psykiske og sociale problemer. Vi fik at vide, at der var 3-4 borgere, der havde lyst til 

at deltage i projektet. Senere under forventningssamtalen med personalet, fik vi at vide, at der 

kun var 2 borgere der havde lyst til at deltage. Vi valgte dog at forsætte interventionen.  

Allerede ved første gruppemøde, var der et frafald. Personalet udtalte, at hvis én først havde 

meldt fra, var der en stor sandsynlighed, for at dette ville ske igen. Vi vurderede, at vi ikke kunne 

gennemføre interventionen med målgruppen, da én deltager ikke er nok, og valgte derfor, at lede 

efter et nyt sted, der kunne skabe rammerne for vores afprøvning.  

Vi ringede ud til en hel del forskellige være- og bosteder, og ud af disse sendte vi en 

informationsmail (bilag 1) til de seks socialpsykiatriske væresteder, som viste interesse. Vi fik at 

vide af lederne, at borgerne ikke ville deltage i Livsstilsprojektet, da det var for omfattende. 
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Yderligere gjorde det det sværere for stederne at finde deltagere til vores intervention, da 

borgerne ikke boede der. 

Efter talrige afslag følte vi os nødsaget til at satse på en anden målgruppe. Vi valgte at beholde 

vores psykiatriske vinkel på projektet, dog gik vi nu fra socialpsykiatrien og over til 

behandlingspsykiatrien. Vi valgte dette, da man har en tættere og daglig kontakt til patienterne i 

behandlingspsykiatrien end man har på et værested i socialpsykiatrien. Vi kontaktede derfor, efter 

henvisning fra vores faglige vejleder, den kliniske vejleder på vores nuværende sted telefonisk. 

Hun viste stor interesse i vores projekt og efter at have talt med hende, og afstemt vores 

forventninger til hinanden, sendte vi hende en informationsmail (bilag 2). Informationsmailen 

indeholdt oplysninger om projektet, som hun kunne videregive til patienterne.  

ANNA 

4. Casebeskrivelse 

4.1 Inklusions- og eksklusionskriterier 
Vores inklusions- og eksklusionskriterier til case rapporten:  

Patienterne skal være eller have været indlagt på samme afdeling under interventionen. 

Patienterne skal være i aldersgruppen 18+ 

Patienterne skal have en psykiatrisk diagnose 

Patienterne skal have lyst til at deltage 

Minimum 2 og max 8 antal deltagere 

4.2 Deltagerne 
Vi har valgt at bearbejde deltagernes oplysninger i en tabel, hvor deltagerne pga. anonymisering 

er markeret med tal fra 1-4. 

Tabel 1 

Tabel over deltagernes data. 

 Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 

Stamdata:     

Alder i 30’erne 18 år i 50’erne 18 år 
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Køn Mand Mand  Mand Mand 

Diagnose Depression samt 
søvnapnø 

Depression Depression samt 
Diabetes 

Depression, er 
under 
udredning 

Supplerende data:     

Sociale omgivelser 
 

Har et dårligt forhold til 
sine forældre. 
Mangler venner at dele 
sine interesser med 

Bor hos forældre Er skilt. Har et barn i 
SFO-alder. Bor alene 

Bor hjemme 
hos forældre 

Aktiviteter 
tidligere/aktuelle 

Svejse 

Veteranbils entusiast 

Gå i byen 

Høre heavy metal 

Høre radio  

Høre og spille 
musik/trommer 

Gå tur med veninde 

Fitness 

Læse bøger 

Spille computer 

Aktiviteter med søn, 
f.eks. biograf, zoo. 

Husligt arbejde 

Samvær med venner 

Spiller 
Dungeons and 
Dragons,  

Gå til 
hundetræning 

Lave mad 
med sin ven 

Aktivitets-
problematikker 

Har ikke overskud til at 
holde hjemmet rent 

Får ikke set sine venner 
så ofte som han gerne 
ville 

Manglende overskud til 
interesser 

Kan ikke komme ind i 
hjemmeværnet 

Får ikke udført sine 
interesser 
 

Når han ikke har sin 
søn har han tendens til 
at isolere sig 
 

Isolerer sig  

At have 
sociale 
relationer 

At overholde 
aftaler 

Fysiske omgivelser Ambulant patient på et 
psykiatrisk hospital. Blev 
udskrevet da vores 
intervention startede 

Indlagt på et 5-
døgnsafsnit på et 
psykiatrisk hospital 

Var indlagt på et 5-
døgnsafsnit på et 
psykiatrisk hospital 
under de 6 første 
moduler og temaer. 
Blev sidst i 
interventionen 
udskrevet og kom 
ambulant. 
Bor alene 

Indlagt på et 
5-døgnsafsnit 
på et 
psykiatrisk 
hospital 

Patientens mål for 
interventionen 

Blive bedre til at 
strukturere sin hverdag 
efter at være blevet 
udskrevet 

Blive bedre til selv at 
organisere sine 
aktiviteter i hverdagen 

Ikke stille så høje krav 
til sig selv 

Blive bedre til 
at overholde 
aftaler, samt 
til at tage 
kontakt til 
venner 

Anden sideløbende 
behandling 

Behandlinger på det 
psykiatriske hospital 
og kiropraktor pga. 

Behandlinger på det 
psykiatriske hospital 

Behandlinger på det 
psykiatriske hospital 
samt evt. medicin ift. 

Behandlinger 
på det 
psykiatriske 
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rygsmerter diabetes hospital 

Sygehistorie Patienten har givet 
udtryk for at have dårlig 
ryg, som påvirker 
patienten i at udføre 
aktiviteter samt at det 
medfører store smerter  

Første indlæggelse Patienten har givet 
udtryk for at have haft 
depressioner flere 
gange  

Første 
indlæggelse 

 

4.2.1 Depression 

Alle deltagerne lider af depression som er en sindslidelse, der er så udbredt, at rundregnet hver 

20. dansker vil blive ramt på et tidspunkt i sit liv (SIND, 2006). Depression kan variere meget, lige 

fra de lette tilfælde til de svære og livstruende (WHO, 1996). Kernesymptomerne og 

aktivitetsproblematikkerne viser sig ved, at interessen mindskes for de fleste hverdagsaktiviteter, 

og man mangler sin sædvanlige energi og drivkraft. Det kan være svært, at koncentrere sig og 

følge med i en almindelig samtale. Derudover har man tendens til at isolere sig og ikke orke socialt 

samvær (Nyboe & Hvalsøe, 2009).  

FREDERIKKE 

4.3 Behandlingspsykiatri 
I behandlingspsykiatrien er det den medicinske tilgang, der er dominerende (Nyboe & Hvaløse, 

2009). Ved depression ses der en ændring i mængden af signalstofferne serotonin, dopamin og 

noradrenalin. Disse signalstoffer er afgørende for, hvordan hjernen fungerer. Den medicinske 

behandling går ind og regulerer signalstofferne og mindsker eller fjerner herved de depressive 

symptomer (Gerlach, 2006). 

Der findes også psykosociale behandlingstilbud i behandlingspsykiatrien, men disse er ikke i 

samme grad prioriteret (ibid.).  

Centralt i behandlingspsykiatrien er det, at man forsøger at finde ud af hvem patienten er, og 

hvilken form for medicinsk behandling, den behandlingskrævende skal modtage. (Nyboe & 

Hvalsøe, 2009) 

Årsagen til vores endelige valg af denne målgruppe er, at vi vil undersøge om disse patienter, som 

er i behandlingsmæssigt regi, muligvis kan få en optimeret behandling og om de herved kan opnå 

en bedre livskvalitet. 
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Vores valg af målgruppe i behandlingspsykiatrien har medført forskellige kompromiser. For det 

første tager interventionen sted i behandlingspsykiatrien og ikke i det kommunale regi, som er her 

hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse ligger (Sundhedsloven, 2005).  

Vi er yderligere gået på kompromis med tankegangen omkring diagnoser. Uddybning ses under 

metodeafsnittet 4.5. 

Derudover har vi ikke haft særlige krav, vi er gået på kompromis med. 

 
4.4 Omgivelser 
Patienterne havde deres eget værelse og boede der i hverdagene, men tog hjem i weekenderne. 

Interventionen med gruppen foregik i et træningskøkken på det psykiatriske hospital (bilag 3). 

Rummet var lukket og privat, men havde vinduer ud til et græsareal. Der stod et bord i midten af 

lokalet, hvor vi sad rundt omkring. Lokalet er en del af et ADL køkken som ligger i forlængelse af 

rummet vi benyttede og vi anvendte derfor køkkenet til at hente vand, kaffe osv. til møderne. 

 

4.5 Etiske overvejelser 
Idet vi beskriver en praksis gennem en case rapport, regnes dette ikke for et videnskabeligt forsøg 

(Albert et al, 2005). Derimod betegnes det som et behandlingsforsøg, hvor der ikke kræves 

tilladelse fra en etisk komité (CVK, 2009).  I en case rapport kræves det blot, at man indhenter et 

skriftligt informeret samtykke (Albert et al, 2005). Vi valgte at pointere, at der ikke findes evidens 

for Livsstilsprojektets virkning på mennesker med sindslidelse overfor involverede deltagere inden 

vi indgik samarbejde, hvorefter vi indsamlede informeret samtykke fra disse (bilag 4). 

I denne case rapport var vores første tanke ikke at få diagnoserne, eftersom vi først valgte at 

afprøve Livsstilsprojektet i socialpsykiatrien, og at man her ikke anvender diagnoser. Vi blev 

senere efter skiftet fra social- til behandlingspsykiatri enige om, at interventionen etisk ikke kunne 

forsvares, da vores deltagergruppe netop er indlagt på grund af psykiske diagnoser, og i værste 

fald kunne få et psykotisk anfald under interventionen. Vi skal derfor kunne forberede os på 

sådanne situationer for både patientens og vores skyld. Ydermere vil det være en gunstig 

betingelse for os som ergoterapeutstuderende, da vi er novicer indenfor faget, og derfor har brug 

for at støtte os til teori og yderligere at kunne forberede os på eventuelle opstående psykiske 

problematikker (Albert et al, 2005).    
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Da vi spurgte ind til diagnoser så sent i interventionen, fortalte personalet på stedet, at de ikke 

kunne videregive denne information til os, og at vi selv blev nødt til at spørge deltagerne. Vi 

spurgte deltagerne om deres diagnoser velvidende, at de var i deres ret til at nægte at fortælle 

det. Yderligere kunne vi risikere ikke at få et fyldestgørende svar, da deltagerne selv bestemmer, 

hvor meget vi vil få af vide om deres diagnoser.  

TANJA 

5. Metode 
I dette afsnit vil vi beskrive den benyttede interventionsmetode, samt teorierne bag og 

anvendelsen af vores undersøgelsesmetoder.   

5.1 Occupational Science  
Occupational Science er en aktivitetsvidenskabelig tilgang som har til formål at udvikle viden om 

formen, funktionen og meningen af den menneskelige aktivitet samt den dertil knyttede 

sociokulturelle kontekst Det er et videnskabsområde med fokus på den menneskelige aktivitet. 

Occupational Science handler om studier af mennesket som et aktivt væsen, inklusivt evnen og 

behovet for at engagere sig i og styre hverdagsaktiviteter gennem et livsforløb (Bendixen et al, 

2005). 

 

Aktivitetsvidenskaben ser på menneskets årsager til at vælge en aktivitet frem for andre og på, 

hvordan engagementet i bestemte aktivitetsmønstre kan forbindes med livskvalitet. 

Occupational Sciences fokusering på hverdagsaktivitet bunder i, at de giver en subjektiv oplevelse 

af meningsfuldhed, uafhængighed og selvbestemmelse. I Occupational Science er antagelserne, at 

mennesket af natur er aktivt, at hverdagsaktiviteter har rytme og tempo, at mennesket søger 

uafhængighed, at vi selv konstruerer vores eget liv, samt at oplevelsen af kontrol medfører flow. 

Derudover er der en antagelse om, at menneskelig aktivitet har en påvirkning af sundheden 

(ibid.). 

5.2 Dynamisk systemteori 
I denne teori, antages det at mennesket er i stand til at genskabe deres egne aktivitetsmønstre fra 

tilstande af uorden til stabile og komplekse. Ideen er, at man skal give mennesker viden og 

erfaring ved at lære dem at analysere de aktiviteter de beskæftiger sig med for på den måde at 

skabe daglige rutiner, som fremmer sundhed og livskvalitet. Selv de mindste ændringer, kan være 

med til at ændre mønsteret på sigt, da de sætter andre processer og aktiviteter i gang. Teorien 
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bygger på, at jo mere kompleks en ændring bliver, jo større udvikling vil der ses. (Jackson et al 

1998). 

 

5.3 Lifestyle Redesign®  
Lifestyle Redesign® defineres: 

“Occupational Lifestyle Redesign® is the process of developing and infusing healthy occupations 

into day-to-day occupational routines“(Jackson, 2005). 

Deltagerne i The Well Elderly Study var mænd og kvinder over 60 år, med forskellig etnisk 

herkomst. Der var 361 deltagere, som blev delt op i 3 grupper. Projektet varede i 9 måneder. 1/3 

fik forebyggende ergoterapi, 1/3 blev involveret i sociale aktiviteter, som dog ikke blev ledt af en 

professionel og 1/3 forblev ubehandlet (Jackson, 1998).  

Ergoterapiprogrammet involverede 2 timers gruppeintervention om ugen, suppleret med en 

times individuel ergoterapi om måneden. Lifestyle Redesign® programmet skabte en struktureret 

plan for, hvordan deltagerne kunne adaptere de udfordringer, der er forbundet med at blive 

ældre.  

Resultaterne af disse studier var overbevisende og viste blandt andet, at en ergoterapifaglig 

intervention havde været afgørende for at få de positive resultater. Derudover kunne projektet 

fastslå, at programmet fremmede sundhed og livskvalitet hos hjemmeboende ældre mennesker 

(ibid.). 

Lifestyle Redesign® lægger stor vægt på brugerinddragelse og giver deltageren redskaber til at 

forstå sammenhængen mellem sundhed og de aktiviteter man har. Det er meningen at deltageren 

erfarer, at sundhed ikke blot er fravær af sygdom, men at sundhed også hænger sammen med ens 

velvære. Yderligere hænger sundhed også sammen med at kunne udnytte de færdigheder man 

har for at sætte sig mål og senere hen opfylde dem. Tilgangen i Lifestyle Redesign® er, at 

meningsfuld aktivitet har en positiv indvirkning på sundhed, men at man skal kunne analysere sin 

aktivitet for at finde frem til, hvorfor man udfører den og hvilken virkning den har på en (Mandel 

et al, 1999). 

