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Velkommen til

sans og
samling
Det er med stor glæde, at KABS VIDEN med dette
inspirationshæfte kan udgive endnu en publikation ovenpå
et velgennemført og spændende puljeprojekt.
Med udgivelsen af ’Sans og Samling’ er det vores ønske,
at formidle vores erfaringer med brug af sanseorienterede
aktiviteter som et redskab til øget integrering af
etniske minoriteter med dobbeltdiagnose i eksisterende
misbrugspsykiatriske behandlingstilbud.
Med hæftet inviterer vi ind i et fagligt univers, som
byder på et anderledes og supplerende teoretisk og
metodisk tankesæt i behandlingen af mennesker med
dobbeltdiagnose.
Det har vist sig, at de sanseorienterede aktiviteter, som
vi afprøvede i projektet, er særdeles brugbare. Ikke kun til
integrering af etniske minoriteter med dobbeltdiagnose i
misbrugsbehandlingen, men også til integrering af etnisk
danske brugere. Og at denne integrering øger muligheden
for at svært belastede brugere kan få større udbytte af den
øvrige behandling.
Sanseorienterede aktiviteter føjer sig til rækken af
velprøvede socialpædagogiske værktøjer, som desværre
bliver glemt i takt med, at faget bliver tiltagende
akademiseret. Vi håber, at dette lille hæfte kan bidrage
til en revitalisering af legen og det kreative. Læs løs og få
inspiration til behandling på en anden måde..
Rigtig god fornøjelse,
Thomas Fuglsang
Centerchef
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Inspirationshæftet og dets anvendelse
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Målgruppe
Inspirationshæftet er til alle, der arbejder med dobbeltdiagnosebrugere. Sosu-assistenter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger og psykiatere.
Vi skriver til jer både som kommende gruppeledere, som kolleger til gruppelederne, og
som ledere på behandlings- og væresteder.
Derudover henvender vi os til studerende på de social- og sundhedsfaglige professionsuddannelser, der vil kunne bruge hæftet til at få viden om dobbeltdiagnosebrugere,
samt om de udfordringer og muligheder, der er i arbejdet med brugergruppen. Hæftet
præsenterer et praksisniveau, som kan supplere den teoretiske viden fra uddannelserne.
Metode
Dette hæfte er et produkt af de erfaringer, vi har gjort i KASA, et misbrugspsykiatrisk
dagtilbud i Glostrup Kommune, samt et produkt af vores teoretiske tilgang i arbejdet
med sanseorienterede aktiviteter. Derfor vil KASA igennem hæftet fungere som case.
Dog er samtlige casepersoner anonymiserede. Caseformen er valgt, for at gøre hæftet
så praksisnært som muligt.
Dernæst et par ord om metoder og datagenerering. Det er hæftets forfatter, antropolog Sille Børsting-Andersen, der har stået for indsamling af data. Det vil sige, at der er
foretaget deltageobservationer af brugerne i ‘Caféen’ og i andre behandlingssituationer
i KASA, udført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne via spørgeskemaer, udført
løbende evalueringsinterview med brugere og medarbejdere, samt gjort egne praksiserfaringer i arbejdet med dobbeltdiagnosebrugerne og sanseorienterede aktiviteter.
Derudover er der anvendt national og international litteratur, samt foregået udveksling
af viden med andre dobbeltdiagnosesteder, stofmisbrugscentre, psykiatrien, videnscentre og andre relevante projekter.

Projekt ’Etnisk Dimension’
De sanseorienterede aktiviteter er et produkt af projekt ’Etnisk
Dimension’ som løb i perioden 1. februar 2009 til den 31. maj
2012. De økonomiske midler til at drive projektet kom fra
psykiatripuljen.
Partierne bag psykiatripuljen ønskede med aftalen, indgået i
2006, blandt andet at støtte projekter som særligt henvendte
sig til fremmedsprogede sindslidende. Partierne formulerede
baggrunden således:
’Udviklingen i befolkningssammensætningen har medført
et stigende behov for udvikling af tilbuddene til behandling
af sindslidelser hos personer med anden etnisk og kulturel
baggrund end dansk. Der er enighed om, at der ydes støtte til
udbygningen af tilbuddene til fremmedsprogede sindslidende.’
Et aktivt stofmisbrug accepteres generelt ikke i
socialpsykiatrien, og hospitalspsykiatrien har også meget svært
ved at rumme denne patientgruppe. Ligeledes har ganske få

misbrugsbehandlingssteder den fornødne faglige kapacitet til
at behandle de psykiske lidelser. I KABS havde vi med KASA et
allerede eksisterende specialiseret dagtilbud for mennesker
med dobbeltdiagnose, men vi manglede det etniske og
transkulturelle perspektiv i behandlingen. Puljemidlerne gav os
en enestående mulighed for at fokusere på de barrierer sprogog kulturforskelle kan udgøre for behandlingen af disse stærkt
belastede og udsatte borgere.
Vi ønskede at tage udgangspunkt i den allerede etablerede café
som et fungerende værested, og at kombinere indsatsen her
med netværksskabende aktiviteter, rådgivning samt medicinsk
og psykosocial behandling. Da vores erfaring og viden var
yderst begrænset, skulle projektet også indeholde opbygning af
relevante faglige netværk og opkvalificering af medarbejderne
i KASA. Der har i projektet været afholdt en række forskellige
aktiviteter, hvoraf de sanseorienterede aktiviteter er de mest
succesfulde. Projektet og dets aktiviteter er indgået i den
eksisterende behandling i KASA.
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Læsevejledning
Dette hæfte er en brugsgenstand og det er intentionen, at læseren skal kunne bruge
hæftet på to måder. Det kan bruges traditionelt, hvor man starter på side et og læser
hæftet igennem fra ende til anden. Alternativt kan de forskellige kapitler læses, efterhånden som man får brug for indholdet. Litteraturoversigten bagest i hæftet er inddelt,
så det er tydeligt hvilke bøger og hjemmesider, der er anvendt de enkelte kapitler.
Endvidere er der idéer til litteratur, der kan supplere hvert kapitel.
Vi har, hæftet igennem, sat parenteser ind, der henviser til, hvor man andetsteds kan
læse mere om et emne.

