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Ergo- og fysioterapeutisk projekt giver 
støtte- og undervisningstilbud til indlagte 
og ambulante patienter i psykiatrien, 
der ønsker at forebygge eller reducere 
vægtøgning i forbindelse med medicinsk 
behandling
Af Lisbeth Nielsen, ergoterapeut

Susanne Palshof, fysioterapeut

I år 2001indledtes på Psykiatrisk Hospital i Århus i ergo- og 

fysioterapeutisk regi et projekt kaldet “Bevar din Vægt”.

Dette var især inspireret af et foredrag af overlæge, pro-

fessor, dr. med. Raben Rosenberg, afdeling for Biologisk 

Psykiatri, omkring vægtøgning hos psykiatriske patienter i 

tilslutning til medicinering. 

Projektet havde som formål at forebygge vægtøgning og var 

oprindeligt udformet, så det henvendte sig til patienter med 

nydiagnosticeret skizofreni, som blev sat i behandling med 

Zyprexa eller Leponex. 

Efter litteraturstudier stod det klart, at netop disse to 

præparater kunne påvirke appetitreguleringen med vægtøgn-

ing til følge, i nogle tilfælde op til 20-30 kilo i løbet af et 

halvt år.

Vi blev inden projektstart vejledt af professor, overlæge, 

dr. med. Poul Munch Jørgensen fra Demografisk afdeling på 

Psykiatrisk Hospital i Århus med hensyn til designet af pro-

jektet. 

Det blev besluttet, at projektet skulle være et forebyggende 

undervisnings- og støtteforløb i gruppe varetaget af en fysi-

oterapeut og en ergoterapeut.

Ved hjælp af undervisning om livsstil, vaner, kost og mo-

tion samt deltagelse i kropsbevidsthedstræning var det hen-

sigten at øge patienternes muligheder for at undgå vægtøgn-

ing som følge af øget appetit.

Tilbuddet blev udformet som en slow-open gruppe for 

seks-otte deltagere, hvor intentionen var, at disse kunne delt-

age i tre måneder med opfølgning i op til et år efter afslutning 

i gruppen. 

Vi forventede ikke problemer med hensyn til rekruttering 

af deltagere til gruppen, men da det viste sig, at tage længere 

tid end forventet, valgte vi at starte gruppen op med to til tre 

deltagere i november 2001.

I løbet af nogle måneder fik vi forespørgsler om at tage 

patienter, der havde taget på i vægt og fik anden medicin 

end Zyprexa og Leponex. Nogle havde anden diagnose end 

skizofreni. For overhovedet at komme i gang accepterede vi 

dette.

Gruppestørrelsen kom i marts 2002 op på de seks til otte 

deltagere, der var intentionen.

BESKRIVELSE AF TILBUDDET OG ERFARINGER

Tilbuddet er et klientcentreret, støttende og psykoedukativt 

åbent gruppeforløb, med udgangspunkt i kognitive princip-

per med afsæt i den enkeltes hverdag, ønsker, behov og mu-

ligheder.

Der lægges op til gensidig erfaringsudveksling og anven-

delse af de ressourcer, der er i gruppen.

På et tidligt tidspunkt valgte vi at fravige princippet om 

en tidsbegrænsning på tre måneder til fordel for individuel 

udslusning.

Patienterne har desuden mulighed for at henvende sig igen, 

hvis de får behov for det.

Vi lægger vægt på en høj grad af fleksibilitet og rumme-

lighed samtidig med faste rammer, forudsigelighed og konti-

nuitet hvad angår tider, dagsorden og terapeutdeltagelse. 

Da ambitionen først og fremmest er at modvirke/undgå 

vægtøgning, er det hensigten, at få patienterne henvist, når 

de starter den medicinske behandling. Nogle har dog taget en 

del på, inden de starter i gruppen. 

Kropsbevidsthedstræningen foregår i fysioterapiens gym-

nastiksal eller udendørs.