KITT 

5.4 Livsstilsprojektet – deltagelse og aktivitet  
Livsstilsprojektet er en arbejdsmetode, der er under stadig udvikling af 5 danske ergoterapeuter, 

med baggrund i Lifestyle Redesign® programmet (Mandel et al, 1999). Livsstilsprojektet er 
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oprindeligt udviklet til ældre med behov for sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, men 

lægger op til at blive afprøvet på andre målgrupper. Projektet har en grundlæggende 

aktivitetsforståelse, der bygger på dynamisk systemteori, som beskriver menneskers potentiale til 

at reorganisere deres aktivitetsmønstre mod mere hensigtsmæssige mønstre (ibid.). Projektet 

bygger også på en aktivitetsvidenskabelig tankegang, hvor meningsfuld aktivitet har en positiv 

indvirkning på sundhed, og sigter mod at deltagerne selv bliver i stand til at se, hvilken effekt 

meningsfuld aktivitet har på deres eget liv. Arbejdsmetoden sigter mod at lære deltagerne, at 

forholde sig til den aktivitetsmæssige balance i deres liv. Herved motiveres de til at ændre adfærd 

og udvikle deres handlekompetencer. En vigtig del af Livsstilsprojektet er, at udviklingen af 

handlekompetencer sker via erfaringsudvekslinger mellem deltagere i en gruppe.  

Livsstilsprojektet er med andre ord, ikke en garanti for, at man får ændret sit aktivitetsmønster, 

men er nærmere en proces der yder en indsats, for at give deltagerne en større indsigt i deres 

eget aktivitetsmønster(Jessen-Winge et al, 2011). 

En anden vigtig del af Livsstilsprojektet er, at ergoterapeuterne er med til at fremme en proces, 

ved at stille spørgsmål samt give information og aktivitetsmæssige oplevelser. Herigennem vil 

deltagerne lære at forstå sig selv, forstå sine egne vaner samt erkende eget potentiale for positiv 

ændring (Jackson, 2001). 

Livsstilsprojektet er opdelt i ti forskellige moduler, med fire obligatoriske og seks valgfrie. 

Projektet anbefaler at man som minimum gennemgår de 4 obligatoriske moduler De fire moduler 

er grundlæggende for metoden, og derved for et vellykket gruppeforløb (Jessen-Winge et al, 

2011). Vi har nedenfor lavet et skema over de forskellige moduler, temaer og disses indhold.  

Tabel 2 

Tabel over de forskellige moduler, temaer samt indhold. 

Modul/Tema  Inspirationsark 
 
* se bilag 8, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 

Temaets indhold 

 
Modul 2 
 
Tema 1 

  
 
 
 3 

 
 
 
- 2c: ”Brainstorm over 
sundhed” 

 
 
 
- Gruppekontrakt 
- Refleksion over hvad aktivitet er 
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- 2b: Øvelse: ”Egen analyse 
af aktivitet” 
(både til analysen af 
dagens aktivitet og som 
hjemmeopgave til næste 
gang) 
 
- Målsætningsark: ”Mine 
håb og ønsker” 

- Tegneaktivitet inkl. APO-analyse 
- Målsætning 
- Hjemmeopgave 
- Evaluering af dagen og 
inspirationsarkene 
 

 

Tema 2 

4 - Målsætningsark: ”Mine 
håb og ønsker” 

- Opfølgning på 2b (se 
ovenfor) 
 
-2a: ”Brainstorm over hvad 
aktivitet er”  
 
- 2e: ”Sundhed og 
aktivitet” 

- Quiz (selvlavet 
hjemmeopgave til næste 
gang) 

- Målsætning 
- Opfølgning på hjemmeopgaven 
- Refleksion over hvad sundhed er 
- Refleksion over sammenhæng mellem 
sundhed og aktivitet  
- Evaluering af dagen og 
inspirationsarkene 
 
 

Tema 3 4 - Målsætningsark: ”Mine 
håb og ønsker” 

- Casebeskrivelse 
 
- Quiz (selvlavet) 
 
- ”Udfordring og mestring” 
(selvlavet) 
 

- Målsætning 
- Analyse af casebeskrivelse ud fra APO 
- Besvarelse af Quiz 
- Refleksion over udfordringer ved 
sindslidelse og mestring heraf 
- Evaluering af dagen og 
inspirationsarkene 
 

 

Modul 9    

Tema 1 3(4) - Målsætningsark: ”Mine 
håb og ønsker” 

- 9d: ”Hvad kendetegner 
en god ven” 
 
- 9b: ”Netværkskort” 
 
- ”Mål om sociale 
relationer” 

- Målsætning 
- Udfyldning og erfaringsudveksling om 
hvad der kendetegner en god ven 
- Udfyldning og erfaringsudveksling om 
netværkskortet 
- Oplæg til hjemmeopgaven 
- Evaluering af dagen og 
inspirationsarkene 
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(hjemmeopgave) 

Tema 3 4 - Målsætningsark: ”Mine 
håb og ønsker” 

- 9.c: ”Mål om sociale 
relationer” 
(hjemmeopgave) 
 
-9.e: ”Mine rettigheder” 

- Målsætning 
- Opfølgning på hjemmeopgaven 
- Erfaringsudveksling om 
inspirationsarket ”mine rettigheder” 
- Erfaringsudveksling om sociale 
aktiviteter i lokalområdet 
- Evaluering af dagen og 
inspirationsarkene 

 

ANNA 6. Undersøgelse 

6.1 Modul 1 
Modul 1 er en del af Livsstilsprojektet, hvor en præsentation og opstart er en integreret del af 

modulet. Her finder vi det relevant at danne os et indtryk af patienterne, og samtidigt give dem 

chancen for at se os an. Vi valgte i starten af intervention, at have en individuel samtale med hver 

deltager, hvor de ville kunne give udtryk for eventuelle forbehold og problematikker. 

I forbindelse med modul 1 valgte vi at lave en gruppekontrakt i samarbejde med dem, for at de 

skulle få medejerskab over de beslutninger, der blev truffet vedrørende gruppen. Desuden holdt 

vi en forventningsafstemning med deltagerne, for at sikre at alles forventninger til interventionen 

stemte overens. Derudover introducerede vi to inspirationsark for deltagerne, for at åbne op for 

en mere uddybende samtale om dem. Disse ark gav os et billede af, hvordan deres 

aktivitetsmønster var, samt hvornår på døgnet de havde mest energi (bilag 5 + 6). 

6.2 Modul 10 
Modul 10 var det afsluttende møde og eftersom vores formål med denne case rapport er, at 

beskrive og ræsonnere over vores anvendelse af Livsstilsprojektet på et psykiatrisk 5-døgnsafsnit, 

var det vigtigt for os at evaluere med deltagerne, for at få deres subjektive holdninger. 

6.3 Præ- og Posttest 
Eftersom vores formål var at beskrive og afprøve Livsstilsprojektet på psykiatriske patienter og for 

at måle patienternes livskvalitet før og efter interventionen, ønskede vi at finde et relevant 

undersøgelsesredskab til brug som præ- og posttest, for at se virkningen af Livsstilsprojektet.  
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Vi valgte at anvende den danske udgave af det standardiserede spørgeskema SF-36, som i praksis 

er brugt af andre Lifestyle Redesign® projekter, vel vidende at denne udgave er udgået og 

erstattet af en nyere, dog ikke oversat udgave.  

SF-36 blev oprindeligt udviklet i USA i 1992 i en undersøgelse ”The Medical Outcomes Study” 

(Stewart og Ware, 1992), men er efterfølgende blevet videreudviklet. I 1992 blev SF-36 oversat og 

tilpasset til internationalt brug gennem et samarbejdsprojekt ”The International Quality of Life 

Assesment (IQOLA) Project” (Aaronson, Acquadro, Alonso, Apolone, Bucquet, Bullinger, Bungay, 

Fukuhara, Gandek & Keller, 1992).  SF-36 er udarbejdet til måling af generelle helbredsbegreber 

med bred anvendelse. Ved hjælp af spørgeskemaet kan man vurdere effekten på den 

sygdomsrelaterede livskvalitet af f.eks. sygdom eller behandling (Bjørner, Damsgaard, Watt, Bech, 

Rasmussen, Kristensen, Modvig & Thunedborg, 1997).  

SF-36 er en effektiv måde til at måle patienters syn på deres helbred ved at score standardiserede 

svar på standardiserede spørgsmål. SF-36 kan bruges på alle personer fra 14 år og på tværs af 

sygdom og behandlingsgruppe. Det er et selvudfyldt spørgeskema som skal besvares med to ugers 

mellemrum. SF-36 er konstrueret til at repræsentere otte af de vigtigste helbredsbegreber, som 

anvendes i de hyppigst anvendte helbredsspørgeskemaer. Den består, i sin fulde form af 36 

spørgsmål, udformet på baggrund af otte specifikke skalaer: Fysisk funktion, begrænsninger-fysisk 

betingede, smerter, alment helbred, energi, social funktion, begrænsninger-psykisk betingede og 

psykisk velbefindende.  De otte skalaer er relevante for mennesker generelt og er ikke knyttet til 

bestemte sygdomme. Testens besvarelser kan klassificeres på en ordinalskala, da de f.eks. angives 

som fremragende, vældig godt, godt, mindre godt og dårligt og tillægges f.eks. en talværdi fra 1-5 

(ibid.). 

6.4 Målsætning 
Deltagerne havde generelt meget svært ved at sætte mål, men vi holdt stadig fast i, at de skulle 

forsøge at sætte mål til hver gang, hvilket manualen også lægger op til. 

Deltager 1 kom hver gang så sent, at han ikke fik deltaget i opstarten og her målsætningen. Han 

fik dog alligevel sat sig et mål om at blive bedre til at strukturere sin hverdag efter at være blevet 

udskrevet. 

Deltager 2’s overordnede mål var, at han gerne ville blive bedre til at organisere sine aktiviteter 

og generelt at få skabt lidt mere struktur i hans hverdag. 

Deltager 3 havde ikke deltaget de første to gange og fik derfor ikke sat mål før 3. gang, hvor han 

satte et mål om ikke at stille så høje krav til sig selv og senere, tæt ved hans udskrivelse, et mål 
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om at få noget mere struktur i sin hverdag. 

Deltager 4’s overordnede mål, var at kunne overholde de mål han satte for sig, hvilket han 

generelt havde meget svært ved, da han ofte opfandt nogle undskyldninger for ikke at få dem 

opfyldt. 

Først da vi på Modul 9 snakkede om relationer kom han op med et, for ham, betydningsfuldt mål - 

at han skulle blive bedre til at sige fra overfor hans forældre, som var utrolig bestemmende. 

FREDERIKKE 

7. Case forløb  
I det følgende, vil vi beskrive de overvejelser vi har gjort os, under implementering af 

Livsstilsprojektet. For overskuelighedens skyld, har vi valgt at dele ræsonnementerne op i to 

moduler og udfærdige et skema, over temaerne og deres formål. I hvert modul gives en generel 

beskrivelse af intervention og ræsonnementer. Desuden vil vi uddybe væsentlige dele af 

temaerne, som vi synes har relevans for interventionen. Ræsonnementerne vil stå i kursiv. 

Vi har valgt ikke at beskrive modul 1 og modul 10 i det følgende, da disse moduler er beskrevet i 

metodeafsnittet henholdsvis under 6.1 og 6.2. Årsagen til dette er, at vi synes at vi har kunnet 

bruge modul 1, som en del af vores forundersøgelse, da vi her har lavet både en 

forventningsafstemning samt at vi vha. de anvendte inspriationsark har fået et indtryk af hvordan 

deltagerne er som aktivitets individer. Vi har brugt modul 10 som supplement til vores posttest, 

da vi her ville samle op på deltagernes subjektive holdninger til den læring, der er sket I de uger 

interventionen har varet (Jessen-Winge et al, 2011). Yderligere beskriver vi ikke Modul 9, tema 3. 

Årsagen til dette er, at vi har vurderet at både tema 1 og tema 3 i modul 9 hovedsageligt har det 

samme indhold. 
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Tabel 3 

Tabel over Moduler, temaer og disses formål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Tema Formål 

 

M
od

ul
 

1 

  
Introduktion og præsentation 

 

M
od

ul
 2

 

 

 
Tema 1 

 
Forstå betydningen af aktivitet, samt forstå, hvordan denne viden kan 
overføres til eget liv. 

Desuden kunne beskrive sig selv gennem de aktiviteter, de deltager i. 
 

 
Tema 2 

 
Forstå hvordan sundhed påvirker aktiviteter og yderligere give forståelse af, 
hvordan meningsfulde aktiviteter og sundhed forholder sig med hinanden. 

(desuden spørge deltagerne om deres diagnoser, da denne kan være til gavn i 
opgaven.) 

 

 

Tema 3 

 

Forstå hvordan sindslidelse påvirker de aktiviteter, den enkelte deltager i, samt 
at have fokus på at aflive nogle af myterne omkring sindslidelse. 

 

M
od

ul
 9

 

 
Tema 1 

 
At deltagerne reflekterer over deres sociale netværk og hvilken betydning disse 
har for dem, samt forstå hvilken støtte, der kan være i et solidt socialt netværk. 

 

 
Tema 3 

 
Give deltagerne redskaber til at tænke på dem selv som mennesker, som stadig 
kan og stadig har behov for at holde fast i deres nuværende relationer, samt at 
skabe nye kontakter. 

 

 M
od

ul
 1

0 

  
At få afsluttet forløbet både for deltagerne og for ergoterapeuterne, at få 
samlet op på den læring, der er sket i løbet af de uger forløbet har varet, samt 
at fejre alt det deltagerne har opnået. 
 

      KITT 
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7.1 Generelt for forløbet 

Vi var under hele interventionen i det samme lokale, som deltagerne i forvejen kendte. Det at de 

kender omgivelserne kan give dem regelmæssighed, frem for et nyt lokale som kan være et 

forstyrrende element. Denne målgruppe har desuden behov for kontinuitet (Levander, 1979). 

Dette bekræftes også af deltager 4, som udtrykte at kendskabet til lokalet gav trygge rammer. 