Indholdet i kapitlerne er:
Kapitel 1 ~ Hvorfor arbejde med sanseorienterede aktiviteter.
Her beskriver vi, hvad det er sanseorienterede aktiviteter er gode til både i forhold til
etnisk danske brugere og etniske minoritetsgrupper. Vi beskriver endvidere forskellige
typiske dobbeltdiagnoser. Gennem fem dobbeltdiagnosebrugere giver vi indblik i, hvordan de fungerer i grupper, og hvilke udfordringer man kan støde ind i undervejs med de
sanseorienterede aktiviteter som en del af misbrugsbehandlingen. Ligeledes beskriver
kapitlet betydningen af at have en anden etnisk baggrund end dansk og være en del af
behandlingssystemet.
Kapitel 2 ~ Forberedelse af sanseorienterede aktiviteter.
Her ser vi på den praktiske forberedelse af aktiviteterne. Det handler særligt om valg
af aktiviteter og motivationsarbejdet. Der bliver i dette kapitel præsenteret konkrete
metoder til kreativ idéudvikling og til den motiverende samtale.
Kapitel 3 ~ Udførelse af sanseorienterede aktiviteter.
Dette kapitel går i dybden med, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis, hvor de kan
afholdes, hvordan rammerne skabes, hvad vil det sige at arbejde med sansestimulering, mm. Forskellige former for brugerdeltagelse bliver taget op med udgangspunkt i
betegnelsen ’sidelinje-deltagelse’. I den forbindelse sætter vi også fokus på vigtigheden
af motivation fra den samlede gruppe af medarbejdere og på betydningen af et godt,
kollegialt samarbejde for aktiviteternes succes.
Kapitel 4 ~ Afrunding af sanseorienterede aktiviteter.
Her ser vi på betydningen af at fejre afslutningen på aktiviteterne. Det handler om
værdsættelse af individet og det kollektive. Om skabelse af betydning og værdi i den
daglige praksis. Det er velkendte ting, der skal til, og de virker.
Kapitel 5 ~ Planlægning og kvalitetssikring af sanseorienterede aktiviteter.
Kapitlerne to til fire handler om praksis med brugerne. I kapitel fem handler det om
formål, værdi, målsætninger, dokumentation og evaluering. Kort sagt om at planlægge
det gode gruppetilbud og sikre kvalitetsudvikling fremover.
Kapitel 6 ~ Integration og behandling via sanseorienterede aktiviteter.
Her samles op på inspirationshæftets fokus på etnicitet og integration. Virker aktiviteterne integrerende på gruppen af etniske minoritetsbrugere og hvad med de etnisk
danske brugere? Afsluttende optegner vi, hvordan brugen af sanseorienterede aktiviteter kan understøtte den øvrige behandling uanset hvilken behandlingstilgang, der er i
organisationen i forvejen.
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Vores ønske med dette inspirationshæfte er at udvide tænkningen om, hvad der er behandling og præsentere en kropslig og sanseorienteret tilgang som supplement til den
øvrige indsats. Læseren vil blive inviteret ind i et fagligt univers, som byder på et anderledes og supplerende teoretisk og metodisk tankesæt i behandlingen af mennesker med
en dobbeltdiagnose. Vi håber, at det kan give inspiration og nye idéer.
Uanset hvordan inspirationshæftet anvendes, anbefaler vi læseren på et tidspunkt at
bide skeer med teorien bag de sanseorienterede aktiviteter. Den findes bagest i hæftet i
de to appendikser.
Appendiks 1 ~ Den kognitive behandlingsramme for sanseorienterede aktiviteter
giver en introduktion til centrale begreber inden for den kognitive adfærdsterapi, som
automatiske tanker, grundtanker, leveregler og miljøterapi.
Appendiks 2 ~ Teorien bag sanseorienterede aktiviteter udfolder de grundlæggende
begreber i vores koncept, eksempelvis krop, viden, integration og socialitet.

Kapitel 1
9

Hvorfor arbejde med
sanseorienterede aktiviteter?

Snapshot:

Medarbejderen Mahmoud renser mynteblade til en
frisk omgang myntete. Brugeren Anne kommer ind af
terrassedøren og siger noget på et sprog, der ikke er dansk.
Mahmoud kigger overrasket op og svarer på marokkansk.
Derefter slår han over i dansk ’ja, kender du det?’ han peger
på mynten og fortsætter ’taler du marokkansk?’ ’Ja’ svarer
Anne ’jeg havde en marokkansk kæreste – og har været
soldat i arabiske lande’.

Et liv i den absolutte periferi
I udkanten af det danske samfund lever mennesker, som har en psykisk sygdom og et
aktivt stofmisbrug (dobbeltdiagnose). De har en dagligdag, som for mange handler
om at skaffe illegale stoffer eller medicin. Vejen dertil er ofte kaotisk og mangfoldig.
Indbrud for at skaffe penge, læge-shopping for at skaffe recepter, salg af egen (substitutions)medicin for at skaffe penge til det foretrukne stof, udmatning af mennesker, der
står dem nær.
Nogle brugere har oven i deres psykiske sygdom, stofmisbrug, social og økonomisk deroute endnu et aspekt, der føjer sig til deres situation; nemlig en anden etnisk baggrund
end dansk. Dette er ikke i sig selv et problem, men når det handler om at kunne begå sig
i den absolutte periferi af samfundet og i behandlingssystemet, kan det at komme fra
et andet land, være en barriere. På grund af eksempelvis sparsomme sprogegenskaber,
manglende kendskab til eller forståelse for det danske velfærdssystem, samt spinkle
sociale netværk.
Fra behandlingsstedernes synsvinkel kræver en relevant indsats til dobbeltdiagnosticerede brugere højt specialiseret behandling. Området har i de seneste ti år haft stigende
fagligt fokus, og evidensbaserede behandlingsmetoder og teknikker udgør nu grundlaget for behandlingsindholdet.
Imidlertid har opmærksomheden på brugere med anden etnisk baggrund været minimal. Først og fremmest, fordi de ikke har udgjort en stor andel af brugergruppen, og
dernæst fordi man ikke har vidst, hvad disse mennesker har af særlige behov, hvis de
har nogen særlige behov overhovedet? For mange behandlingssteder synes opgaven

Opmærksomheden på
brugere med anden etnisk
baggrund end dansk har
været minimal.
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omkring at afdække, hvad adækvat behandling til etniske minoritetsbrugere består i,
og at tilbyde denne, uoverkommelig. For hvor meget skal man egentlig vide om kultur,
etnicitet, religion, sprog, osv?