ØGET OPMÆRKSOMHED

Målet er at øge patienternes kontakt til og opmærksomhed 

på kroppens signaler for eksempel musklernes spændingstil-

stand, respirationen, sult og mæthed. Derudover at forbedre 

konditionen og styrke muskulaturen. At mærke afspænding, 

øget energi og glæde ved bevægelse er også en del af formålet 

med denne del af projektet.

Programmet i gymnastiksalen består af  “rejsen gennem 

FAGLIG FORMIDLING

Bevar vægten
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kroppen”, hvileåndedræt, strækøvelser a.m. Jaques Dropsy, 

styrketræningsøvelser på måtte og konditionsøvelser. Hver 

seance afsluttes med en runde, hvor deltagerne udtrykker, 

hvordan det har været at være med, og hvordan kroppen 

mærkes lige nu. Til sidst et afslutningsritual stående i kreds.

POWERWALK

I den forgangne sommer valgte vi i samråd med patienterne, 

at træningen foregår udendørs i form af power-walk. Vi har 

store forventninger til denne motionsform for netop vore 

patienter i projektet, da den er mere fedtforbrændende end 

almindelig gang og desuden virker optrænende på bagsidens 

muskler.

Erfaringen har vist, at de patienter, der i længere tid følger 

kropsbevidsthedstræningen, bliver opmærksom på egne 

kropslige ressourcer, og derved motiveres til at motionere 

mere/oftere, end de ellers ville have gjort.

Patienterne opfordres derudover til at deltage i fysioterapi-

ens motionstilbud: cirkeltræning, power-walk, stavgang og 

træningscenter.

Desuden omtales de tilbud, der kan være aktuelle uden for 

hospitalet. Patienterne anbefales at afprøve disse tilbud sam-

men med andre deltagere i projektet eller eventuelt sammen 

med bostøtter, familie og venner, således at det sociale ele-

ment bliver en væsentlig del af det.

MOTIVATION

Undervejs i forløbet har vi erfaret, at nogle patienter har været 

motiveret for og deltaget i forskellige motionstilbud flere 

gange om ugen, og ellers har været fysisk inaktive resten af 

tiden.

Vi har derfor gjort opmærksom på, at almindelig daglig 

fysisk aktivitet - tage trappen i stedet for elevatoren, mindre 

gåture, rengøring og lignende også er vigtige i “energiregnska-

bet”.

Om torsdagen er indholdet baseret på undervisning, støtte 

og gensidig erfaringsudveksling (se program boks 2 på side 

23).

Med hensyn til undervisningsemner har vi udviklet et 

repertoire (se boks 3), som tages op løbende afhængig af rel-

evans for den aktuelle gruppesammensætning. Ofte opstår 

emnerne ud fra problemstillinger i deltagernes hverdag eller 

ud fra artikler og litteratur, de er stødt på.

Emnerne tager udgangspunkt i dels faktuel viden om kost 

og motion, dels forståelse af og arbejde med ændring af vaner, 

livsstil og motivation.

Udover basale ernæringsmæssige principper har vi ikke 

baseret det på en bestemt “skole”, men forsøger at afspejle og 

lægge os op af tendenser i tiden. Som eksempel kan nævnes 

forskellige holdninger til indholdet af fedt og kulhydrat i ko-

sten. Her er det vores antagelse, at det er individuelt, hvordan 

vægten reguleres - om det eksempelvis er gennem en struk-

tureret kostplan eller målrettet motion.

VANER

De fleste kender til de almindeligste ernæringsråd. Det, som 

er vanskeligt, er at ændre indarbejdede vaner. Dette gælder 

for alle mennesker, og hvis der samtidig er tale om en psykia-

trisk lidelse, kan det være næsten uoverkommelig.

Hvis det gøres overskueligt og realistisk, er det vores erfar-

ing, at mange kan motiveres til gradvist at ændre vaner. Aner-

kendelse fra gruppen, når det lykkes, er vigtig.

At arbejde med ændring af vaner indebærer i første omgang 

at registrere og blive opmærksom på adfærden her og nu.

Hvor meget spiser jeg? Hvad? Hvornår? Hvorfor? Hvor 

meget har jeg rørt mig i dag? Den sidste uge?