Vi havde oprindeligt seks deltagere, men til interventionsstart mødte kun to deltagere op. I løbet 

af de efterfølgende to temaer, kom vi i alt op på fire deltagere. Vi havde på forhånd forberedt os 

på, at eventuelle nye deltagere ville dukke op, men vi vurderede at i modul 2 tema 2, ville det 

være sidste chance for at deltage i interventionen. Det er vigtigt for vores deltagere at gruppen er 

stabil, da netop denne målgruppe har brug for kontinuitet samt regelmæssighed som følge af 

deres behov for tryghed (Nyboe & Hvalsøe, 2009). En utryghed kan f.eks. blive udløst af ukendte 

personer, der ikke kender til indholdet af tidligere samtaler (Parnas, Kragh-Sørensen og Mors, 

2009). Vi vurderede yderligere, at vi ikke ville kunne få målbare resultater, hvis der kom nye 

deltagere midt i interventionen. Dette fordi der ville være for kort tid mellem vores præ- og 

posttest (Bjørner et al, 1997). 

 

Deltager 1 kom 15-30 min for sent under hele interventionen. Vi valgte at vente på ham i Modul 1 

og Modul 2, tema 1 for at han ikke skulle gå glip af noget. Under modul 2, tema 2 begyndte 

deltagerne at virke frustrerede over denne sene opstart. Deltager 3 gav udtryk for, at han ikke 

længere syntes vi skulle vente på ham. Med udgangspunkt i den psykiatriske teori, kan denne 

reaktion være forårsaget af den irritabilitet, som kan forekomme ved en depression (Nyboe & 

Hvalsøe, 2009). Efter modul 2, tema 2, blev vi enige om ikke at vente på ham længere. For at 

skabe et gruppefællesskab er det vigtigt med ligeværdighed i gruppesamarbejdet. ”Ligeværdigt 

samarbejde betyder, at alle skal respekteres, høres, lyttes til, have medbestemmelse og 

medansvar” (Hyldig, 2008, s. 95). For at få et ligeværdigt samarbejde, valgte vi derfor, at de andre 

deltageres punktlighed skulle prioriteres højere, end at alle var med fra start.  

Vi har været særlige opmærksomme på gruppedynamikken i gennem dette modul.  En dårlig start 

i en gruppe kan resultere i, at nogle af deltagerne vil have lyst til at forlade gruppen (Jessen-Winge 

et al, 2011). Det er derfor vigtigt, i opstartsfasen, at deltagerne får en fornemmelse af at de passer 

ind, samt at de føler at de får udbytte af interventionen (Kielhofner, 2010). Dette er bl.a. fordi, at 

Livsstilsprojektet stiler mod at forankre en sundhedsfremmende adfærd hos den enkelte deltager. 
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De relationer der er i gruppen, har betydning for deltagernes mulighed for at reflektere over sig 

selv, samt at ændre vaner, hvilket er en krævende og vanskelig proces (Kielhofner, 2008). For at 

støtte op omkring denne teori, valgte vi at lave en gruppekontrakt i modul 1. Ved at tale om 

deltagernes forventninger til interventionen, anerkendte vi deres individuelle behov. F.eks. ventede 

deltager 2 en dag et vigtigt opkald og havde behov for, at telefonen var til stede. 

Vi var skiftevis kun to ude ad gangen, som havde ansvaret for gennemførelse af det planlagte 

Modul og tema. Baggrunden for dette valg var, at Livsstilsprojektet ligger op til en 

erfaringsudveksling mellem deltagerne. Hvis antallet af terapeuter oversteg antallet af deltagere, 

tænkte vi at erfaringsudvekslingen ikke ville ske mellem dem, men at den derimod ville være rettet 

mod os. Ifølge sygdomslæren har mennesker med en sindslidelse behov for kontinuitet og 

regelmæssighed (Hemmingsen, Parnas, Gjerris, Reisby & Kragh-Sørensen, 2002). Vi valgte derfor 

at der hele tiden skulle være en genganger fra det forrige tema. 

TANJA 

7.2 Modul 2 

7.2.1 Generelt 

”Dette modul udgør kernen i livsstilsprojektets tænkning og danner grundlaget for de 
efterfølgende moduler.” (Jessen-Winge et al, 2011, side 24). 

Modul 2 forløb over tre dage, dvs. tre temaer i interventionen, og omhandlede ”Sundhed, 

aktivitet og aldring”. Vi tilpassede modulet til vores målgruppe, så det nu omhandlede 

sindslidelse. Dette beskrives yderligere under temaerne.  Vi havde før hvert tema, forberedt en 

oversigt over temaets formål og aktiviteter i tråd med manualen (bilag 7). 

Vi forventede at deltagerne, grundet deres sindslidelse, ville have svært ved at starte en 

erfaringsudveksling om sundhed og aktivitet. Derfor kom vi gennem hele modul 2, med eksempler 

på sundhed og aktivitet fra vores eget liv, for at gøre deltagerne trygge ved at tale i gruppen. Ved 

at gøre os selv til identifikationsobjekter, gav vi dem en forståelse af, at vi alle er ligeværdige i 

gruppen. Som identifikationsobjekt kan terapeuten vise, hvordan man kan ræsonnere i situationer, 

så man lærer hvordan man kan vove sig ud i situationer, der tidligere har været skræmmende 

(Levander, 1979). Dermed observerede vi, at deltagerne ikke virkede utrygge ved at udtrykke sig i 

gruppen, hvilket kan skyldes de forbehold vi har taget.  

ANNA 
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7.2.2 Tema 1 

Da dette temas formål er aktivitet og sundhed, finder vi det relevant at beskrive deltagernes syn 

på sundhed, samt hvordan vi ved hjælp af APO-modellen får deltagerne til at forstå aktiviteter. 

APO-modellen står for Aktivitet, Person og Omgivelser, oversat fra den engelske model PEO 

(Person, Environment Occupation). Den handler om, at der skal være et samspil mellem de tre 

faktorer, hvis man ønsker at ændre sin tilværelse (Townsend & Polatajko, 2008).  

I tema 1 indledte vi en samtale omhandlende deltagernes opfattelse af sundhed, der blev 

suppleret med inspirationsark ”Brainstorm over sundhed” (bilag 8). De talte om, at for dem var 

sundhed, at man spiste sundt og dyrkede motion. Herefter talte vi med dem om at sundhed også 

kan betyde, at have det godt med sig selv, og at man nødvendigvis ikke spiser alt det sunde, men 

at man stadig kan have livskvalitet, som også kan hører under det at føle sig sund.  

Deltager 2 fortalte at han nogle gange kunne finde på at sulte sig selv hele dagen, dyrke en masse 

motion og herefter følte han sig sund, men han kunne godt se, at det ikke havde noget med 

sundhed at gøre. Det var tydeligt ved denne udtalelse at deltager 2 var påvirket af det snævre 

sundhedsbegreb, som bl.a. består af KRAM faktorerne. Det er det hidtil mest dominerende 

sundhedsbegreb i samfundet, hvor sundhedseksperter har udpeget hvad det sunde liv indebærer, 

og dermed bestemt et korrekt adfærdsmønster, som vil øge sundheden. (Hyldig, 2008). Under hele 

samtalen valgte vi at benytte os af vidensformen ”viden om årsager til sundhedsproblemer”. Vi 

prøvede her at påvirke deltagerne til at tænke i andre retninger og at udvikle en 

sundhedsforståelse, som tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb. Dette er et 

element i processen for at skabe en handlingsorienteret viden (ibid.). Sundhedsbegrebet tager 

udgangspunkt i WHO’s sundhedsdefinition, som handler om hvilke faktorer der påvirker 

sundheden. Det handler om vores livsstil, måden vi lever på samt vores vaner. Det tager 

udgangspunkt i de levevilkår, rammer og omgivende miljø vi lever under, da både livsstil og 

levevilkår har betydning for sundheden (ibid.). Grunden til at vi ønskede at deltagerne fik en 

fællesforståelse af sundhedsbegrebet var at en erfaringsudvekslings gruppe kræver en fælles 

platform som forståelsesramme (Jessen-Winge et al, 2011). 

 

Deltager 4 fortalte, at han ikke kunne sige noget særligt om hvad sundhed var for ham, da han 

aldrig havde følt sig sund eller havde følt livskvalitet. Han fortalte, at dette var relateret til hans 

sygdom, og at han desuden aldrig havde kunnet lide sig selv. Årsagen til hans devaluering af ham 

selv kan skyldes, at hans sygdom medfører generelt negative tanker, samt et negativt syn på sin 

egen person. Desuden har denne målgruppe meget lav selvtillid, og har tendens til at bebrejde sig 
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selv for sin situation (Parnas et al, 2009). Ved at bruge containing function, forsøgte vi at 

anerkende hans følelser(Levander, 1979), samt fordre til erfaringsudveksling i gruppen så han ville 

kunne benytte sig af de andres eventuelle erfaringer med dette (Mandel et al, 1999). Vi 

observerede, at deltageren efterfølgende reagerede mindre nervøst og udtrykte, at han følte sig 

anerkendt. 

For at få deltagerne til at forstå aktiviteter ud fra Livsstilsprojektets aktivitetssyn gav vi en 

præsentation af APO-modellen, hvorefter deltagerne skulle analysere en aktivitet ud fra denne 

model.  Vores præsentation af APO-modellen tog udgangspunkt i CMOP-E modellen (bilag 9), hvor 

vi valgte at understøtte komponenterne Person, Aktivitet og Omgivelser vha. CMOP-E 

komponenter. Vi beskrev modellen udførligt og sikrede os løbende, at deltagerne forstod det vi 

præsenterede for dem. Vi benyttede os af CMOP-E modellen til vores beskrivelse af APO-modellen, 

da der er de samme komponenter i begge modeller. CMOP-E modellen er dog mere visuelt 

beskrivende. Det er særligt vigtig for denne målgruppe at det vi præsenterer, er let tilgængeligt og 

overskueligt. Dette begrundes med at denne målgruppe ofte har koncentrationsbesvær, og at 

deres hukommelse kan være nedsat (Hemningens et al, 2002). Vi valgte ikke at beskrive 

spiritualitet som et punkt, men beskrev det som værende et underliggende element for alle de 

andre komponenter. Spiritualitet er en kilde til mening, ”den har bopæl i mennesket, formes af 

omgivelserne, og giver mening til betydningsfulde aktiviteter” (Townsend, 2002, s. 35).  

Måden hvor på vi inddrog spiritualiteten var, at give deltagerne en hjemmeopgave hvor de vha. 

APO-modellen analyserede en af deres meningsfulde aktiviteter. Efter vores præsentation, gav 

alle deltagere udtryk for, at de gerne ville have vores oplæg om APO-modellen, for at de havde 

noget på skrift at holde sig til, hvis de glemte det. Dette havde vi ikke reflekteret over inden 

mødet, men da deltagerne gav udtryk for deres interesse i også at få oplægget, kunne vi godt se at 

det ville inddrage deltagerne på en anden måde. Ved hjælp af oplægget, samarbejdede alle 

deltagerne bedre om aktiviteten, da det gav dem noget at støtte sig til. Desuden virkede oplægget 

til at give dem et større engagement (Townsend & Polatajko, 2008). Endvidere er det også mere 

sandsynligt, at de senere hen vil kunne analysere selvvalgte meningsfulde aktiviteter, hvis de har 

et støtteredskab at forholde sig til (bilag 9). 

Under hele interventionen benyttede vi os af empowerment tankegangen, som af WHO defineres i 

sundhedsfremme som en proces, hvorigennem mennesker opnår kontrol over de beslutninger og 

handlinger, som påvirker deres sundhed og sygdom (Kamper-Jørgensen, Almind & Jensen, 2009).  

Vi gjorde deltagerne opmærksomme på deres ressourcer ved, at anvende empowerment 
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(Andersen, Brok & Mathiasen, 2010) og det jeg-styrkende princip ”pædagogisk forklarende” for, at 

de derved ville opnå et bedre syn på sig selv, samt at det derved ville være med til at styrke deres 

handleevne (Nyboe & Hvalsøe, 2009). Som et eksempel fortalte deltager 1, at han var begyndt at 

rydde op i sin garage, men at han var utilfreds med ikke at være blevet færdig. Her påpegede vi, at 

det var positivt at han overhovedet havde taget initiativet og var gået i gang. Dette for at han kan 

opleve sig selv som kompetent og blive opfattet sådan af andre (Andersen et al, 2010). 

Vi havde valgt, at dagens aktivitet var at tegne en mand i 5 dele (bilag 10). Vi valgte på forhånd at 

aktiviteten skulle være let at analysere ud fra APO-modellen. Denne aktivitet er simpel, da den 

ifølge den aktivitetsbaserede aktivitetsanalyse har få delprocesser (bilag 11) (Borg et al, 2008). 

Derfor er denne aktivitet valgt for at holde analysen indenfor deltagernes nærmeste 

udviklingszone (NUZO) (Fortmeier & Thanning, 2006). 

 Deltagerne reagerede positivt over den valgte aktivitet, og selvom at aktiviteten var meget let 

tilgængelig, så tog de den stadig seriøst. Deltagerne udtrykte at aktiviteten var sjov, men deltager 

4 gav hurtigt udtryk for, at han ikke var god til at tegne, og at vi måtte være tålmodige med ham. 

Ved denne udtalelse devaluerede han sig selv, hvilket er et typisk symptom på hans sindslidelse. Vi 

valgte at bruge os selv som identifikationsobjekt (Levander, 1979), hvor vi fortalte at vi bestemt 

heller ikke kunne tegne og dette medførte, at han blev mere selvsikker omkring udførelsen af 

aktiviteten. Vi valgte at deltage i aktiviteten og samarbejde med deltagerne om at udføre 

aktiviteten og herefter analysere den. Grunden til at vi valgte at samarbejde om aktiviteten var for 

at opmuntre deltagerne til at udføre aktiviteten og den efterfølgende analyse (Townsend & 

Polatajko, 2008). Desuden ville vi skabe et ligeværdigt samarbejde (Hyldig, 2008). Da aktiviteten 

var færdig og analysen gik i gang, var alle deltagerne meget engagerede. De var alle ivrige efter at 

analysere aktiviteten og kom med mange forskellige synspunkter og gode refleksioner. F.eks. 

nævnte deltager 2 et eksempel på den kulturelle omgivelse. Her reflekterede han over, at alle på 

tværs af kulturer kan deltage, men at der i nogle kulturer vil være nogle former for tegninger, der 

ikke er acceptabelt, som f.eks. afbildning af Muhammed.   

