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Ergoterapeuter i udslusningsgrupper på 
psykiatriske hospitaler arbejder målret-
tet med de aktivitetsproblemer, patien-
terne kan have efter udskrivelse. 

Det viser en kvalitativ undersøgelse, 
gennemført i forbindelse med et bache-
lorprojekt. Her er fem ergoterapeuter i 
udslusningsgrupper fra fire hospitaler 
blevet spurgt om deres overvejelser om-
kring udskrivelse af psykiatriske patien-
ter.

Undersøgelsen viser, at ergoterapeu-
terne arbejder målrettet med de aktivi-
tetsproblemer, patienterne kan have ef-
ter udskrivelse for at sikre en lettere 
overgang fra hverdagen på hospitalet til 
patienternes eget hjem.

I udslusningsgrupperne bruger ergo-
terapeuterne en række forskellige me-
toder til at skabe motivation og arbejde 
klientcentreret for at sikre en god ud-
slusning. Terapeuterne tænker, vurde-
rer og handler ud fra patienternes frem-
tidsperspektiv, og forsøger på den at 
skabe overførelsesværdi i de aktiviteter, 

patienterne arbejder med under ind-
læggelse.

Målet er, at patienterne kan overføre 
det, de har arbejdet med på hospitalet, 
til dagligdagen efter indlæggelsen.

Aktivitet i fokus

Livskvalitet er at kunne strukturere sin 
tid og føle, at man har et sted at høre til. 
Livskvalitet er også, at man er i stand til 
at vælge, og at man har kontrol over sit 
liv. Det fortæller personer med en 
sindslidelse i en canadisk undersøgelse.

For dem er aktiviteter en vigtig fak-
tor, der blandt andet bliver brugt til at 
strukturere deres tid. De sindslidende 
mener derfor, at det er gennem aktivite-
ter, at de oplever livskvalitet. 

Ergoterapeuterne i vores undersøgel-
se fortæller, at deres fokus er de aktivi-
teter, patienterne giver udtryk for, de 
har svært ved at udføre, når de kommer 
hjem. For eksempel at købe ind, lave 
mad, gøre rent, skabe eller opretholde 
netværk, have fritidsinteresser eller job.

Ved at forsøge at skabe aktiviteter 
uden for hospitalet, kan det være med 
til at ruste patienterne til en hverdag 
efter udskrivelse.

klientcentrering vigtig

Udgangspunktet for en succesfuld ud-
slusning er, at ergoterapeuterne lytter 
til de ønsker patienten har og inddrager 
patienten i behandlingen. Sammen la-
ver de mål.

Ergoterapeuterne bruger COPM på 
forskellige måder, både individuelt og i 
gruppen. Det er forskelligt, om de bruger 
den originale eller en modificeret udgave.

En ergoterapeut fortæller, hvordan 
hun arbejder klientcentreret med pa-
tienterne i udslusningsgruppen:

”Vi laver et COPM interview, hvor vi 
arbejder med de ting, som patienterne 
oplever, er besværlige og gerne vil ar-
bejde med. Vi evaluerer til sidst. Vi 
snakker om, hvordan processen i grup-
pen har været. På den måde får de mere 
ejerskab i gruppen.”             ● ● ●

Vejen til god udslusning

Kortere indlæggelsestid og færre sengepladser resulterer i mange genindlæggelser af 
psykiatriske patienter. Udslusningsgrupper på psykiatriske hospitaler kan være en del  
af løsningen på problemet

Af Lenette Christensen, Charlotte Valerius, Louise Bungaard  

og Katrine Agerschou Svendsen, ergoterapeuter

fagligt  
bachelor

Artiklen er skrevet på basis af bacheloropgave fra Ergoterapeut-
skolen i København. af Lenette Christensen, Charlotte Valerius, 
Louise Bungaard og Katrine Agerschou Svendsen.



20  l  ergoterapeuten  l  september 2005

På den måde er patienterne et langt 
stykke med til at bestemme, hvad der 
skal ske i udslusningsgrupperne.

Den oplevelse, ergoterapeuterne har 
ved at arbejde klientcentreret, er, at der 
opstår et samarbejde mellem patienten 
og dem. Samtidig er det deres oplevel-
se, at det netop er samarbejdet med pa-
tienterne gennem klientcentrering, der 
adskiller ergoterapeuter fra andre fag-
grupper.

MotivAtion i Aktiviteter

Ergoterapeuterne udtrykker, at det er 
vigtigt at arbejde med patienternes mo-
tivation.

Ved at lave aktivitetsanalyser kan ak-
tiviteterne blive tilpasset til de krav, 
patienterne har. På den måde kan akti-
viteterne være en motiverende driv-
kraft. Ergoterapeuterne taler med den 
enkelte patient, og sammensætter del-
mål. Som en af ergoterapeuterne siger, 
er det bedre at sætte målene lidt for lavt 
end for højt, så patienterne får nogle 
succesoplevelser. En anden ergotera-
peut fortæller:

”I første omgang handler det om at få 
dem i en aktivitet. Det er vigtigt at lave 
nogle planer og indgå aftaler med dem, 
så de ikke oplever, at dagene går med 
ingenting. De skal opleve, at der er sat 
en behandling i gang, og at den er me-
ningsfuld for dem”.