Knap hver fjerde bruger
i KASA har en anden
etnisk baggrund.

Igennem de sidste fem til ti år er gruppen af etniske minoriteter i behandling vokset.
Estimater fra gadeplansmedarbejdere og fra de enkelte undersøgelser, der er foretaget
på området, lyder, at flere er på vej i behandling. Hypotesen er at de etniske minoritetsbrugere tidligere har holdt sig væk fra behandlingssystemet (misbrugscentre og
socialpsykiatri), men at de nu er ved at ’ramme døren.’ Som følge heraf ser vi flere
dobbeltdiagnosebrugere med anden etnisk baggrund i behandling, og vi vil se endnu
flere i de kommende år.
I KASA har knapt hver fjerde bruger nu en anden etnisk baggrund end dansk. Derfor
rejser spørgsmålet sig, ’hvordan giver vi brugere med etnisk minoritetsbaggrund en
kvalitativt lige så god behandling som gruppen af etnisk danske brugere?’
Det spørgsmål har ført os til at udvikle det behandlingstilbud, som dette inspirationshæfte handler om, nemlig sanseorienterede aktiviteter. Disse aktiviteter er en revitalisering af klassiske kreative discipliner inden for socialpædagogikken. Hovedpointen er,
at brugerne ved at arbejde kropsligt og kreativt, aktiverer en anderledes viden end den
vi får frem via sproget. Metoden evner at få emner og ressourcer frem hos brugerne,
som ellers har været ukendte eller uudtalte i behandlingen.
Sanseorienterede aktiviteter er for alle brugere, uanset etnisk baggrund. Som integrationstiltag er aktiviteterne lettilgængelige, da de ikke forudsætter specialiseret viden
om for eksempel specifikke kulturer. Derimod bygger de på pædagogisk og filosofisk-antropologisk viden om blandt andet arbejdet med ’den fælles tredje’, kroppen
og sanserne samt viden om skabelse af socialitet i grupper. Aktiviteterne er eminente
som integrationstiltag, da de kan ændre omgangsformerne mellem brugerne og skabe
tolerance og rummelighed i deres sociale fællesskab.

KASA
KASA er et misbrugspsykiatrisk dagtilbud med
plads til cirka 30 brugere.

Behandlingsarbejdet er struktureret omkring den
enkelte brugers behandlingsplan.

KASA er en specialafdeling i KABS. Virksomheden
KABS er Glostrup Kommunes misbrugscenter, som
yder misbrugsbehandling til borgere i Storkøbenhavn.

Personalet er tværfagligt sammensat. De faggrupper, der er fast til stede i afdelingen, er sosu-assistenter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver,
psykolog, psykiater og sekretær.

Behandlingen af dobbeltdiagnosticerede i KASA
består af psykiatrisk udredning og diagnostik
af sindslidelse og stofmisbrug, dobbeltsporet
medicinsk behandling med substitutionsmedicin
og psykofarmaka, sygepleje, miljøterapi, gruppebehandling samt individuel terapi.

Personalet anvender overvejende kognitive behandlingsformer.
Der er i KASA en café, som har en værestedsfunktion for brugerne.
For yderligere information, se www.kabs.dk
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Snapshot:

Vi smelter chokolade til en saftig chokoladekage og duften
bølger op fra gryden. Ole følger med på sidelinjen ’ad, det
lugter brændt og ulækkert!’ Christian kommer hen og
kigger ’hvorfor brænder I altid alting på?’ Medarbejderen
Barbara ’det er chokolade vi smelter, så kagen kommer
til at smage af rigtig chokolade.’ Ole ’det er ulækkert, at
der er rigtig chokolade i.’ Flere brugere samles i køkkenet
og tager diskussionen op. Bastian kan huske, at han fik
chokoladekage som barn og elskede det. Rahim kommer
ind og slår ud med armene ’mmm, kage’ siger han og smiler
stort. Normalt blander han sig ikke i diskussioner på dansk.

Hvad er sanseorienterede aktiviteter?
Sanseorienterede aktiviteter er det mange forstår som pædagogiske eller kreative aktiviteter. Det kan være at bygge drager, skrive sange og opføre dem, skildre sit eget liv ved
hjælp af billedmedier, lave smykker, osv. Det væsentligste i arbejdet med aktiviteterne,
er at brugerne selv er udøvende og skabende, og at vi som behandlere tænker kropslig
aktivitet og sansestimulering med ind i udførelsen. Formen er altså velkendt.
Det, der gør sanseorienterede aktiviteter anderledes i forhold til de mest almindelige
behandlingsformer, handler om to forhold. For det første har der igennem de sidste
cirka ti år været en tendens til at nedprioritere pædagogiske aktiviteter i behandlingen.
Særligt fordi mere sproglige og coachende tilgange har vist deres værd i evalueringer og
forskning. Derfor er disse tilgange blevet prioriteret, sideløbende med den medicinske
behandling, da vi ved, at de virker (se eksempel i appendiks 1 om kognitiv adfærdsterapi).
Samtidig er der sket en akademisering af pædagoguddannelsen, hvilket indebærer, at
de kreative værkstedsfag er blevet indskrænket. Kombinationen, af at andre behandlingstilgange står stærkere, og at det kreative pædagogiske arbejde er nedprioriteret
både på uddannelserne og i praksis, fører til, at der i behandlingen af dobbeltdiagnosebrugere i dag kun er sparsomme erfaringer med pædagogiske og kreative aktiviteter.
Det andet forhold handler om indholdet. Vores fokus i udførelsen af de sanseorienterede
aktiviteter er anderledes, end vi er vant til. Det handler stadig om at arbejde med brugerne gennem et sagsforhold og på den måde (be)handle i samarbejde med brugerne.
Det handler også fortsat om relationer. Den anderledes vægtning, der er i aktiviteterne,
handler om fokusset på brugerne som kropslige frem for hovedsagligt mentale. Det vil
sige, at vi skal tænke kroppen med. Begrundelsen for dette er, at der i menneskers kroppe findes viden og erfaring, som vi ikke kan udtrykke via sproget. Det er denne viden