FREDERIKKE 

7.2.3 Overvejelser inden tema 2 

Ved tema 1, blev der talt om sundhed og hvordan dette begreb forstås. Deltagerne satte ord på 

hvad sundhed var for dem, mens vi forsøgte at formidle sundhed fra en anden vinkel. Ved det 

søgte vi at støtte deltagerne til at udvikle handlekompetencer, for at de senere vil være i stand til 

at ændre deres aktivitetsmønster, ved at integrere forståelsen af hvordan sundhed, aktivitet og 
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sindslidelse hænger sammen (Hyldig, 2008). Handlekompetence indebærer, at en målgruppe skal 

have kompetencer indenfor f.eks. viden om sundhed, så de kan gribe eller handle forandrende ind 

overfor de faktorer, som har betydning for deres sundhedsvaner (ibid.). 

Ønsket for det næste møde var at deltagerne havde tænkt over de nye forståelser for sundhed, 

som vi havde formidlet til dem.  

KITT 

7.2.4 Tema 2 

Da dette temas formål er, at uddybe deltagernes opfattelse af sundhed, finder vi det relevant at 

beskrive, hvordan vi gennem temaerne har medvirket til, at udvide deres syn på sundhed. 

Vi valgte i tema 2, at repetere emnet fra tema 1, for at høre om deltagerne havde reflekteret over 

synet på sundhed siden sidst. Først oplevede vi en tavshed blandt deltagerne, og der var ikke 

nogen der antydede en lyst til at indlede samtalen. De undgik vores blikke, og vi følte os derfor 

nødsaget til at repetere hvad sidste tema handlede om. Dette gjorde vi vha. WHO’s 

sundhedsdefinition. Årsagen til deres uvilje mod at indlede samtalen, kan muligvis skyldes 

forglemmelse af hvad der specifikt blev talt om på sidste møde, da folk der er ramt af depression 

har svært ved at huske nyligt indlært materiale. (Hemmingsen et al, 2002) En anden mulighed til 

deltagernes tavshed kunne være, at vi stadig var i en indledende fase i gruppeprocessen og at 

dette medvirkede til, at deltagerne ikke følte sig tryg nok til at være personlige. Denne fase var 

også præget af usikkerhed og overfladisk snak (Jessen-Winge et al, 2011). 

Vores repetition medførte at deltager 4 udtalte, at han personligt havde prøvet at lære sin mor, at 

synet på sundhed ikke nødvendigvis handler om at spise sundt, men at have det godt. Denne 

udtalelse viser at han har taget det positive og brede sundhedsbegreb til sig (Hyldig, 2008). 

Et andet eksempel, var deltager 1’s refleksion som gik på, at han havde haft en god weekend, og 

årsagen til dette måtte være, at han havde været fuld beskæftiget. Han havde rørt sig og havde 

været aktiv, hvilket fik ham til at føle sig sundere. Udtalelserne fra deltagerne viser, at det har haft 

indflydelse, at vi har taget udgangspunkt i viden om årsager til sundhedsproblemer. Vi forsøgte at 

skabe en handlingsorienteret viden, som gør at deltagerne er begyndt tænke aktiviteter i deres 

hverdag anderledes (ibid.). 

I slutningen af tema 1 valgte vi, i tråd med Livsstilsprojektet, at give dem en hjemmeopgave, 

hvilken deltagerne ikke havde lavet til tema 2. Hjemmeopgaven gik ud på at de vha. APO-

modellen skulle analysere en valgt aktivitet i deres hverdagsliv. Overvejelserne omkring, at give 
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deltagerne lektier for, var til diskussion i bachelorgruppen, da vi tænkte at deltagerne muligvis ikke 

ville lave opgaven. Vores overvejelser gik på at målgruppen ofte har manglende overskud og svært 

ved at tage initiativ, grundet deres sindslidelse, hvilket er beskrevet tidligere i casebeskrivelse 

under 4.2.1 (Hemmingsen et al, 2002). Vi valgte på trods af dette, og i henhold til manualen, at vi 

ikke ville devaluere dem på forhånd, da vi ønskede at se dem som værende aktivitetsindivider og 

deltagende. Denne tanke baseres ud fra menneskesynet i Livsstilsprojektet (Kielhofner, 2008).Vi 

observerede en af deltagerne sidde og lave lektien. Vi valgte at lade ham udfylde den, da vi 

fornemmede, at han havde behov for dette. Yderligere viste det et engagement og en refleksion 

om emnet, der kan tolkes positivt i henhold til vores formål for interventionen. Vi valgte ikke at 

kommentere på dette, men så det positive i at han havde overskud til at lave hjemmeopgaven, 

trods de negative symptomer der følger med sindslidelsen. Vi valgte at se bort fra, hvornår han 

valgte at gøre det, og fokuserede på, at han rent faktisk gjorde det. Det at han lavede denne 

hjemmeopgave uden hjælp, viste sandsynligvis, at den præsentation og analyse vi instruerede dem 

i til sidste tema, havde været tilstrækkelig. 

Efterfølgende lagde manualen op til, at tale om de meningsfulde aktiviteter, de føler at de har på 

nuværende tidspunkt. Til dette benyttede vi inspirationsarket ”Brainstorm over aktivitet” (bilag 

12), som de fik 5-10 minutter til at udfylde. To af deltagerne blev observeret i, at udfylde hele 

arket uden vanskeligheder, men hvor deltager 3 tydeligt havde problemer med dette. For at 

facilitere til dette, valgte vi først at gennemgå de ark, der var udfyldt. Dette var for at den sidste 

deltager kunne blive inspireret af, hvad der kunne være en meningsfuld aktivitet, samt hvorfor. Vi 

valgte hermed at tilpasse situationen til denne deltager, ved at bruge de andre deltageres 

erfaringer til hans fordel (Townsend & Polatajko, 2008). Det at vi valgte at tilpasse situationen, til 

den specifikke deltager, gjorde at han også kunne byde ind ligesom de andre deltagere, selvom 

aktiviteten var vanskelig for ham. 

Deltager 3 var under denne session stille og tilbageholdende, hvilket kunne tyde på, at han var 

påvirket af emnet. Hans kropsprog signalerede at han var nedtrykt, og desuden havde han svært 

ved at forholde sig til meningsfulde aktiviteter og mente ikke at han havde nogen. Dette fik os til 

at tænke over, hvordan vi kunne få ham til at reflektere over egne aktiviteter. Ud fra hans tidligere 

udtalelser, var vi af den opfattelse, at han kunne identificere sine meningsfulde aktiviteter, da han 

havde beskrevet, at han godt kunne lide at spille trommer samt at læse. Vi valgte derfor en 

pædagogisk forklarende tilgang (Levander, 1979), for at få deltageren til at forstå, at det ikke altid 

var aktiviteten der var meningsfuld, men årsagerne og behovet for dem. Dette beskrives også i 

virksomhedsteorien, der beskriver, at hvis deltagerne har brug for at være kreative, og har brug for 
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at udløse noget kreativ energi, kan der være behov for en kreativ aktivitet (Fortmeier & Thanning, 

2006). Deltageren blev under denne samtale observeret i, at forsøge at nedskrive noget på arket, 

uden dog at fuldføre handlingen. Dette kan illustrere, at han har forstået meningen med opgaven, 

men at han på baggrund af sin sygdom devaluerer sig selv og sine handlinger. Dette medvirkede 

til, at han i sidste ende tøvede og lod være med at udføre opgaven, hvilket vi accepterede. 

Det er en mulighed, at deltageren ikke kunne få sine tanker ned på skrift og i dette tilfælde havde 

det været nærliggende for os at benytte os af verbalisering for at hjælpe ham til, at sætte ord på 

det han føler (Levander, 1979). 

KITT 

7.2.5 Overvejelser inden tema 3 

I tema 2, blev der talt om meningsfulde aktiviteter og hvordan man analysere disse vha. APO-

modellen. I tema 3 var det hensigten at koble sundhed, aktivitet og sindslidelse sammen, for at 

åbne op for en erfaringsudveksling omkring de udfordringer der findes ved en sindslidelse. 

Herunder lægges der op til at afkræfte nogle af de myter der findes om sindslidelser.  

I slutningen af tema 2, valgte vi at give deltagerne en quiz om sindslidelse som hjemmeopgave, 

der kunne forberede dem til erfaringsudvekslingen.   

TANJA 

7.2.6 Tema 3 

Da dette temas formål er at aflive myter om sindslidelse, finder vi det relevant at beskrive, 

hvordan vi vha. en selvlavet case beskrivelse og quiz om sindslidelser, fik åbnet op for at tale om 

deres sindslidelse.  

Vi finder det yderligere relevant at uddybe, hvordan vi tilpassede vores metode for at lave mål, da 

det var her vi fik et specifikt fokus på deltagernes målsætninger. 

Vi ønskede i dette tema, at få deltagerne til at tænke over, hvordan deres sindslidelse påvirkede 

deres sundhed og aktiviteter i hverdagen. Det var vigtigt for os, at deltagerne blev opmærksomme 

herpå, da udviklingen af handlekompetencer opstår i en proces ved at forstå sig selv og erkende 

eget potentiale for positiv ændring (Hyldig, 2008). Vi havde observeret, at deltagerne forsøgte at 

undgå at tale om deres sindslidelse under interventionen. Når samtalen blev lagt op til snak om 

deltagernes sindslidelse, var de enten tavse eller forsøgte at undgå det ved at tale generaliseret 

om emnet. Vi søgte at forklare deltagernes adfærd med udgangspunkt i den stigmatisering der er 

af sindslidende. Når samfundets syn på en sindslidelse er negativt og præget af fordomme og 
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stereotyper, vil der ofte ske det, at personen vil forvente at blive afvist af andre. For at undgå dette 

vil personen tilpasse sin adfærd ved enten at skjule sin lidelse, behandling eller trække sig fra 

sociale samspil med andre mennesker (Link, Yang, Phelan & Collins, 2004), altså at bruge 

forsvarsmekanismer (Nyboe & Hvalsøe, 2009). Ofte er stigmatisering baseret på uvidenhed, og 

ved at undervise i sindslidelser kan man gøre op med mange af de fordomme og tabuer der 

forbundet med disse (Corrigan & Wassel, 2008). Vi valgte, at benytte os af en case beskrivelse 

samt en quiz om sindslidelser (bilag 13 + 14) for at give deltagerne viden og indsigt i hvordan 

sindslidelse påvirker aktivitet og sundhed og derved aflive myter og at italesætte tabuer.  Med 

inspiration fra quizzen om alderdom i manualen, havde vi konstrueret en quiz, der var tilpasset 

vores målgruppe. Vi valgte at quizzen skulle gøre op med nogle af de myter der er om sindslidelser, 

samt at quizzen skulle tage emnet op på en sjov måde, for at gøre det lettere tilgængeligt. Casen 

omhandlede en person med forholdsvist samme symptomer og aktivitetsproblematikker som 

deltagerne. Dette var for at hjælpe deltagerne med at sætte ord på deres oplevelse af sin 

sindslidelse (Levander, 1979). Vi tænkte, at case beskrivelsen og quizzen ville hjælpe deltagerne, til 

at turde tale om deres frustrationer og udfordringer ved at have en sindslidelse. Dette er da 

mange mennesker der lider af depression, ofte har svært ved at erkende deres sygdom og derfor 

muligvis har svært ved at acceptere deres aktivitetsbegrænsninger(Gerlach, 2006). Under quizzen 

var deltagerne meget aktive og brugte de enkelte antagelser/spørgsmål som indledning til 

forskellige diskussioner. Eksempelvis blev antagelsen ”psykisk sygdom kan ikke helbredes” 

diskuteret meget. Gennemgående var holdningen til antagelsen, at det kom an på hvad man 

forstod ved helbredelse. 

Vi var klar over at case beskrivelsen kunne være angstprovokerende for deltagerne, da casen 

beskriver problematikker som deltagerne har prøvet at undgå. Når mennesket konfronteres med 

ubehagelige oplysninger, vil det bruge forsvarsmekanismer for at beskytte jeget (Nyboe & 

Hvalsøe, 2008). Deltagerne reagerede dog ikke negativt på casen, men gav udtryk for at casen var 

relevant og brugbar for dem. 

Vi oplevede yderligere at i de foregående moduler og temaer, at deltagerne havde svært ved at 

sætte mål. Det er vigtigt i manualen og for deltagernes proces, at kunne sætte sig mål, da dette vil 

gøre deltagerne i stand til mestre og deltage i deres eget liv og derved at skabe mulighed for 

sundhed og velvære (Craig & Mountain, 2009). En ændring af sundhedsadfærd kræver, at man har 

erfaring med sig selv, om at man kan sætte et mål. Det er en yderst vigtig faktor, vigtigere end 

selve resultatet ifølge Bandura, da man får en større tro på sig selv til at nå videre mål (Bandura, 

1999). 
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Alle deltagerne var tavse og tog ikke initiativet til at komme på banen når vi talte mål.  Dette så vi 

ved at de undgik øjenkontakt med os. Med udgangspunkt i den psykiatriske teori kan dette være 

forårsaget af den nedsatte lyst og mangel på interesse som kendetegner en depression (Nyboe & 

Hvalsøe, 2009). Vi valgte at give deltagerne en dybere forklaring af hvad målsætning er og give 

dem eksempler på mål, for at motivere deltagerne (Levander, 1979). Vi brugte manualens oplæg 

om mål til dette, hvor vi brugte eksemplet fra manualen om et nytårsfortsæt. (bilag 15). Vi valgte, 

at målsætningen skulle foregå skriftligt i gruppen, Livsstilsprojektets teori om Peer Exchange, giver 

deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden og på den måde at finde inspiration til at lave 

målsætning (Mandel et al, 1999). For at målsætningen skulle foregå skriftligt valgte vi 

inspirationsarket ”Mine håb og ønsker” (bilag 16). Arket er pædagogisk forklarende, da teksten er 

overskuelig, grundet mindre tekst, samt visuelle illustrationer (Levander, 1979). 

 

Et eksempel på et af deltagernes mål, var ”at blive bedre til at strukturere sin hverdag efter at 

være blevet udskrevet”.  Idet vi ønskede at målsætningerne skulle være fyldestgørende, dvs. 

målbare, overvejede vi om deltagerne skulle lave deres mål om. Ifølge Banduras teori om Self 

efficacy er det vigtigt at man kan sætte målbare mål og udføre dem, da det giver en 

succesoplevelse og dermed en tro på sig selv (Bandura, 1999). 