Redskaber i denne sammenhæng kan være dagbog eller 

ugeskema.

Derefter skal der tages stilling til, hvad man vil bevare som 

gode vaner, og hvad man ønsker at ændre. Næste skridt er 

at sætte sig nogle realistiske mål og til sidst beslutte, hvilke 

første konkrete skridt, der skal tages. Endelig skal disse om-

sættes i handling, hvilket er det vanskeligste.

I denne forbindelse er den kognitive metode anvendelig 

med henblik på at se på den enkeltes tanker og følelser om-

kring fænomener som trøst, næring, afsavn, kropsopfattelse, 

ambivalens, udholde ubehag, fastholde beslutninger, enten/

eller tænkning og reaktion på relapse/tilbagefald til gamle 

mønstre.

Vi undersøger den konkrete situation – for eksempel: 

“Hvad tænker du, når du fristes af noget sødt?” “Hvad skal 

der til, for at du kan gå en tur hver dag?”

Fordele og ulemper ved at foretage forandringen/handlin-

gen undersøges. ● ● ●
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På denne måde erkendes motiver og adfærdsmønstre, og 

den enkelte får større mulighed for at foretage bevidste valg. 

Medvirkende til at modvirke frafald er, at krav og præmisser 

gradueres efter den enkeltes forudsætninger.

MÅL

At sætte sig mål indebærer risiko for ikke at lykkes, men 

nederlagsfølelsen kan minimeres ved at revidere målet eller 

afsætte mere tid.

For nogle kan et mål i en periode være blot at komme 

regelmæssigt i gruppen.

Dette er et af argumenterne for ikke at have tidsbegrænsn-

ing for deltagelse, da det giver mulighed for at afvente den 

enkeltes parathed.  

Eksempler på små første skridt: Spise morgenmad hver 

dag, sende cyklen til cykelsmeden, købe et par gode kondisko, 

købe diverse grøntsager og frugt, lave madpakke tre gange om 

ugen.

Det er vigtigt at aftale et konkret tidspunkt for at føre han-

dlingen ud i livet, evt. lave et realistisk ugeskema afpasset de 

forskellige gøremål. 

Igen er et nyttigt redskab dagbogen, hvor vægt, mål og op-

gaver noteres. 

Terapeuterne fører også notater over aftaler.

Oplevelsen i gruppen bør ikke bære præg af restriktioner, 

afsavn og kontrol. Vi understreger betydningen af, at bevare 

en dagligdag, hvor nydelse indgår, og med plads til selskabe-

lighed og fornøjelser.

I denne forbindelse har gruppen udviklet en liste over 

“sunde lækkerier”, som for eksempel to små stykker kvalitet-

schokolade, fedtfattig kage, frugtsalat, skoleagurker, nødder 

mm.

Det er af betydning at gøre det enkelte måltid til en sanseo-

plevelse både visuelt og smagsmæssigt, forstået på den måde, 

at man ofrer opmærksomhed på tilberedelse og indtagelse af 

måltidet i stedet for for eksmpel at se fjernsyn samtidig eller 

nøjes med fastfood. På den måde bliver oplevelsen af mæthed 

mere tydelig. 

Med hensyn til kropsidealer minder vi med jævne mellem-

rum om, at god kondition og fysisk form er af større betydn-

ing for sundheden end idealvægten.

Problemer med vægt og kropsopfattelse kan ikke isoleres 

fra andre problemstillinger, og vi kommer også ind på andre 

områder af deltagernes liv. Vi er dog opmærksomme på at 

bevare fokus på kost og motion af hensyn til forudsigelighed 

og tryghed.

NETVÆRK

Inddragelse af den enkeltes netværk kan være en støtte i 

opretholdelse af beslutninger, ligesom vi forsøger at motivere 

til at udnytte tilbud om for eksempel motion i nærmiljøet.

Vi ser det som en styrke, at gruppen er uhomogen, sammen -

sat af såvel ressourcestærke som ressourcesvage personer, med 

forskellige sygdomsbilleder, problemstillinger og erfaringer.