Sansning aktiveres af
forandring, det vil sige
bevægelse og ændringer
i omverdenen eller i
kroppen selv. Sanseindtryk
sætter gang i bevægelses-,
følelses- og tankemæssige
udtryk, som igen skaber
forandring og bevægelse.
(Gjesing: 2009)
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og erfaring, som vi ønsker at aktivere i arbejdet med de sanseorienterede aktiviteter.
Værktøjet til dette er stimulering af føle-, høre-, lugte, syns- og smagssanserne.

Vi har ikke opfundet
den dybe tallerken, men
revitaliseret gammel
socialpædagogik.

Vi vil nu kort præsentere hvad de sanseorienterede aktiviteter kan i arbejdet med dobbeltdiagnosebrugere.
Aktiviteterne integrerer (alle)
De sanseorienterede aktiviteter er særdeles velegnet som koncept til at integrere samtlige brugere – uanset etnisk baggrund – i sociale fællesskaber. Derudover kan de:
j	Skabe forandringer i brugergrupper eller på behandlingssteder. For eksempel opbygge fællesskab.
j	Aktivere kropslig viden. Det vil sige, aktivere det brugerne ved og husker med kroppen. Dette er særligt vigtigt, da nogen former for viden kun kan aktiveres via kropslig
aktivitet. Det der kommer frem kan efterfølgende inddrages i den øvrige behandling.
j	Give mulighed for non-verbal kommunikation. Særligt ved brug af kreative og fysiske
udtryksformer.
j	Give brugerne nye kompetencer. Herunder få ukendte og/eller ubrugte ressourcer
frem.
j	Skabe et handlingsorienteret og miljøterapeutisk forum, hvor der kan arbejdes med
individuelle problematikker som angst, vrede, utålmodighed, osv.
Særlige muligheder for etniske minoriteter
Via de sanseorienterede aktiviteter kan vi arbejde uden om rent sproglige tilgange ved
at sætte kropslig viden og erfaring i centrum. Dette er særligt vigtigt i arbejde med
etniske minoritetsbrugere fordi:
j	Evner, oplevelser og minder, fra eksempelvis oprindelseslandet, kan inddrages i behandlingen.
j	Vi kan få holdninger, behov og problemstillinger frem som de etniske minoriteter kan
have svært ved at udtrykke eller kommunikere inden for rammerne af dansk institutionskultur.
j	De etniske minoriteter får mulighed for at komme på banen med erfaringer og andre
identiteter og blive spillere i det sociale fællesskab (for en uddybning, se afsnittet
’Betydning af anden etnisk baggrund end dansk’).
j	Det at kommunikere non-verbalt er en måde, hvorpå de kan blive inddraget som mere
hele mennesker i deres behandling (jf. de tre ovenstående punkter).
De sanseorienterede aktiviteter som integrationstiltag kan altså ændre omgangsformerne i den samlede brugergruppe og skabe mere rummelighed i deres fællesskab.
Dette er et væsentligt potentiale i forhold til at bryde social isolation og/eller ekskludering, da mange dobbeltdiagnosebrugere finder det svært og (angst)provokerende
at træde ind i sociale fællesskaber eller at være i dem. Kort sagt, virker aktiviteterne
integrerende for både etniske minoritetsbrugere og etnisk danske brugere. Vi har
ikke opfundet den dybe tallerken i udviklingen af de sanseorienterede aktiviteter, men
har taget socialpædagogiske dyder op til fornyet overvejelse og revitaliseret dem med
særlig opmærksomhed på de kreative discipliner. Resultatet er et solidt værktøj til at
arbejde med integration i praksis.
Inden vi ser nærmere på, hvordan etnicitet kan have betydning i behandlingsarbejdet,
vil vi ridse op, hvad det vil sige, at have en dobbeltdiagnose.

Dobbeltdiagnose – fem typiske profiler
Enkelt sagt har et menneske med en dobbeltdiagnose både en psykisk sygdom og
et stofmisbrug. Og det gælder for rigtig mange stofmisbrugeret. Sundhedsstyrelsen
angiver, at der hos 60-70 % af stofmisbrugere i behandling findes en psykisk lidelse.
Set over livsforløbet er forekomsten af psykiske sygdomme 90 % hos stofmisbrugere,
og 10-15 % begår selvmord (Sundhedsstyrelsen, 2008). Den høje forekomst af psykisk
sygdom afspejler både psykisk syge, som har et stofmisbrug, og psykisk sygdom, der er
udviklet som en konsekvens af stofmisbruget. Skizofreni forekommer hos cirka 10 %, og
herudover drejer det sig om angst, depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD m.m.

De sanseorienterede
aktiviteter som
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gruppetilbud
j Åbent, ugentligt gruppeforløb.
j	Ingen særlige krav skal opfyldes
for at kunne deltage.
j Ikke fast mødepligt.
j	Ikke hjemmeopgaver eller anden
forberedelse.
j	Brugerne er med, når de har lyst.