Med udgangspunkt i, at mennesker med sindslidelse har behov for overindlæring og gentagelser, 

ville vi ifølge teorien kunne have forsat målsætningen (Hemmingsen et al, 2002). Vi observerede 

dog, at deltagerne var trætte og ukoncentrerede. Mennesker med depression har en nedsat 

koncentrations evne, samt at de har lettere ved at blive irritable. For at undgå dette, vurderede vi 

at stoppe målsætningen (Nyboe & Hvalsøe, 2009). 

 

Inden påbegyndelsen af modul 2, tema 3, diskuterede vi i gruppen, hvorvidt deltagernes 

interaktions færdigheder havde betydning for deres ufyldestgørende målsætninger. 

Vi havde observeret deltagernes interaktionsfærdigheder i de tidligere moduler og temaer. 

Deltagerne havde problemer med f.eks. at kunne give plads til at skiftes til at tale, eller at vælge at 

være tavse. Specielt var deltager 4 meget stille, havde ingen øjenkontakt med os og deltog aldrig 

uden opfordring fra os. I en socialgruppe skal man være i stand til at kunne give og efterspørge 

information for at kunne udtrykke sammenhængende ideer og tanker (Forsyth, Salamy, Simon & 

Kielhofner, 1998). 

Med øje for den enkeltes interaktionsfærdigheder, valgte vi at tilpasse vores metode, så det lå 

indenfor deltagernes nærmeste udviklingszone (NUZO) (Fortmeier & Thanning, 2006).  For at gøre 
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dette, havde vi særligt fokus på, hvorledes vores brug af ergoterapeutiske nøglefærdigheder, 

havde betydning for deres mulighed for at lave målsætning. De observerede 

interaktionsfærdigheder viste at flere af dem havde behov for støtte og opmuntring til at tale i 

gruppen, samtidigt med at nogle få deltagere også havde brug for at blive oplyst om at give plads 

til andre i gruppen (Townsend & Polatajko, 2008). Vi havde også særligt fokus på hvor anvendeligt 

vores valgte målsætnings inspirationsark havde været for deltagerne. Vi observerede, at 

deltagerne havde svært ved at udfylde arket, og de spurgte os, hvordan dette skulle forstås og 

anvendes. Nogle af kernesymptomerne for depression er nedsat lyst og interesse, derfor kan det 

være svært at udfylde et inspirationsark (Gerlach, 2006). Ved at gøre målsætning til en individuel 

og mundtligt aktivitet uden brug af arket, søgte vi at tage hensyn til alle deltagernes forskellige 

interaktionsfærdigheder. Vi havde således et bedre fundament, for at bruge den ergoterapeutiske 

nøglefærdighed coache, hvor vi støttede og motiverede deltagerne til at lave mål (Townsend & 

Polatajko, 2008).  

ANNA 

7.2.7 Overvejelser før modul 9 

Modul 2 omhandlede aktivitet, sundhed og sindslidelse, samt sammenhængen mellem disse 3 

komponenter. Deltagerne fik gennem modulet sat ord på hvad sundhed og aktivitet var for dem 

og fik i modul 2, tema 3 også reflekteret over hvordan de ser sundhed og aktivitet i forhold til 

deres sindslidelse. Dette modul var en indsats for at få ændret deres syn på sundhed, hvor de 

tidligere havde opfattelsen af at sundhed var det samme som at være fysisk rask. Vores 

bevæggrund for at bruge tid på at forsøge at ændre deres sundhedsopfattelse, var at målet med 

Livsstilsprojektet er at ”fremme en basal forståelse for sammenhængen mellem daglige 

aktiviteter, sundhed og livskvalitet, samt indarbejde specifik viden til at udvælge og indarbejde 

sundhedsfremmende aktiviteter” (Jessen-Winge et al, 2011). 

Det er håbet, at deltagerne til slut i dette modul er i gang med at ændre deres 

sundhedsopfattelse, så de kan se meningen med modul 9. Dette modul omhandler sociale 

relationers betydning for sundhed og aktivitet.  

TANJA 
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7.3 Modul 9 

7.3.1 Generelt 

”Gennem de Lifestyle Redesign® projekter der er kørt i Danmark, har det vist sig, at dette modul er 

af stor betydning for deltagerneDer er en tydelig sammenhæng mellem sociale relationer og 

oplevelsen af sundhed.” (Jessen-Winge et al, 2011, s. 62). 

Modul 9 forløb over to dage, dvs. to temaer i interventionen og omhandlede ”Sociale relationer, 

sundhed og aktivitet”. Vi havde ligesom i modul 2 forberedt en oversigt over hvert temas formål 

og aktiviteter i tråd med manualen. Vi har valgt ikke at bruge tema 2, da dette tema lægger op til, 

at deltagerne på egen hånd, skal ud af huset og afprøve en aktivitet i fællesskab med de andre 

deltagere. Dette var ikke er muligt, da deltagerne befandt sig i en behandlingspsykiatrisk kontekst. 

Desuden vurderede vi, at gruppen ikke ville kunne strukturere en sådan aktivitet uden støtte fra os. 

Dette da vi gennem tidligere moduler og temaer observerede, at deltagerne ikke var særligt 

initiativrige, hvilket kan skyldes deres sindslidelse (Nyboe & Hvalsøe, 2009). 

TANJA 

7.3.2 Tema 1 

Dette temas formål er at hjælpe deltagerne til at forstå, hvordan sociale relationer har en 

sundhedsfremmende effekt på deres liv. Vi finder det relevant at beskrive det tidsrum hvori vi 

inddrog inspirations ark ”hvad kendetegner en god ven” samt ”Netværkskort” (bilag 17 + 18), da 

vi finder det relevant at beskrive og uddybe, hvordan disse områder påvirker den valgte 

målgruppe. 

Dette var det første tema, hvor vi kom ind på sociale relationer. For at starte samtalen op valgte 

vi, at lave en fælles brainstorm omhandlende ”Hvad kendetegner en god ven”. Vi valgte at bruge 

den ergoterapeutiske nøglefærdighed, at tilpasse, for at tilpasse situationen ved at holde emnet 

på et generelt plan, da vi tidligere havde erfaret at dette ville resultere i at deltagerne tog mere 

del i samtalen (Townsend & Polatajko, 2008). 

Her deltog alle deltagerne aktivt og kom med nøgleord som tillid, accept, åbenhed, ærlighed og 

støttende.  

I forbindelse med brainstormen inddrog vi inspirationsarket ”netværkskortet”, hvor det var 

hensigten at deltagerne skulle få et billede af hvilke muligheder og barrierer der var i deres eget 

netværk. Inspirationsarket gik ud på at hver enkelt deltager, samt os selv, skulle udfylde 

netværkskortet. Det bestod af en cirkel opdelt i forskellige zoner, hvoraf den inderste zone skulle 

indeholde de tætteste personer i deltagerens liv. Den næste zone skulle indeholde dem 
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deltageren anså for at være de næst tætteste og så fremdeles (bilag 18). Planen var, at vi alle 

skulle anvende inspirationsarket til at åbne op for en erfaringsudveksling omkring hvilke 

muligheder og barrierer arket kunne indeholde for den enkelte. Vi lagde op til dette ved at spørge 

ind til, om der var nogen der havde lyst til at fortælle, hvad de tænkte og følte, når de så på det 

udfyldte ark. Dette var dog ikke tilfældet og der opstod en tavshed, indtil deltager 2 brød den, ved 

at dreje samtalen hen på, hvor elendig han syntes at inddelingen samt beskrivelserne af zonerne 

var. Denne tavshed, kunne ligesom tidligere i interventionen være grundet deres sindslidelse, da 

man ved depression, som også tidligere beskrevet, har en tendens til at isolere sig, samt til ikke at 

orke socialt samvær (Nyboe & Hvalsøe, 2009). Det kunne yderligere tolkes som en 

forsvarsmekanisme, at deltager 2 valgte at dreje samtalen over på noget andet, da vi tænkte at 

emnet var ubehageligt for ham. Dette gjorde han ved at projektere emnet over på et nyt emne, 

som for ham var nemmere at tale om (Nyboe & Hvalsøe, 2009). Vi anerkendte deltager 2’s 

holdning, men valgte på trods af dette, at forsøge at forsætte udfyldningen af arket. Vi forsøgte at 

tage udgangspunkt i et af vores egne inspirationsark, da vi stadig mente det var relevant for 

deltagerne. Dette gjorde vi, så de kunne få et billede af vores netværk og relationer, så de 

herigennem kunne se, at vores sociale relationer heller ikke var perfekte, hvilket måske gav dem 

mulighed for at kunne åbne sig op, samt se eventuelle nye muligheder i deres netværk (Nyboe & 

Hvaløse, 2009). 

 

Efterfølgende observerede vi at særligt deltager 4 åbnede sig mere op og fortalte at han ikke 

havde særlig mange personer i sine inderste zoner. Dette uddybede han ved fortælle, at han 

havde svært ved at have folk tæt ind på livet, hvilket også hyppigt ses som et aktivitetsproblem for 

folk med sindslidelser (Hemmingsen et al, 2002).  

TANJA 

8. Resultatafsnit 
 

I dette afsnit vil vi præsentere resultaterne fra vores præ- og posttest, med henblik på at vurdere 

deltagernes udvikling gennem interventionen. Efterfølgende vil vi redegøre for deltagernes 

mundtlige evaluering af interventionen, som et supplement til den kvantitative undersøgelse. 
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8.1 Præ- og posttest 
I det følgende vil vi præsentere vores resultater ved præ- og posttesten. Vi vil gennem en grafisk 

fremstilling, samt via prosa, bearbejde vores indsamlede data og redegøre for resultaterne. 

Tabel 4 

Tabel - Formler for beregning af råscores og transformering af skalaværdier 

Skala Summation af spørgsmålene 

 

Lavest/højest mulige 

råscores 

Forskellen mellem 

lavest og højest 

mulige råscore 

Fysisk funktion 3a+3b+3c+3d+3e+3f+3g+3h+3i+3j 10/30 20 

Begrænsninger – 

fysisk betinget 

4a+4b+4c+4d 4/8 4 

Fysisk smerte 7+8 2/12 10 

Alment helbred 1+11a+11b+11c+11d 5/25 20 

Energi 9a+9e+9g+9i 4/24 20 

Social funktion 6+10 2/10 8 

Begrænsninger – 

psykisk betinget 

5a+5b+5c 3/6 3 

Psykisk velbefindende 9b+9c+9d+9f+9h 5/30 25 

Denne tabel illustrerer den overordnede udregningsmetode hvorpå vi fik nedenstående resultater af præ- og 

posttesten. 

Her er spørgsmålene opdelt i forskellige skalaer, og ud fra hver skala ses den laveste og højeste mulige score 

deltagerne kan opnå samt forskellen herimellem. 

Formel 1 

Formel for transformering af råscore 
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Denne formel illustrerer hvordan man transformerer råscoren for hver skala til et interval der går 

fra 0-100. Den angivne transformation konverterer den lavest mulige score til 0 og den højest 

mulige score til 100. Scoreværdier i mellem disse tal repræsenterer procentdelen af den totalt 

opnåelige score. 

Figur 1  
 

 

Figur 2 

 
 

Søjlediagrammerne viser hvorledes de enkelte deltagere har scoret procentmæssigt i de 8 forskellige 

skalaer. Øverst ses prætesten og nederst ses posttesten. 
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Ud fra søjlediagrammerne ser vi den procentmæssige ændring der er sket fra at deltagerne 

besvarede prætesten inden vi gik i gang med interventionen, og til at de besvarede posttesten 

efter endt intervention. 

Ud fra diagrammerne fremgår det at: 

I Fysisk funktion er der sket en fremgang for deltager 3, der har scoret maksimum, mens deltager 

1 og 4 har en tilbagegang på henholdsvis 5 og 10 procent i deres score, dog ligger de begge højt i 

forhold til den maksimale score på 100 procent. 

Deltager 2 er uændret. Grunden til det uændrede resultat for deltager 2, er at han har scoret det 

maksimale i både præ og post test. 

I Begrænsninger - fysiskbetinget har alle deltagere en fremgang bortset fra deltager 1. De 3 

deltagere er alle steget med 75 procent i deres score og deltager 2 har nu den maksimale score. 

Deltager 1’s score er uændret og har den lavest mulige score både i præ og post test. 

I Fysisk smerte har deltager 1 og 4 en fremgang, hvor begge er gået frem 10 procent i deres score. 

Dog scorer deltager 1 relativt lavt, mens deltager 4 har en middelhøj score. Deltager 2 har en 

tilbagegang på 10 procent i sin score, men har stadig en meget høj score. 

Deltager 3 har en uændret score, men den er dog stadig høj. 

I Alment helbred har alle en fremgang, bortset fra deltager 4 som er uændret. Deltager 1,2 og 3 

er således gået frem med en score på henholdsvis 10, 15 og 5 procent. Deltager 2 og 3 har en 

middelhøj score, men deltager 1 og 4 har en relativt lav score hver, dog er det deltager 4 der har 

det dårligste indtryk af sit almene helbred. 

I Energi har deltager 2 som den eneste en fremgang, hvor han går frem med 20 procent i sin 

score, fra en lav score til en middelhøj score, ligesom deltager 3 der også har en middelhøj score, 

men som dog har en tilbagegang. 

Deltager 4 har en også en tilbagegang og en lav score sammen med deltager 1, hvis score dog er 

uændret.  

Deltager 1 og 4 scorer begge relativt lavt på spørgsmål om deres energi niveau. 

I Social funktion har alle deltagere en fremgang, bortset fra deltager 3. Deltager 1 og 2 er begge 

gået frem med 25 procent i sin score og har henholdsvis en høj og maksimal score. Deltager 4 er 

gået frem med 12,5 procent i sin score, men har stadig en lav score trods hans fremgang. 

Deltager 3 er som den eneste gået tilbage med 25 procent i sin score, fra en middelhøj til lav 

score. 
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I Begrænsninger – psykisk betinget har alle en fremgang, bortset fra deltager 1 som er uændret. 

Deltager 2, 3 og 4 er alle gået frem med 33,3 procent i sin score. Deltager 2 er den eneste der har 

den maksimale score. 

Deltager 1 har en uændret score, hvor han i både præ- og post test, har en relativt lav score. 

I Psykisk velbefindende har alle deltager en fremgang, bortset fra deltager 3, som har en 

tilbagegang. Deltager 1 er gået frem med 20 procent i sin score, deltager 2 er gået frem med 16 

procent i sin score og deltager 4 er gået frem med 20 procent i sin score.  

Deltager 3 har en tilbagegang, hvor han er gået tilbage med 4 procent i sin score, men han har 

stadig en middelhøj score.  

