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Kort generel formålsbeskrivelse
Formålet er at stimulere patienternes lyst til at udtrykke sig billedligt og udvikle en blivende interesse.
Der kan bl.a. arbejdes med akvarel, akryl, tusch, kultegning, collage og ler.
Der vil være tilbud om vejledning i de forskellige teknikker.
Hver deltager arbejder med egne ting, men fællesskabet i gruppelokalet giver mulighed for gensidig
inspiration. I pausen prioriteres det sociale samvær. Patienterne forsøges motiveret til at fortsætte
aktiviteten i andet regi efter udskrivelsen og de forskellige muligheder drøftes.
Rammer
Gruppen mødes mandag eftermiddag kl. 13.00-15.00 i kælderetagen under D1 (vej 8, indgang 3).
Der deltager max. 8 patienter, henvist fra afsnit D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 og D7.
Hvis en pt. udskrives før en opgave er færdiggjort, tilbydes en ambulant aftale med henblik på færdiggørelse.
I særlige tilfælde kan ambulante patienter henvises og deltage i længere tid.
Målgruppe
Alle patienter med udgang/terrænaftale, der har lyst til at arbejde med farver og former.
Kort beskrivelse af gruppens forløb
Efter en kort planlægningsrunde går deltagerne i gang med eget projekt. For at opnå en rolig og inspirerende
stemning spilles dæmpet klassisk musik. Efter ca. 45 minutters forløb er der (frivillig) kaffepause i ca.15
minutter. Herefter fortsættes indtil kl. 15.00. Der afsluttes med oprydning.
Visitationsregler
Patienten henvises til ergoterapi i journalen. Henvisningsblanket til Ergoterapiens tværgående grupper
udfyldes (findes i afsnit) og sendes til gruppens ergoterapeuter. Ergoterapeuterne giver besked til
henvisende afsnit om, hvornår patienten kan starte og afholder forsamtale med patienten. Er der ikke plads i
gruppen, opføres patienten på venteliste og forsamtalen udskydes, til der kan tilbydes en plads.
Samarbejde med afsnittet
Patienten eller patientens afsnit giver gruppens terapeuter telefonisk besked om afbud. Patienten og
patientens afsnit får besked ved aflysning af gruppen.
Patientens deltagelse i Billedværkstedet dokumenteres i journalen og evt. på tværfaglig konference
Gruppens personale
To ergoterapeuter og i perioder en ergoterapeutstuderende. Tlf. 4631 (ergoterapien)
Tlf. 4636 i billedværkstedet (åbningstid mandage kl. 12.30 til 15.00)