Der er ofte en god grund til at mennesker med disse dobbelte belastninger tager de
stoffer, som de gør. Stofferne har en funktion, der ofte har karakter af selvmedicinering.
Til dette billede skal der yderligere lægges en række somatiske, sociale, økonomiske og
juridiske belastninger for at tegne det samlede billede af, hvad det vil sige, at leve med
en (multi-)dobbeltdiagnose.
Lad os hilse på fem dobbeltdiagnosebrugere. De illustrerer hver især typiske sygdomsbilleder og øvrige omstændigheder ved de fem hyppigste diagnoser hos brugerne i
KASA. Den specifikke sammenhæng mellem diagnose og stofbrug kan aflæses i nedenstående diagram.
Hovedstoffet er det primære
russtof, som er registreret for den
enkelte bruger ved indskrivning i
behandling i KABS.

diagnoser og hovedstoffer
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Paranoid skizofreni og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
-Rahim
Rahim er paranoid skizofren og har endvidere PTSD. Hoveddiagnosen skizofreni
udmønter sig for ham i kommenterende og kommanderende stemmer, tankemylder
og indre uro. Han har pådraget sig PTSD i hjemlandet, hvor han på grund af politiske
aktiviteter blev fængslet og tortureret. Han er plaget af flashbacks og har smerter i
kroppen, der er knyttet til den tortur, han har været udsat for.
Rahim bruger de stoffer, der får ham til at føle sig rolig og glemme. Stofmisbruget
startede under flugten fra hjemlandet og fungerer som selvmedicinering for at dæmpe
stemmer, vrangforestillinger, flashbacks og en stærk ensomhedsfølelse. Det foretrukne
stof er heroin, som han ryger. Derudover ryger Rahim i perioder en del hash.
På nuværende tidspunkt er han i medicinsk behandling, selv om han har en stærk modvilje
mod at tage medicin. Han får antipsykotisk medicin og har nedsat sit forbrug af hash, da
stemmerne bliver stærkt generende ved dagligt brug. Han får substitutionsmedicin og
tager kun heroin af og til. Han har stadig diskrete symptomer på psykoser, særligt stemmer
om aftenen. Hvis Rahim bliver hyppigt misbrugende igen, eller hvis han nægter at tage sin
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Find balancen mellem for
voldsomme påvirkninger og
konstruktive påvirkninger.

antipsykotiske medicin, vil han hurtigt blive svært forpint og psykotisk (sindssyg) igen.
Rahim kæmper for at blive helt stoffri, men det er svært. For eksempel, fordi det er
ubehageligt for ham at være alene, og han færdes derfor dagligt i stofmiljøet. Primært
for selskabets skyld, men stofferne følger med. Han har netop fået egen lejlighed, men
er der sjældent, da han føler sig ensom der.
Dagligt oplever Rahim et stærkt savn efter familien, som bor i hjemlandet. Han ønsker
at blive genforenet med sin familie, men det er for farligt at vende tilbage til hjemlandet, da han er registreret som politisk modstander af det siddende styre.
Sidst har Rahim en del gæld, da han ikke kan få sin førtidspension til at slå til. Slet ikke,
når han er misbrugende. Derfor begår han en del berigelseskriminalitet og har derfor
været i fængsel et par gange.
Evnen til at fungere i gruppeaktiviteter
Skizofrene har typisk kognitive forstyrrelser. De har svært ved at skabe overblik,
planlægge og gennemføre en given arbejdsproces. Det er derfor nødvendigt at guide
disse brugere under aktiviteterne. Når vi laver smykker, sidder vi for eksempel de første
mange gange sammen med Rahim og arbejder på hans smykke. Hjælper med at vælge
lædersnore og vedhæng, samt med at vurdere hvornår smykket er færdigt. Små ændringer får ham til at gå i stå. Hvis han har planlagt at bruge en bestemt type vedhæng,
og en anden bruger tager det sidste, så kan han ikke omstille sig. Han går i stå, og skal
hjælpes videre. De skitserede problemer er typiske for skizofrene, og forstyrrelserne i
de kognitive funktioner er både en virkning af den psykiske lidelse og en bivirkning ved
den antipsykotiske behandling.
PTSD influerer også på funktionsniveauet. Minder og flashbacks kan blive aktiveret
gennem alle fem sanser. En dør der smækker højt, en stol der vælter eller andre pludselige lyde kan vække følelser og oplevelser fra tidligere. Eller lugte, for eksempel limen