TANJA 

Fremgang: 

Generelt kan man ud fra ovenstående og skemaerne se, at der er overvejende fremgang for 

deltagerne. Der er ikke nogen særlig tendens for, hvornår der er flest negative udfald og hvornår 

der er mest fremgang. I spørgsmålet om fysisk funktion scorer alle dog meget højt og 2 af 

deltagerne har en maksimal score. I spørgsmålet om begrænsninger fysisk betinget ses også en 

markant fremgang hos 3 af deltagerne, hvor en af deltagerne har den maksimale score. I 

spørgsmålet om begrænsninger psykisk betinget ses der en større fremgang hos 3 af deltagerne, 

hvor en af deltagerne har den maksimale score. 

Ud fra skemaet fremgår det, at deltager 3 er den der har den største tilbagegang, da han har 

tilbagegang i både skala 5, 6 og 8 og en uændret score i skala 3. Disse skalaer omhandler energi, 

social funktion og psykisk velbefindende 

Derimod er deltager 2 den der har mest fremgang og har kun en tilbagegang i skala 3 og har 

desuden kun en uændret i skala 1. Grunden til den uændrede score i skala 1 er, at han har den 

maksimale score i både præ- og post test, så det er ikke muligt at han kan have fremgang. Han har 

den bedste fremgang i skala 4 og 5, som er energi og social funktion.  

For deltager 1 og 4 er der ikke en generel tendens for hvornår de har negative og positive udfald. 

Deres scorer ligger meget spredt, hvor deltager 1 har en fremgang i 4 skalaer, men scorer også 

uændret/negativt i 4 skalaer.  

Deltager 4 scorer har fremgang i 5 skalaer og scorer således uændret/negativt i 3 skalaer.  

Man kan således sige, at der er en mindre fremgang for disse deltagere, men at de samtidig har 
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haft en forholdsvis uændret tilstand over interventionen. 

 

8.2 Evaluering med patienterne  
For at få et billede af hvad patienterne tænkte og følte i forhold til interventionen, evaluerede vi 

også på det sidste modul. Vi spurgte her ind til deres tanker om indholdet af interventionen, deres 

tanker omkring målsætning, samt relevansen for interventionen på nuværende tidspunkt i deres 

rehabilitering. 

Generelt var deltagerne meget positive omkring interventionen, men der var dog alligevel delte 

meninger om, hvor meget de reelt havde fået ud af det. Deltager 2 og 3 var de mest positive. 

Deltager 1 mente at interventionen havde været et godt afbræk fra hverdagen, samt en god 

åbning for at komme tilbage til en ”normal” tilværelse. Han syntes at de emner vi havde været 

omkring var relevante og han sagde at det var muligt, at han ville benytte sig af redskaberne og 

teknikkerne i sin dagligdag.  

Deltager 3 var ligeledes meget positiv i forhold til interventionen og syntes særligt, at han havde 

fået meget ud af de brainstorms inspirationsark vi havde haft, hvilke han mente var rigtig gode til 

erfaringsudveksling og at de satte tanker i gang, som han ikke normalt havde. Desuden mente 

han, at de var med til at udvide hans viden om sig selv og de aktiviteter han indgik i. Yderligere 

følte han, at interventionen havde hjulpet ham til at få mere styr på, hvordan man kan overskue 

tingene i sin hverdag. Han syntes dog at mange af inspirationsarkene havde været ubrugelige. 

Deltager 1 brugte ord som ”udmærket” og ”generelt ok”, når han skulle beskrive interventionen. 

Han havde fra start af udtrykt, at det handlede om hjælp til selvhjælp, og at han følte at han godt 

kunne bruge nogle input fra interventionen i sin hverdag nu, da han var udskrevet. Generelt 

mente han, at visse ting havde været brugbare og andre ting mindre brugbare i interventionen, 

men havde svært ved at give konkrete eksempler.  

Deltager 4 havde meget svært ved at sætte ord på de tanker, han havde omkring interventionen. 

Han kunne ikke finde ud af, hvad han reelt havde fået ud af det, men han påpegede dog, at han 

altid blev gladere efter at have været til møderne, hvilket de andre var enige i. Desuden syntes 

han, at interventionen havde hjulpet ham til at blive bedre til at overholde mål, hvilket var et af 

hans mest markante mål. 

I forhold til målsætning, var alle mere eller mindre enige om, at det var en god ide at sætte mål til 

trods for at det var svært. De mente, at det var med til at give succesoplevelser og deltager 3 

sagde, at han fik bedre selvtillid, når han opfyldte sine mål. 
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Alle deltagerne mente, at noget af det mest virkningsfulde var at dele erfaringer med gruppen. 

Havde denne gruppeoplevelse været undladt, mente ingen af deltagerne, at interventionen havde 

været nær så effektfuldt. Alle deltagerne var også enige i, at møderne havde været en form for 

frirum. Særligt dem som under interventionen havde været indlagt, syntes at det havde været et 

godt afbræk fra hverdagen på afdelingen. Desuden gav de udtryk for, at de var meget glade for, at 

kunne hjælpe os med vores bachelorprojekt og at dette også var en stor motivationsfaktor for at 

møde op. 

I forhold til relevansen for forløbet, på nuværende tidspunkt i deres rehabilitering, var de alle 

meget enige om, at det var et passende tidspunkt at indføre interventionen på, og at det nok ikke 

skulle foregå for tidligt i indlæggelsesforløbet. Der blev dog talt om, at det var meget individuelt 

og muligvis diagnoseafhængigt. Deltager 2 mente at effekten af interventionen ville være mest 

optimalt, hvis man dannede grupper af patienter med samme diagnoser, ligesom det havde været 

tilfældet her. 

KITT 

9. Diskussion 
I dette afsnit vil vi indledningsvis give en kort opsummering af opgaven, for derefter at diskutere 

de anvendte metoder, interventionen og resultaterne heraf. 

9.1 Sammendrag 
I denne case rapport, afprøvede vi Livsstilsprojektet på patienter, på et psykiatrisk 5-døgnsafsnit i 

Region Hovedstaden. Forud herfor indsamlede vi data om deltagerne igennem modul 1, samt 

vores prætest. I interventionen nåede vi alle de moduler og temaer vi havde planlagt. 

Resultaterne fra posttesten viste, at man ikke kan se en generel forbedring i en bestemt skala, da 

alle deltagerne har scoret meget forskelligt ligesom ved prætesten. Evalueringerne viste, at de 

fleste af deltagerne har følt, at interventionen har haft en gavnlig effekt på dem.  

9.2 Metodediskussion 
Vi vil i dette afsnit, diskutere vores anvendelse af de benyttede metoder, startende med case 

rapport som metode, og dernæst vores undersøgelser, herunder modul 1, præ- og posttest og 

modul 10. 
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9.2.1 Case rapport 

Da implementeringen af Livsstilsprojektet for den pågældende gruppe ikke tidligere er beskrevet, 

fandt vi det nærliggende, at anvende praksisformidlende case rapport som metode (Albert et al, 

2005).  

Vi har valgt en prospektiv case rapport, men som nævnt fik vi først senere i interventionen 

deltagernes diagnoser og da en prospektiv case rapport foreskriver, at man skal have indsamlet 

alle nødvendige data om patienterne inden behandlingsstart, må vi forholde os kritiske til dette 

(ibid.). Som beskrevet under de etiske overvejelser, vil dette have indflydelse på, hvordan vi vil 

reagerer, i tilfælde af komplikationer i forhold til deres sygdom. Men på trods af dette mener vi, 

at metoden har været anvendelig i forhold til formidlingen af vores ræsonnementer under 

interventionen. 

9.2.2 Modul 1 og 10 

I henhold til at case rapport lægger op til, at have en ”før undersøgelse” og evaluering, har vi valgt 

at benytte modul 1 og 10 til dette, da Livsstilsprojektets struktur af indholdet i disse moduler, 

lægger sig op af denne fremgangsmåde (Albert et al, 2005). 

TANJA 

9.2.3 Modul 1 

Det kan diskuteres, om vi ville have fået et større udbytte af modul 1, hvis vi havde været mere 

specifikke omkring, hvad vi gerne ville vide om deltagerne og deres forventninger til 

interventionen. Set i bakspejlet tænker vi, at det ville havde været nyttigt at kende deltagernes 

sygehistorie samt aktivitetshistorie for at få et bedre fundament for at kunne tilrettelægge 

interventionen. En fyldestgørende baggrund om deltagerne fra start, ville have givet os en bedre 

forudsætning, for at støtte dem igennem interventionen. F.eks. ville dette havde givet os et bedre 

kendskab til, hvordan vi skulle facilitere deltagerne til at fokuserer på egne mål.   

ANNA 

9.2.4 Modul 10 

Vi valgte at evalueringen skulle være en gruppeaktivitet, i tråd med Livsstilsprojektets modul 10. 

Det kan diskuteres, om hvorvidt evalueringen skulle være foregået fælles, individuelt eller om vi 

skulle gøre begge dele, da Livsstilsprojektet, udover modul 10, yderligere lægger op til en 

individuel evaluering. Dette valgte vi ikke at gøre, da Livsstilsprojektets tidsmæssige anbefalinger, 

var længere end bachelorforløbets længde, og derfor prioriterede vi tiden på de forskellige 

interventioner.  
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I den mundtlige evaluering, var der mange positive tilkendegivelser omkring interventionen. Vi er 

dog opmærksomme på, at der er mulighed for, at vi ville have fået andre svar, end hvis vi havde 

evalueret med deltagerne individuelt. Ved at evalueringen foregår i gruppen, sammen med os, 

ved vi, at der er en risiko for at gruppen har indflydelse på svarene, samt at vi kan komme til 

lægge ord i munden på deltagerne. Dette vil kunne resultere i, at det ikke er deres uafhængige og 

subjektive holdninger, der kommer til udtryk. Det kan diskuteres, hvorvidt deltagerne har opfattet 

vores spørgsmål som ledende, og derfor har været tilbøjelige til at svare med det, de troede vi 

gerne ville høre (Fog, 2004). 

En anden risiko er, at ikke alle holdninger er kommet til udtryk, pga. deres sindslidelser og 

aktivitetsproblematikker. Da deltagerne er præget af lavt selvværd og devaluering, kan det være 

at de ikke har følt sig i stand til at give kritik, da de har været bange for vores reaktion. (Nyboe & 

Hvalsøe, 2009) 

TANJA 

9.2.5 Præ- og protest 

Idet vi ønskede at finde et relevant undersøgelsesredskab til brug som præ- og posttest, valgte vi 

at benytte den danske udgave af SF-36, for at se virkningen af Livsstilsprojektet i 

behandlingspsykiatrien. SF-36 er et reliabelt, valideret og standardisereret undersøgelsesredskab, 

der anvendes international og tværfagligt til måling af generelle helbredsbegreber (Bjørner et al, 

1997). 

Det kan diskuteres, hvorvidt vi skulle havde brugt den nyeste udgave og ikke den gamle oversatte 

udgave, da den nye er opdateret og måske derfor er uddybet bedre. Vi er bevidste om, at valget 

af den gamle oversatte udgave kan havde sænket validiteten af vores undersøgelsesfund. Vi tog 

derfor kontakt til en af forfatterne af bogen (Jakob Bue Bjørner), som udtalte, at der ikke var 

markante ændringer i den nye udgave. Jakob Bue Bjørner mente at den gamle udgave var lige så 

anvendelig for os. Desuden er den samme udgave af SF-36 anvendt i The Well Elderly Study, der 

ligger til grund for Lifestyle Redesign®. 

Anvendelsen af SF-36 var således oplagt, selvom det umiddelbart ikke er muligt, at sammenholde 

resultaterne af denne intervention med resultaterne med andre Lifestyle Redesign® studier, da 

målgruppen er anderledes. 

Vi har valgt at benytte spørgeskemaet i sin oprindelige form, selvom vi ved, at vi dermed kan 

risikere at få nogle resultater, der ikke nødvendigvis er relevante for vores målgruppe, men da 

spørgeskemaet er benyttet i det tidligere omtalte svenske studie, bekræftes dens relevans for os 
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(Forsberg et al, 2009). Jes Gerlach udtaler, at depression medfører en meget lav livskvalitet. Ikke 

alene grundet de sociale og psykiatriske områder, men også grundet de fysiske, hvor det ofte ses, 

at personer med depression, scorer lavt (Gerlach, 2006). Dette skyldes at de psykiske problemer 

kan påvirke fysikken og omvendt (Fox, 1999). Vi har derfor valgt at benytte det oprindelige 

spørgeskema, med alle skalaer fra SF-36, da en ændring i indholdet af spørgeskemaet eller i 

scoringsprocedurerne ville kunne svække reliabiliteten og validiteten af resultaterne (Bjørner et 

al, 1997).  

Ved bearbejdelsen af data, anbefales det at benytte det pc-program, som manualen foreskriver, 

da denne indeholder færdige skemaer, hvor kun svarene skal indføres. På denne måde kan man 

undgå udregningsfejl m.m., men trods ihærdige forsøg, har vi ikke kunne anskaffe denne. 

Versionen der fulgte med den ældre manual, vi er i besiddelse af, var forældet og kunne ikke 

åbnes. Vi har derfor været nødsaget til, at udføre vores egne skemaer, ud fra scoringsproceduren i 

manualen. Det skal derfor noteres, at der er risiko for fejludregninger eller forkert noteret data.  

SF-36 er et subjektivt spørgeskema, der skal udfyldes individuelt, hvilket deltagerne gjorde under 

både præ- og posttest under vores observation. Ved posttesten var rammerne, at alle sad i 

samme rum under deres individuelle besvarelse og det kan derfor være en negativ faktor, at de 

har siddet i en gruppe og besvaret spørgsmålene. Det er sandsynligt at deltagerne har været 

opmærksomme på, at de andre deltagere kunne se deres svar og dette har måske kunnet influere 

på deres endelige resultat. Dette kan være på grund af at deltagerne, som følge af deres sygdom, 

har meget lav selvtillid og de devaluerer deres egne handlinger, hvilket kan have medført en 

påvirkning af deres score (Hemmingsen et al, 2002).  

Det anbefales normalt at der går to uger mellem præ- og posttest, så deltagerne når at glemme, 

hvad de har svaret i prætesten. Dette giver et udgangspunkt for et oprigtigt og målbart resultat. 

Manualen foreskriver dog selv at redskabets svaghed er, at der er risiko for at deltagerne ikke når 

at glemme, hvad de svarede i prætesten indenfor denne periode (Bjørner et al, 1997).  