De deltagere, som har fulgt gruppen længst, kan ofte med 

fordel videregive deres erfaringer til nye medlemmer, lige-

som de kan være eksempler på, at det er muligt at lykkes med 

sine ønsker og mål.

FAGLIG FORMIDLING

TIPS TIL AT KOMME I GANG
Aktuelt er der stigende samfundsmæssig opmæksomhed på 
overvægt og livsstil. Også i psykiatrien er der på landsplan i de 
seneste år gjort mange tiltag, blandt andet i form af udvikling 
af manualer, som kan være en løsning, hvis man vil hurtigt i 
gang.
Vi kan nævne Bispebjerg Hospital, “Kost og motion til psykisk 
syge”. 

Distriktspsykiatrisk center i Tønder, “Overvægt og psykisk 
sygdom.  
Som sidste skud på stammen har Videnscentret for Social-
psykiatri netop udgivet en videnspakke, ”Kost, motion og 
sindslidelse”.
Der findes adskillige oplysninger om emnet på internet. Se for 
eksempel www.madogsundhed.dk eller www.motion-online.dk
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Hvad angår deltagernes motivation er vi gentagne gange 

blevet imponeret af deres vilje og styrke til at holde fast i øn-

sket om en ændret livsstil, på trods af den daglige kamp, det 

medfører at have en alvorlig sindslidelse. Og som man kan se 

af vore foreløbige opgørelser (boks 5), kan indsatsen med den 

rette støtte give resultat. 

Vi har bevidst valgt at udvikle et koncept, som ikke er 

manual-styret, da det er vores erfaring, at det for det første 

kan være vanskeligt at opretholde en meget fast plan og 

struktur, for det andet at der er risico for generalisering og 

tilpasning på bekostning af en individuel og klientcentreret 

tilgang.

Dette afspejles blandt andet i, at nogle deltagere når deres 

mål efter få uger, andre har brug for meget længere tid.

For at bevare kontinuiteten og undgå aflysninger er det 

vigtigt at være to terapeuter, hvilket også fremmer dy-

namikken i gruppen.

TVÆRFAGLIGHED

Tværfagligheden er en styrke, da vi både har fælles referencer 

og kan supplere hinanden ud fra vores forskellige faglighed.

Betegnelsen “Bevar din vægt” blev besluttet ud fra det 

oprindelige ønske om at få henvist patienter, før de havde 

taget på i vægt. Som det har udviklet sig, kan betegnelsen 

være misvisende og vil derfor blive ændret.

1. RAMMER/STRUKTUR
• Terapeuter: En fysioterapeut og en ergoterapeut
• Mødetider: 
Mandage: Kropsbevidsthedstræning 1 time i fysioterapien 
v/ fysioterapeut
Torsdage: Samtalegruppe 1 time i grupperum v/ fysio- og 
ergoterapeut
• Antal deltagere: 6-8
•  Henvisning sker via læge eller anden hovedbehandler og 

efterfølges af en forsamtale med ergo- eller fysioterapeut.

2. PROGRAM
1. Vejning. Vægt noteres i skema
2. Præsentation af nye
3. Emne efter behov
4.  Runde: Siden sidst. Mål for kommende uge. 
 Hjemmeopgaver

3. UNDERVISNINGSEMNER

• Måltidsmønster
• Ernæring. Kostsammensætning
• Kostcirklen. Madpyramiden
• Fedtforbrænding. Energiomsætning. Stofskifte
• Indkøbsguide. Varedeklaration. Fedtspion
• Motionsformer
• Konditionstræning. Styrketræning
• Ændring af vaner og rutiner. Forandringscirklen
• Livsstil. Selvværd. Tænkning
• At sætte realistiske mål

5. RESULTATER
JANUAR 2002 - AUGUST 2004 ANTAL
Henviste 67
Opstartede 47
Deltagelse minimum tre gange 32
Vægtøgning (mere end tre kilo) 5
Bevaret vægt (under tre kilo øgning) 10
Vægtreduktion 17
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