I udslusningsgrupperne oplever er-
goterapeuterne, at det er motiverende 
for patienterne at være sammen med 
andre, som er i samme situation.

fAglige styrker 

Ergoterapeuterne kommer med bud på, 
hvordan de arbejder hen imod en god 
udslusning:

- Som faggruppe har vi gode erfarin-
ger med at lave aftaler med patienterne 
og give dem opgaver, de skal løse på 
egen hånd.

- Vi ved, hvordan aktiviteter kan gra-
dueres, og hvordan vi kan støtte pa-
tienterne, så de får succesoplevelser. 

- Et nøgleord i arbejdet med patien-
terne er tillid. Kun via tillid kan samar-
bejdet blive optimalt og føre til en god 
udslusning.

PrAksisviden 

Når ergoterapeuterne i udslusnings-
grupperne behandler patienterne, bru-
ger de både ergoterapeutiske og andre 
tværfaglige teorier. Men mest af alt 
bruger de den viden, de har lært gen-
nem praksis. En ergoterapeut siger:

„Teorier er den viden, man bærer 
rundt på, men hvem der lige har skre-
vet den, føler man ikke noget behov for 
at gå rundt og huske på. Det er jo en 
blanding af erfaring, og så den teori 
man har lært”.

Selvom ergoterapeuterne kan have 
svært ved at sige, hvilke teorier de bru-
ger, viste undersøgelsen os, at de ube-
vidst bruger dem i deres behandling, og 
at de arbejder meget ud fra deres prak-
sisviden.

Men det er vigtigt, at ergoterapeuter 
synliggør hvilke teorier, de bruger, for 
at stå stærkere i faglige diskussioner, og 

kunne dokumentere arbejdet over for 
andre faggrupper.

fokus På freMtiden

Når ergoterapeuterne arbejder med pa-
tienternes hverdag, kan de ikke undgå 
at tænke fremad. For at sikre en god ud-
slusning for patienterne, må aktivite-
terne på hospitalet derfor være rettet 
mod den hverdag, de skal tilbage til.

Ergoterapeuterne tilrettelægger akti-
viteterne, så der bliver skabt en overfø-
relsesværdi. Samtidig får patienterne en 
følelse af håb og motivation til at fort-
sætte. Men det er også vigtigt, at ergo-
terapeuterne ved hvilke tilbud, der er 
til patienterne i lokalmiljøet og får 
skabt kontakt til disse. Patienterne skal 
introduceres til tilbudene, mens de er 
indlagt, så der fra første dag efter ud-
skrivelsen er nogen til at fortsætte, hvor 
ergoterapeuten slipper.

Vores undersøgelse giver et bud på, 
hvordan ergoterapeuter i deres arbejde 
med udslusningsgrupper kan bidrage 
til at mindske risikoen for genindlæg-
gelse.

Det næste skridt kunne være, at 
spørge patienterne, hvad de har fået ud 
af at være i en udslusningsgruppe. Gen-
nem opfølgning kan patienterne være 
med til at sikre, at der er den ønskede 
overførelsesværdi, og at behandlingen i 
fremtiden kan blive mere effektiv.       ● 

”Selvom ergoterapeuterne kan have svært ved at sige, 
hvilke teorier de bruger, viste undersøgelsen os, at de  
ubevidst bruger dem i deres behandling, og at de arbejder 
meget ud fra deres praksisviden.
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udslusningsgruPPer
Ergoterapeuterne arbejder med aktivitetsproblemer i  
forhold til:
• Egenomsorg
•  Praktiske aktiviteter i hjemmet (indkøb, madlavning)
• Færden udenfor hjemmet
• Indhold og struktur i hverdagen
• Arbejde/uddannelse/fritid
• Netværk, kommunikation
Målgruppen for udslusningsgrupperne er patienter, der 
mangler struktur i dagligdagen, har svært ved at tage ini-
tiativ og planlægge daglige aktiviteter, og kan have svært 
ved at indgå i sociale sammenhænge.
Udslusningsgrupperne er tværfaglige.

resuMe
Mange genindlæggelser af psykiatriske patienter er resul-
tatet af kortere indlæggelsestid og færre sengepladser. 
Udslusningsgrupper på psykiatriske hospitaler kan være 
en del af løsningen på problemet.
Ergoterapeuterne kommer med bud på et godt udslus-
ningsforløb, laver aftaler med patienterne om aktiviteter, 
og støtter patienterne, så de får succesoplevelser. Under-
søgelsen giver et bud på, hvordan ergoterapeuter i deres 
arbejde med udslusningsgrupper, kan bidrage til at mind-
ske risikoen for genindlæggelse.
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Men det er vigtigt, at ergoterapeuter  
synliggør hvilke teorier de bruger for at stå 
stærkere i faglige diskussioner og kunne 
dokumentere arbejdet over for andre.”