Spørgeskemaet lægger dog op til, at deltagerne skal svare på baggrund af de sidste fire uger. Vi 

finder det kritisk at der kun går to uger mellem præ- og posttest, da der dermed vil ske en 

overlapning af perioderne svarene baseres på. På baggrund af denne kritik var tanken at have 

minimum fire uger mellem præ- og posttest, men da vores intervention ikke er længere, har vi 

valgt at strække perioden til 3,5 uge. 

Det kan diskuteres om hvorvidt, vi skulle have valgt et yderligere supplerende måleredskab, der er 

specifikt målrettet til mennesker med sindslidelser (Bjørner et al, 1997). Dette har vi dog ikke 
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valgt at gøre, da vores udgangspunkt med interventionen, var ikke at have fokus på diagnoser. 

Hvilket var for at opretholde den oprindelige tanke bag Livsstilsprojektet, hvilket er en 

sundhedsfremmende og forebyggende tilgang, hvor personer ses som aktivitetsindivider, og ikke 

er præget af diagnoser (Jessen-Winge et al, 2011). 

9.3 Interventions- og resultatdiskussion 
I denne del af diskussionen, vil vi starte med at diskutere vores intervention med baggrund i 

Livsstilsprojektet, for til slut at sætte givne resultater op mod hinanden og diskutere disse. 

ANNA 

9.3.1 Interventionsdiskussion 

Et element, der har haft stor indflydelse på vores intervention, er tiden, hvorfor vi finder det 

relevant i dette diskussionsafsnit, at forholde os til, hvorledes dette har influeret på selve 

interventionen.  Det kan diskuteres hvorvidt de 3,5 uger hvor interventionen har forløbet, har 

været tilstrækkeligt. På den ene side anbefaler Livsstilsprojektet et forløb over minimum 4 

måneder, som er baseret på de tidligere erfaringer fra andre danske Lifestyle Redesign® projekter 

(Jessen-Winge et al, 2011). I tråd med dette har denne målgruppe pga. depressionen brug for 

overindlæring og gentagelser (Hemmingsen et al, 2002). På den anden side beskrives der i 

Lifestyle Matters, den engelske udgave af Lifestyle Redesign®, følgende: ”The length of the 

intervention should, as far as possible, be dependent upon the needs of the group” (Craig & 

Mountain, 2009, s.19). Her beskriver de engelske ergoterapeuter, at interventionens længde 

afhænger af den målgruppe man har. Ydermere beskriver Jes Gerlach, at en depression kan 

behandles så radikalt, at man over 2-3 måneder kan få en markant bedre livskvalitet (Gerlach, 

2006). Da vores målgruppe har depression, kan det derfor tænkes, at en intervention på kortere 

tid end den Livsstilsprojektet foreskriver, stadig kan medvirke til en betydelig effekt i deltagernes 

livskvalitet.  

Vi har grundet vores bachelorvarighed været nødsaget til, at holde os indenfor 3,5 uge og derved 

gøre forløbet væsentligt kortere og have flere interventioner hver uge. Vi vurderer at det er 

tilforladeligt at have to gruppemøder om ugen, da deltagerne har givet udtryk for, at de synes at 

det var rart at have noget at se frem til. 

Det er svært at beskrive den videre anvendelse af Livsstilsprojektet på denne målgruppe, grundet 

vores korte interventionsforløb, men vi mener dog at dette bachelorprojekt kan være relevant i 

en videre anvendelse, da vi har benyttet os af de obligatoriske moduler manualen foreskriver. 
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Som beskrevet, har vi været nødt til at tilpasse dele af manualen til vores målgruppe, men da 

nogle af de problematikker ældre har, er de samme hos mennesker med sindslidelser, har vi ikke 

behøvet at ændre hele manualen, men blot indholdsmæssige nuancer, der er tilpasset vores 

målgruppe. 

En af de tilpasninger vi lavede i manualen, var quizzen i modul 2, tema 3. Denne quiz var 

oprindeligt udformet til ældre og havde til formål at aflive nogle af de myter, der er omkring 

alderdom. Vi valgte at lave en helt ny quiz, da de myter der er om ældre, ikke kan sammenlignes 

med dem der er om sindslidelser. Quizzen skulle stadig gøre op med myter og vores primære 

fokus i udarbejdelsen var, at lave spørgsmål der ville kunne bruges på en positiv måde for 

deltagerne, så det ville motivere dem til at forsætte med at tale om tabuer og myter. I MoHO – 

Modellen for menneskelig aktivitet, beskrives f.eks. hvordan vores interesse for bestemte ting, 

bevirker vores kortsigtede aktivitetsvalg (Kielhofner, 2008). I dette tilfælde, deltagernes vilje til at 

forblive i en aktivitet. Det kan diskuteres hvorvidt vores udformning af quizzen er i tråd med 

Livsstilsprojektets tankegang, vi mener dog at den stadig er brugbar, da vi har samme hensigt som 

manualen. 

Det er blevet diskuteret en del i bachelorgruppen, hvorvidt man skulle vælge muligvis at lægge 

modul 9 i begyndelsen af interventionen, da modulet ligger op til at tale om sociale relationer, 

hvilket for målgruppen er konfronterende. Vores overvejelser går derfor på om de derefter har 

brug for at vi laver en opfølgning. Men som Livsstilsprojektet fremlægger det nu, bliver der åbnet 

op for en konfronterende samtale der ikke har nogen naturlig opfølgning. 

Et andet element der har haft stor indflydelse på vores intervention, er hvorvidt vi i vores 

inklusions- og eksklusionskriterier skulle have gjort det klart, at vi fra begyndelsen skulle have haft 

kendskab til deltagernes diagnoser. Derfor finder vi det relevant i dette afsnit, at forholde os til, 

hvorledes dette har influeret på interventionen. 

På den ene side har Livsstilsprojektet den tanke, at klienten er ekspert i sit eget liv og det er 

ergoterapeutens opgave at facilitere til, at deltageren opnår handlekompetencer til at ændre sine 

aktiviteter og sundhed (Jessen-Winge et al, 2011). Livsstilsprojektet har en sundhedsfremmende 

tilgang, der tager udgangspunkt i et salutogenetisk perspektiv, hvilket vil sige, at der lægges vægt 

på det helbredsfremmende, frem for at der tages udgangspunkt i sygdom og risikofaktorer (Borg 

et alt, 2008). Derfor mente vi, i tråd med Livsstilsprojektets sundhedsfremmende tilgang, at vi ikke 

ville kende deltagernes diagnoser. 
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På den anden side vidste vi fra starten, at en sindslidelse har indflydelse på personen og dennes 

aktivitetsproblematikker. Da deltagerne hører til i behandlingspsykiatrien, hvor diagnoserne er 

udgangspunkt for interventionerne, var vi nødsaget til at kende deltagernes diagnoser.  Vi skal 

derfor være opmærksomme på at konteksten var givet på forhånd, hvilket havde betydning for 

vores intervention, herunder vores kommunikation og tilgang til deltagerne (Nyboe & Hvalsøe, 

2009).  Ved at have deltagernes diagnose, ved vi hvordan og hvor meget vi skal støtte og motivere 

deltagerne, samt hvordan vi skal gøre det.  

Da vi først fik kendskab til deltagernes diagnoser til sidst i interventionen, kan det diskuteres, om 

vi ville have fået et andet resultat, end hvis vi fra start havde haft kendskab til disse. Kendskab til 

diagnoserne ville have givet os viden om hvilke specifikke ergoterapeutiske nøglefærdigheder vi 

skulle anvende, for at støtte op om deltagerne.  

FREDERIKKE 

9.3.2 Resultatdiskussion  

I resultatafsnittet blev det fremlagt, hvorledes scorerne fra posttesten er forskellige fra 

prætesten, og at udviklingen har været således, at der ved flertallet af deltagernes scorer, er set 

en fremgang. Det er dog svært at sige noget generelt om resultaterne, da deltagernes scoringer 

var meget forskellige. Det vi kan se er, at der ikke var nogen entydige tendenser, men det var 

heller ikke formålet med case rapporten, da dette er at beskrive vores målgruppe og intervention. 

Det kan diskuteres, hvorvidt det er vores intervention, der har været udslagsgivende, eller om 

andre faktorer har spillet ind på resultaterne.  

At der primært kan ses en fremgang i posttesten kan skyldes, at deltagerne samtidigt med vores 

intervention, var i gang med anden behandling, som kunne spille ind på resultaterne. Alle 

deltagerne fik, pga. deres depression, antidepressiv medicin. Vi ved ikke hvor længe hver deltager 

har været i behandling med medicinen og da der er en indvirkningsfase på 4-6 uger (Hemmingsen 

et al, 2002), er det svært at sige om deltagerne har mærket en fremgang pga. medicinen. 

Deltagerne har yderligere også et sideløbende behandlingsforløb på 5-døgnsafsnittet, som også 

kan påvirke den generelle fremgang i posttesten. 

Da der ikke har været en generel tendens, hverken negativ eller positiv i scoringerne, har vi valgt 

at fremhæve to af SF-36s skalaer, der omhandler det psykiske aspekt, hvilke har vist nogle af de 

mest markante ændringer. 
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Vi har valgt at diskutere scoringerne i skalaen ”energi”, da flertallet af deltagere enten har 

tilbagegang eller en uændret score.  

Vi ved at et kernesymptom ved depression er nedsat energi, og at mennesker med depression 

ofte er nødsaget til at prioritere og graduere deres aktiviteter i hverdagen. Der skal derfor tages 

højde for, at vores intervention er et nyt tiltag, hvilket kan havde påvirket deltagernes scoring af 

energi (Gerlach, 2006). 

Da der også er individuelle årsager til scoringerne, finder vi det relevant at fremhæve to af 

deltagerne og diskutere deres scoringer. 

Deltager 3’s tilbagegang kan skyldes at han blev udskrevet få dage forinden posttesten. Her 

vender han tilbage til den gamle tilværelse, han havde problemer med at mestre, og derfor skal 

han forholde sig til sine gamle omgivelser, vaner og roller på ny (Kielhofner, 2008).   

Vi ved at deltager 1 lider af søvnapnø og ondt i ryggen. Han har tidligere fortalt, at han pga. disse 

lidelser sover meget dårligt og derfor har et meget lavt energiniveau om dagen. Dette kan 

resultere i, at han har en meget uhensigtsmæssig døgnrytme, som også medvirker til at han er 

træt om dagen (Hemmingsen et al, 2002). 

På trods af at flertallet af deltagerne har tilbagegang eller stilstand, har to af deltagerne stadig en 

middelhøj score, hvorfor vi ikke kan betragte scoringerne, som et udtryk for at Livsstilsprojektet 

har haft en negativ effekt.  

Vi har også valgt at diskutere scoringerne i skalaen ”begrænsninger – psykisk betinget” da 

flertallet af deltagerne har en markant fremgang i deres score. Fremgangen bekræftes i 

evalueringen med deltagerne, da de udtrykte, at de via redskaberne, havde fået mere styr på 

hvordan man kan overskue hverdagen. Af redskaberne nævnte de særligt de brainstorms vi 

benyttede under interventionen, samt APO-modellen, hvor de lærte at analysere og graduere 

deres meningsfulde aktiviteter.   

Deres høje scoringer, kan derudover også bære præg af, at deltagerne udtrykte en glæde ved 

møderne. F.eks. udtalte deltager 4, at selvom han var træt og havde svært ved at overskue 

mødet, valgte han alligevel at komme, da han synes det var hyggeligt.  

En anden årsag til de gode scoringer, kan skyldes den gode gruppedynamik mellem deltagerne. 

Samspillet kan således have haft en effekt på deres psykiske velbefindende, da mennesket er et 

socialt væsen, der har behov for et netværk og socialkontakt (Gerlach, 2006). Deltagerne 

udtrykte, at gruppedynamikken også havde en effekt på relationen til hinanden, udenfor 
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møderne. Dette understøttede de bl.a. ved, at de motiverede hinanden, til at deltage i deres 

aktiviteter på afdelingen (Jessen-Winge et al, 2011). 

KITT 
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10. Perspektivering 
I denne case rapport, fremhæves det at Livsstilsprojektet, har haft en positiv indvirkning på flere 

af deltagernes helbred og livskvalitet. Ser man samlet på vores resultater, er det dog svært med 

sikkerhed at sige, hvorvidt det er vores intervention der ligger til grund for den positive udvikling, 

som er beskrevet i resultatafsnittet og evalueringerne. Ikke desto mindre udtrykte deltagerne, at 

de havde haft gavn af interventionen, og at de var glade for at have været med i gruppen. 

Man skal dog passe på med at generalisere resultaterne, da det skal understreges, at der ikke er 

videnskabeligt bevis for, at anvendelsen af Livsstilsprojektet kan havde været den afgørende 

faktor for den beskrevne fremgang. 

På trods af den manglende evidens, mener vi at kunne se potentialet i Livsstilsprojektets 

tankegang om at meningsfuld aktivitet har en positiv indvirkning på sundhed, og at denne 

tankegang kan benyttes på tværs af målgrupper. For at opnå videnskabelige og dokumenterbare 

resultater for denne målgruppe, skal ergoterapeuter med specialviden inden for 

behandlingspsykiatrien, i fremtiden afprøve og beskrive deres praksis med denne manual, da 

yderligere erfaringsbaseret viden er en god forudsætning for egentlig evidensbasering (Albert et 

al, 2005). 

Et forslag til fremtidig brug er at inddrage flere moduler end de obligatoriske for at undersøge om 

alle moduler er anvendelige for denne målgruppe. 

ALLE 
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11. Formidling 
I det afsluttende afsnit vil vi fremstille vores tanker og ideer til, hvorledes vi vil formidle dette 

praksisprojekt. 

Vi tænker at den primære formidling skal tage afsæt i den grundlæggende ide med at lave en case 

rapport, hvilken er at beskrive praksis, så øvrige samarbejdspartnere vil kunne forholde sig hertil 

på en konstruktiv måde (Albert at el, 2005). Derfor tilstræber vi at få udarbejdet en artikel til 

fagbladet ”Ergoterapeuten”, indeholdende vores intervention og mest brugbare resultater, så vi 

på denne måde vil kunne få formidlet resultatet af vores praksisprojekt til andre ergoterapeuter 

og særligt til ergoterapeuter i psykiatrien, som herved vil kunne få øjnene op for Livsstilsmanualen 

og dens muligheder i psykiatrisk kontekst. 