der bruges til at bygge drager eller lave plancher. Sansestimuleringer eller forskrækkelser kan reaktivere det der skete en gang og brugeren vil typisk fare sammen og blive
fjern, irritabel eller vredladen. Endvidere har brugere med PTSD koncentrations- og
hukommelsesproblemer.
Udfordringer ved at være i gruppe
Udfordringen i arbejdet med de skizofrene er deres manglende initiativ og evne til at
gennemføre arbejdsprocesser på egen hånd. Det er blandt andet derfor, at vi anbefaler,
at hvert aktivitetsforløb løber mellem to og fire måneder (se kapitel 5). På den måde
kan der nå at finde en tilvænning og en læring sted, så disse brugere kan komme til at
bevæge sig mere frit i aktiviteterne.
Behandlere skal være opmærksomme på, at stimuleringen af sanser kan reaktivere
traumatiske oplevelser, for det er en risiko ved arbejdet med sanserne. På den anden
side kan brugere med PTSD have glæde af de sanseorienterede aktiviteter, da de i en
beskyttet sammenhæng kan arbejde med at bearbejde påvirkninger, der er ubehagelige for dem. Det handler om at finde balancen mellem for voldsomme påvirkninger og
konstruktive påvirkninger (eksponering). (uddybning, se kapitel 2).
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Dyssocial personlighedsstruktur
-Ove
Ove har personlighedsforstyrrelsen dyssocial personlighedsstruktur i svær grad. Den
kommer primært til udtryk ved, at han ikke kan styre sit temperament. Han kan sidde
roligt og snakke og være afstemt med situationen. Hvis noget pludselig går ham på,
farer han op og kan hurtigt blive voldelig. Han er udadreagerende og skifter impulsivt
fra det ene øjeblik til det andet. Således er han med jævne mellemrum i konfrontation
eller direkte slåskamp med andre brugere. Hans vredesudbrud kan udløses af, at nogen
har taget hans plads, giver ham et (venligt) dask på skulderen eller flytter på hans sirligt
organiserede såkorn til haven i KASA. Ved opfølgning på konfliktsituationer er Ove ikke
i stand til at erkende fejl eller påtage sig skyld. Han udviser ikke empati over for den
anden part.
Ove får metadon og ryger hash dagligt. Hashen dæmper hans temperament og hjælper
også til at få ro på tankemylder. Udover substitutionsbehandlingen er han i medicinsk
behandling for HIV, som han har fået år tilbage i forbindelse med injektionsmisbrug.
Ove har også hepatitis C.
Ove bor sammen med sine forældre, sådan som han har gjort hele sit liv. Han isolerer sig
fra al øvrig social omgang, da han i de fleste sociale sammenhænge ender med at rage
uklar med andre mennesker. Han er stærkt overvægtigt og usoigneret. Økonomien er et
tilbagevendende problem, da Ove er på kontanthjælp. Af og til supplerer han kontanthjælpen ved at tigge på gaden. I perioder føler han ikke, at han har noget at leve for. På
grund af sit temperament og hyppig udadreagerende adfærd, har han flere domme for
personfarlig kriminalitet og afsoninger med i bagagen.
Evnen til at fungere i gruppeaktiviteter
Personer med dyssocial personlighedsstruktur kan have svært ved at indgå i sanseorienterede aktiviteter, netop fordi det er et gruppetilbud, hvor andre brugere også agerer
og sætter dagsorden. Disse handlinger kan føre til akutte vredesudbrud og eventuelt
til voldelige reaktioner. Derfor er det vigtigt at støtte op om denne type brugere, ved
altid at respektere dem i eksempelvis et ønske om at male deres eget maleri frem for at
deltage i et fællesmaleri. Sidstnævnte ville meget let kunne ophidse Ove voldsomt, da
andre brugere så ville kunne finde på at male på hans maleri. En udfordring, han ikke
kan håndtere.
Udfordringer ved at være i gruppe
De øvrige brugere har ret til beskyttelse, og det er i den forstand en udfordring at inkludere en bruger som Ove. Det er derfor vigtigt som behandler at være lydhør over for den
dyssocialt personlighedsforstyrrede og hans grænser. Særligt da mennesker med denne
diagnose ikke lærer af tidligere hændelser eller af straf, som for eksempel karantæne
i vores sammenhæng eller fængselsophold i mere voldsomme tilfælde. Vi skal derfor
være opmærksomme på helt små signaler fra disse brugere på, at de føler sig provokeret eller tilsidesat, sådan at situationen kan håndteres, før den udvikler sig.