Derudover vil vi holde en PowerPoint præsentation for vores praksissted samt for folk med 

interesse i emnet, hvor vi vil beskrive vores intervention og resultater.  

ALLE 

Antal tegn: 82.651 
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Det lyder meget teoretisk, men det er ikke helt det borgerne kommer til at opleve. Vi skriver blot 
ovenstående til jer for ati får en indsigt i hvad det er vores opgave består i.

I de forskellige møder vil vi snakke med borgerne, lave aktiviteter (som borgerne selv er med til at 
bestemme alt efter hvad de har lyst til) og generelt sørge for at det bliver hyggeligt med gode og 
passende udviklingsmuligheder.

Møderne er ca. 1-2 gange ugentligt og mellem 1-2 timer pr gang.

Vi tænker at vi gerne vil have en gruppe på ca. 6 borgere hvis dette er muligt?

Vi er 4 ergoterapeut studerende der vil kører projektet, vi er 2 til hvert møde. Vi kører projektet 
selv og der er derfor ikke behov for at en af jer ansatte skal sætte tid af til dette.

I forhold til hvor det vil komme til at foregå er mest op til jer. Vi er meget fleksible og det kan både 
foregå i jeres lokaler, men også på ergoterapeutskolen Sigurdsgade 2200 NV hvis dette passer 
bedre.

Vi håber at høre fra jer hurtigst muligt.

Vi kan kontaktes på denne mail: lifestylematters@hotmail.com

Bilag 1 
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Det lyder meget teoretisk, men det er ikke helt det patientere kommer til at opleve. Vi skriver blot 
ovenstående til jer for ati får en indsigt i hvad det er vores opgave består i.

I de forskellige møder vil vi snakke med patienterne, lave aktiviteter (som patienterne selv er med 
til at bestemme alt efter hvad de har lyst til) og generelt sørge for at det bliver hyggeligt med gode 
og passende udviklingsmuligheder.

Møderne er ca. 1-2 gange ugentligt og mellem 1-2 timer pr gang.

Vi tænker at vi gerne vil have en gruppe på ca. 6 patienter hvis dette er muligt?

Vi er 4 ergoterapeut studerende der vil kører projektet, vi er 2 til hvert møde. Vi kører projektet 
selv og der er derfor ikke behov for at en af jer ansatte skal sætte tid af til dette.

I forhold til hvor det vil komme til at foregå er mest op til jer. Vi er meget fleksible og det kan både 
foregå i jeres lokaler, men også på ergoterapeutskolen Sigurdsgade 2200 NV hvis dette passer 
bedre.

Vi håber at høre fra jer hurtigst muligt.

Vi kan kontaktes på denne mail: lifestylematters@hotmail.com

Bilag 2 
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Møde 1: At forstå aktivitet og analysere egne aktiviteter 

o

o

o

Bilag 7 
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A
P O

APO modellen står for aktivitet, personen og omgivelser. Den handler om at 

for at der er samspil mellem de 3 faktorer, hvis det er at man ønsker at 

ændre sin tilværelse. 

i en hver aktivitet og i alle omgivelser findes der elementer af krav, for at 

kunne udføre en særlig aktivitet et særligt sted, men samtidig handler det jo 

også om personligt engagement, færdigheder, motivation osv. 

A P O

Sammenhænge mellem aktivitet og 

sundhed
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APO Modellen 

APO modellen står for aktivitet, personen og omgivelser. Den handler om, at der skal være et 
samspil mellem personen, dennes omgivelser og de daglige hverdagsaktiviteter den enkelte har. I 
enhver aktivitet og i alle omgivelser findes der elementer af krav, for at kunne udføre en særlig 
aktivitet i en naturlig kontekst. Her kan f.eks. være tale om, at der ved en aktivitet som svømning, 
kræves omgivelser hvor dette er muligt. Aktivitet kan beskrives som lystbetonet, pligtbetonet 
samt nødvendigt. Eksempelvis er en lystbetonet aktivitet, det man laver i sin fritid og af interesse. 
En aktivitet kan også være et middel til at organisere tiden og til at skabe en indkomst. (både 
lystbetonet, nødvendig eller af pligt) 
Aktivitet ses indenfor ergoterapi, som et basalt behov og er lige så vigtigt som mad og drikke, for 
at fungere optimalt i hverdagen. 

Personen i APO-modellen, består af følgende komponenter. 

Affektive: omfatter alle sociale og følelsesmæssige funktioner. F.eks. et ansvar for at udføre sit 
arbejde. 

Kognitive: omfatter alle mentale funktioner, både kognitivt og intellektuelt. F.eks. Hvordan man 
planlægger, forstår og ens tankegang.  

Fysiske: Omfatter alle sensoriske (følesans) og motoriske (anatomiske) funktioner, mobilitet 
(bevægelse) og fysiske symptomer (smerter, skader m.m.) 

Aktiviteter i APO-modellen består af følgende komponenter: 

Egen omsorg: personlig hygiejne, indkøb, transport m.m. 

Produktivitet: Lønnet/ulønnet arbejde, studie, husarbejde m.m. 

Fritid: Lystbetonede aktiviteter, socialt samvær, kreativ udfoldelse, spil eller sport m.m. 

Omgivelser er ikke kun de ting der er rundt omkring os, men det er også i høj grad hvilken 
situation man er i, i forhold til hvilke mennesker der er omkring en. Omgivelser i APO-
modellen, består af følgende komponenter: 

Sociale omgivelser: familie, venner, andre personer. F.eks. holdkammerater til fodbold. 

Kulturelle omgivelser: Religiøse forhold, landet man befinder sig i m.m. 

Institutionelle omgivelser: Ens skole, arbejdsplads, her på afdelingen (psykiatrisk center) 

Fysiske omgivelser: Udendørs, indendørs, i et klasselokale, nøje beskrivelse af stedet. 

 

Så for at forstå vores aktiviteter og den måde vi udfører dem på, må vi også tænke over hvilke 
forudsætninger vi har for at udføre dem og der vil alle elementer hele tiden spille ind. 

Bilag 9 
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Aktivitetsanalyse 

Aktiviteten: 
Fælles tegning – en figur(dyr, person ell. lign.) delt i fire. 

Aktivitetens række af handlinger og tidsmæssige forløb: 

(Forklaring af aktivitetens indhold) 

Tage papir og blyant frem 

Dele papir og blyanter ud 

Hver især tegner en del af tegningen (hoved, overkrop, underkrop, fødder) 

Herefter bytter man 4 gange 
 

Delprocesser der kan udføres samtidig: 
Man tegner alle sammen samtidig og bytter så tegning når man er færdig med sin del. 

Aktiviteten kan foregå når som helst på dagen. 

Der er ikke megen fleksibilitet i delprocessernes rækkefølge og tidsforbrug. 

 

Fremgangsmåder, redskaber, materialer og nødvendigt udstyr: 

Der skal bruges papir og blyant. 

Kan bruges andre redskaber i form af kuglepind, malerpensel osv. 
Kunne evt. også udføres på computer. 

 

De materielle sammenhænge aktiviteten indgår i: 

Møblering: 
Et bord eller lignende som man kan tegne på. 
Der skal være lys så man kan se hvad man laver. 
Der kan være forskellige niveauer og former for støj afhængigt af hvor meget man skal 
koncentrerer sig. 
 

De mellemmenneskelige sammenhænge aktiviteten indgår i: 

Aktiviteten er i forbindelse med sociale aktiviteter og giver ikke mening af lave alene, da hele 
humlen er at man skal se det fælles resultat efterfølgende. 

 

 

 

Bilag 11 
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Færdigheder: 

(Jeg har taget de vigtigste af dem jeg kunne huske, men kunne desværre ikke finde arket med 
færdighederne. Hvis en af jer har det så i meget gerne lægge det på fronter) 

Motoriske færdigheder 

Holdning: 

At placere sig hensigtsmæssigt i forhold til den aktivitet, som skal udføres  så man sidde korrekt 
og ikke belaster kroppen 

Energi: 

at gennemføre opgave uden pauser eller fysiskudtrætning 

at holde et jævnt og passende arbejdstempo igennem hele aktiviteten  så de andre ikke skal 
side og vente på en – se også næste punkt 

 
Procesfærdigheder: 

Organisering af tid: 

at indlede enkelte operationer og handlinger i aktiviteten 

at fortsætte de enkelte oprationer og handlinger i aktiviteten i et uafbrudt fremadskridende 
forløb 

at udføre de enkelte trin eller dele af aktiviteten i en logisk rækkefølge 

at afslutte de enkelte dele eller trin af aktiviteten på passende tidspunkt 
 

Kommunikations of interaktionsfærdigheder: 
(der kommunikeres dog ikke nødvendigvis særlig meget under denne aktivitet, men meningen er 
dog at man kan grine og snakke sammen omkring det efterfølgende) 

Fysisk kommunikation og interaktion: 

at gestikulerer for at understrege en ide, en stemning eller mening 

at have øjenkontakt under kommunikation/ interaktionen 

at nærme sig og holde passende fysisk afstand til andre mennesker 

at bruge kroppen som relevant kommunikationsmiddel 

 
Sprog: 

at artikulere forståeligt sprog igennem klar of tydelig tale 

at anvende passende ord i meningsfulde sætninger 

at fokusere på logisk og meningsfuld udvikling i samtaler 
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at anvende modulation, udholdenhed og stemmestyrke for at understrege indholdet  

Relationer: 

at tage initiativ til at engagere sig i en samtale 

at forholde sig til andre mennesker ved at vælge handlemåde som formodes at virke fremmende 
på relationer til andre 

at samarbejde ved at dele informationer og objekter samt at forene kræfterne med andre 

 

Sikkerhedsmæssige forhold: 

vil ikke mene at der er nogen særlige sikkerhedsrisici ved denne aktivitet 

 

  



Bachelorprojekt Gruppe 3 22/12/11 
 Anna, Frederikke, Kitt og Tanja 
________________________________________________________________________________ 

 73 

Bilag 12 



Bachelorprojekt Gruppe 3 22/12/11 
 Anna, Frederikke, Kitt og Tanja 
________________________________________________________________________________ 

 74 

Navn på situationsbeskrivelse: Janick 

 

Janick er indlagt på et distriktpsykiatrisk center, hvor han er blevet henvist af egen læge p.g.a. at 
han er gået helt i stå. 

Indtil nu har han skulle deltage i forskellige samtaler og behandlinger,men har ved flere af dem 
meldt afbud med forskellige begrundelser såsom begyndende influenza eller feber. 

Til de samtaler han er mødt op til har han givet et slapt håndtryk, samtidig med, at han har talt 
meget lavmælt og kigget ned i jorden. 

I løbet af hans første lægesamtale fortæller han, at han er 20 år og bor sammen med sin mor og 
lillesøster på 18 år i en lejlighed. Forældrene er skilt, og han har sjældent kontakt til faderen, som 
bor i Ringsted. Faderen har ellers inviteret Janick og søsteren på weekend, men det er ikke rigtig 
blevet til noget. 

Aktuelt er Janick på kontanthjælp. Han er gået ud af 9. klasse og føler selv, at han egentlig burde 
gå i gang med noget. Kommunen har uden held forsøgt at få Janick til at deltage i nogle 
aktiveringstilbud, men han har svært ved at komme af sted og vil hellere sidde og spille computer 
derhjemme. Han har planer om at få sig et godt betalt job og købe sig en ejerlejlighed. Mest fordi 
han oplever, at moderen hele tiden er på nakken af ham og vil have ham til at hjælpe med det 
huslige. Fx synes hun, at det er rimeligt, at han køber ind, men han får det ubehageligt med 
svimmelhed og svedeture, når han en sjælden gang begiver sig af sted. Janick mener selv, at det 
er fordi, der er sådan en dårlig luft i butikkerne. 

Janick ser ikke længere nogen fra skolen, faktisk ser han ikke rigtig andre end moderen og 
lillesøsteren. Sidstnævnte har han det godt med. De kan hygge sig sammen og se film og spise 
chips, når moderen ikke er hjemme. 

Janick fortæller, at han tidligere har svømmet, men han har ikke rigtig været i svømmehallen det 
sidste år. Han kunne godt tænke sig atter at komme i gang med at svømme, også fordi han gerne 
vil tabe sig, da han har taget meget på i løbet af årene. 

Hen mod slutningen af samtalen bliver Janick ked af det, da han fortæller, at han har fået sværere 
og sværere ved at komme ud hjemmefra. Indtil for et par måneder siden tog han jævnligt i 
biografen, men hver gang han planlægger at komme af sted, får han det dårligt. På det sidste har 
han haft svært ved at trække vejret og er blevet bange for at skulle dø. Han ved godt, at han har 
brug for behandling, men er usikker på, om det er bedre at blive undersøgt fysisk igen i stedet for 
at komme her. 

 

 

Janicks diagnose fra forvisitationssamtalen er F. 40.1 Socialfobi – fobisk angst i sociale 
situationer. 
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Quiz om psykisk sygdom 

 

 Sandt Falsk 
1. ’Psykisk sygdom kan ikke helbredes'   
2. 'Der er langt flere, som har fysisk sygdom end psykisk 

sygdom' 
  

3. 'Mennesker med psykiske lidelser kan ikke arbejde'   
4. Godt 2% af befolkningen oplyser at have en langvarig 

psykisk lidelse. 
  

5. ’Alkohol, stoffer og tidligere forsøg på selvmord øger 
risikoen for selvmord’ 

  

6. ’Psykiske lidelser opstår pga. svigt i barndommen’   
7. ’Fysisk træning har positiv effekt på psykiske lidelser’   
8. 10-20% af den danske befolkning skønnes på et givent 

tidspunkt at lide af psykisk sygdom i varierende grad. 
  

9. psykisk lidelse anføres som årsag til 40% af 
arbejdsophør. 

  

10. 22% af den generelle befolkning har et positivt syn på 
psykiatrien. 

  

 

 

 

 

 

 

2.F 
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Gruppeopgave – Refleksioner over det at have en sindslidelse 

 

Udfordringer Mestring 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.H 

Bilag 21 



Bachelorprojekt Gruppe 3 22/12/11 
 Anna, Frederikke, Kitt og Tanja 
________________________________________________________________________________ 

 83 

Bilag 22 



Bachelorprojekt Gruppe 3 22/12/11 
 Anna, Frederikke, Kitt og Tanja 
________________________________________________________________________________ 

 84 

 

 

 
Mål om sociale relationer 

Mål Begrundelse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.C 
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