Det er vigtigt at
være lydhør over
for den dyssocialt
personlighedsforstyrrede
og hans grænser.
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Emotionelt ustabil personlighedsstruktur

De føler sig tomme,
modløse og svigtede.

-Irene
Irene har personlighedsforstyrrelsen emotionelt ustabil personlighedsstruktur, den
impulsive type. Udover denne diagnose har hun depressive træk, som sandsynligvis er
udløst af et stort forbrug af centralstimulerende stoffer.
Irenes primære stof er kokain, som hun injicerer. Hun tager det flere gange ugentligt
i de perioder, hvor hun har penge. Her tager hun også benzodiazepiner for at kunne
falde ned igen og sove. Hun tager stofferne for at blive glad, få overskud og en positiv
selvværdsfølelse.
Når hun ikke tager stofferne bliver hun trist og depressiv. Af og til føler hun sig forfulgt
og hører stemmer. Dette skyldes sandsynligvis midlertidige psykoser udløst af et langvarigt og intensivt misbrug. De svingninger, vi ser hos Irene, er typiske for misbrugere
af centralstimulantia. Fra lykkefølelser, når hun får sit stof, til nedtursperioder, når hun
ikke får det.
Irenes netværk består udelukkende af andre misbrugere – hun har ingen kontakt til familien. Hun supplerer sin førtidspension via prostitution. Hun har hepatitis C og klager i
perioder over stærke smerter i hele kroppen. Hun er hjemløs, bor på herberger eller hos
en gammel kæreste. I de perioder hvor hun har en bolig, er hun ikke i stand til at holde
på den eller betale diverse udgifter. Da kokain fjerner sultfornemmelsen, er hendes
indtag af mad svingende. Vægt og udseende i øvrigt skifter derfor også ofte. Hun har
stærke humørsvingninger fra humoristisk og sød, over stille og grædende, til vredladen
og truende. Irene er i substitutionsbehandling og får desuden antipsykotisk og beroligende medicin.
Evnen til at fungere i gruppeaktiviteter
Brugere med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse indgår som regel kun i aktiviteter, når de har det godt. Deres humør er meget omskifteligt. De kan være søde og
glade, hvis de ikke bliver udfordret eller føler sig provokeret. Hvis de føler sig trådt på,
kan de reagere voldsomt. Generelt reagerer de alt for voldsomt, da de har svært ved at
regulere følelser. Så de er enten alt for ophidsede, alt for triste, osv.
Personer med ustabil personlighedsforstyrrelse har typisk en indre følelse af tomhed,
føler sig modløse og svigtede, og det er i denne indre tilstand, at de modtager kommunikation. Det, der bliver sagt til dem, forstår de i sort-hvid kontraster og de minder om
den dyssociale personlighedsstruktur i deres reaktioner. Dog reagerer den emotionelt
ustabile personlighedsforstyrrede ikke helt så voldsomt. En bruger som Irene er for
eksempel i stand til at blive ked af det og vende ting indad. Også i en sådan grad at hun
kan blive selvskadende.
Udfordringer ved at være i gruppe
Igen har vi at gøre med impulsive reaktioner og truende adfærd. Det er derfor nødvendigt at have fokus på, at de andre brugere i gruppen ikke føler sig forulempet, hvis en
bruger med emotionelt ustabil personlighedsstruktur lader sit omskiftelige humør gå
ud over dem. Netop fordi det er et gruppetilbud, hvor der arbejdes kropsligt og kreativt,
kan processen være svær at kontrollere. Der er derfor mulighed for, at en bruger som
Irene bliver opfarende og udadreagerende, måske fordi hun bliver ramt på sine mest
sårbare følelser. Så igen skal der skabes rammer, som giver mulighed for at udfordre og
beskytte brugerne på samme tid.
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Svær angst
-Sanne
Sanne lider i svær grad af generaliseret angst og i nogen grad af panikangst. Derudover
har hun periodiske paranoide psykoser. Disse er nok stofudløst, i den forstand at hendes
massive stofmisbrug har givet hende en nedsat psykosetærskel. Alternativt er her tale
om en ekstraordinær svær angsttilstand. Sidstnævnte udmønter sig eksempelvis ved,
at Sanne dækker alle vinduer i sit hjem til om natten, fordi hun er bange for, at der er
nogen, der vil ind i huset. Hun sidder og venter i køkkenet med en peberspray i hånden.
Hun er angst for at blive forfulgt, køre i bus og tog. Angsttilstanden er stærkt invaliderende.
Rygeheroin er Sannes hovedstof, hvilket er et typisk stof for mennesker med svære
angstlidelser, idet heroin virker dæmpende på tankerne. Hun startede med hash i de
tidlige teenageår, og da det ikke hjalp tilstrækkeligt, begyndte hun at ryge heroin. Hun
er nu i substitutionsbehandling og ryger stadig hash dagligt. Hun har haft angstsymptomer fra barndommen, hvor hun voksede op med sin enlige, alkoholiserede og voldelige
mor. Hun får antipsykotisk medicin, og en række angstdæmpende præparater.
Sanne bor sammen med sin kæreste og deres børn. Hun kæmper for at få hverdagen, og
alle de sociale sammenhænge den byder på, til at fungere. Dog skal der ikke meget til
at slå hende ud af kurs. Både en kø i supermarkedet og en kærlig berøring fra hendes
partner kan udløse angst.
Evnen til at fungere i gruppeaktiviteter
Problemer med deltagelse i gruppetilbud er for personer med angsttilstande netop
knyttet til oplevelsen af angst. Eksempelvis vil det at tage tog eller bus til grønne områder for at flyve med drager, eller for at tage billeder et sted, stort set være umuligt for
brugere som Sanne. Disse brugere er ikke forstyrret i forhold til procesforståelse og udførelse af aktiviteterne eller abstrakt tænkning. Derimod, hvis de er i en periode, hvor
angsten er dominerende, vil de have svært ved at deltage. Eksempelvis vil det, at sidde
omkring et stort bord med fem til ti andre brugere og male, opleves meget ubehageligt.
Brugere med angstproblematikker vil generelt trække sig fra det sociale.
Udfordringer ved at være i gruppe
Mennesker med svær angst hører til den gruppe, som har stor gavn af det, vi senere
beskriver under betegnelsen ’sidelinje-deltagelse’ (se kapitel 3). Det kan være meget
svært for dem at nærme sig sociale fællesskaber. Sanne kunne i starten af sin behandling slet ikke komme i KASA og kontaktpersonen måtte komme i hendes hjem. Efter
noget tid kunne hun sidde lidt på psykiaterens kontor i KASA, og efter knap et halvt
år, kunne hun opholde sig kort i ‘Caféen’. Således er det vigtigt at respektere disse
brugeres langsomme og trinvise tilnærmelse til det sociale fællesskab. Hvis de presses
unødigt, kan de reagere med fysisk vold for at undslippe det, der fremprovokerer deres
angst.
Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)
-Anders
Anders har hoveddiagnosen ADHD. Han har klassiske symptomer, det vil sige, at han
er impulsiv, hyperaktiv og uopmærksom. Han kan ikke sidde stille og har aldrig kunnet
det. Han har endvidere psykotiske træk som efter al sandsynlighed er stofudløste, da
han har haft et massivt forbrug af hash kombineret med centralstimulerende stoffer
gennem mange år. Han føler sig altid overvåget, også i sin lejlighed. Yderligere har han

Både en kø i supermarkedet
og en kærlig berøring fra
hendes partner kan udløse
angst.
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været udsat for massiv omsorgssvigt i barndommen, og det kniber blandt andet derfor
med almen hygiejne, rengøring og anden basal egenomsorg. Han lever af førtidspension
og begår dagligt berigelseskriminalitet, for at få det hele til at hænge sammen. Han har
en kæreste, som han i perioder ser meget.
Anders har haft symptomer på ADHD fra barndommen, hvor han var urolig og forstyrrende i skolen. Han blev derfor smidt ud og har skiftet skoler omkring 25 gange. Han har
lavet de typiske handlinger, som giver mennesker med ADHD et dopamin-rush i hjernen,
så de føler ro og veltilpashed. Det vil sige hoppet ned fra anden sal, kommet op at slås,
provokeret og opsøgt konflikter, osv.
Siden 13-års alderen har Anders løst sine problemer med impulsivitet, uopmærksomhed
og hyperaktivitet ved hjælp af selvmedicinering. Han har prøvet stort set alle stoffer
undtagen heroin. Mennesker med ADHD har for lidt dopamin i frontallapperne i hjernen. Når de tager centralstimulerende stoffer øges niveauet af dopamin, og de bliver
rolige og veltilpasse – de oplever med andre ord en normaltilstand. Dette står i modsætning til andre mennesker, der bliver glade og opstemte, når de for eksempel tager
kokain. Når Anders tager stoffer kan han sidde stille, læse en bog, koncentrere sig. Han
ryger stadig hash dagligt, primært for at dæmpe tankemylder og for at kunne sove. Han
er i antipsykotisk behandling og i behandling for sin ADHD-lidelse.
Evnen til at fungere i gruppeaktiviteter
Mennesker med ADHD har også skadede kognitive funktioner. De har svært ved at
skabe overblik og planlægge. De er uopmærksomme og kan ikke finde ro. Når vi afvikler
aktiviteter, bliver brugere med ADHD let afledte. De er svære at fastholde, fordi deres
opmærksomhed hele tiden fanges af noget andet, eller fordi de kommer til at kede sig.
De virker rastløse, trommer i bordet, og vil typisk ud og ryge hash undervejs. Dog kan de
også være hyperopmærksomme, hvis aktiviteten er tilstrækkelig interessant for dem.
Udfordringer ved at være i gruppe
Det er en vedvarende udfordring at fastholde brugere med ADHD i aktiviteterne, særligt
da aktiviteterne foregår i et åbent rum, hvor der samtidig sker andre ting. På den positive side kan disse brugere nyde godt af, at de sanseorienterede aktiviteter er fysiske og
handlingsorienterede, samt at det er en indbygget mulighed for, at de kan gå til og fra.
Hvis aktiviteten aktiverer deres hyperopmærksomhed, kan disse brugere omvendt
være svære at stoppe igen, eller svære at kalde tilbage til ’virkeligheden’, da de er 100
% opslugte. Anders er for eksempel en stor gevinst, når vi tager billeder, da han er dybt
optaget af arbejdet med fotografier.
Afrunding
Når vi taler om sanseorienterede aktiviteter er det, både når det angår personalets
planlægning og adfærd, og i forhold til brugernes omgang med hinanden, vigtigt at
indtænke brugernes funktionsniveau.
Dernæst er en dobbeltdiagnose sjældent kun dobbelt. Rahim, Ove, Irene, Sanne og Anders lever hver med mindst to psykiatriske diagnoser, (side)misbrug og deres belastede
somatiske, sociale, økonomiske og juridiske situation. Imidlertid har de etniske minoritetsbrugere ’et ekstra lag’ at kæmpe med. I det følgende konkretiserer vi dette i form
af fire forhold, der har indflydelse på det at være psykisk syge, stofmisbrugende og at
skulle i behandling i Danmark.

Betydningen af anden
etnisk baggrund end dansk
Når vi taler om etnicitet, skal vi som majoritet huske på, at vi også er etniske. En dansker
er en ’etnisk majoritet’ i relation til en ’etnisk minoritet’ i Danmark. Vi er således etnisk
danske, etnisk iranske, etnisk marokkanske, osv. Hvis vi vælger at kategorisere i etniske
termer, har vi alle en etnicitet. I vores sammenhæng omfatter kategorien ’etnisk minoritet’ alle de brugere, som kommer fra andre lande end Danmark og de øvrige nordiske
lande, både i første og anden generation.
Vi har i udviklingen af de sanseorienterede aktiviteter defineret etnicitet som forskelle mellem to grupper af mennesker, der tillægges en væsentlig betydning. Det med
betydning er centralt. Vi kan inddele mennesker i mange grupper: de rødhårede, de
rygende, de sjove, osv. Hvorvidt der er tale om en separat etnisk gruppe afhænger af
om de mennesker, der definerer gruppen, betragter forskellene som betydningsfulde.
Eksempelvis det røde hår. I det danske samfund betragter vi ikke dette karakteristika
som betydningsfuldt nok til at udgøre et skel mellem at være dansk eller ikke dansk.
Derimod, hvis mennesker har brune øjne, mørkt hår og taler arabisk, så er de en etnisk
minoritet i Danmark. I det nordligste Tyskland er mennesker med blå, grønne, brune
øjne, der taler dansk, et etnisk dansk mindretal. Der er altså nogle forskelle, eksempelvis sprog eller religion, som tillægges væsentlig betydning. Sådanne forskelle markerer
grænserne mellem etniske grupper. De forskelle, der tillægges betydning, kan ændre sig
over tid, da mennesker i deres daglige interaktion skaber og genskaber betydningerne
af forskelle.
I kapitel 6 vender vi tilbage til begrebet etnicitet, hvor vi samler op på om de sanseorienterede aktiviteter er særligt velegnede som integrationstiltag i behandlingen af
de etniske minoritetsbrugere. Nu og her skal vi se nærmere på de særlige forhold, som
etniske minoritetsbrugere bærer med sig i mødet med behandlingssystemet. De fire væsentligste er: migrationen, minoritetspositionen, det etniske tilhørsforhold og sproget.
Migration
j	At migrere vil for eksempel sige, at et menneske forlader sit oprindelsesland og
bosætter sig i et andet. Personen kan flygte fra krig, tortur, eller undertrykkelse eller
komme til Danmark som indvandrer for at arbejde, for at blive gift, for at studere, osv.
j	Migration øger den psykiske sårbarhed, da det er en livsperiode med store omvæltninger.
j	Migrationshistorien, som personen har med sig, har altid betydning. Selvsagt kan
det have konsekvenser, hvis man for eksempel har krigs- eller torturoplevelser bag
sig, som Rahim vi mødte tidligere. Det kan føre til traumer og/eller en PTSD-diagnose. Omvendt kan personen være ankommet, fordi han har mødt sit hjertes udkårne
og det er lykkedes at få opholdstilladelse i Danmark. Migrationshistorien er således
positiv.
j	For flygtninge og indvandreres børn (anden generation) har migrationshistorien
også betydning. Særligt hvis en forælder har fået traumer og/eller PTSD. Lidelserne
påvirker familierne, og de opvækstvilkår, som børnene har. Der kan i alvorlige tilfælde
være tale om en sekundær traumatisering af børnene, der betyder, at den næste
generation vokser op med nye traumer og psykisk sårbarhed. For arbejdsmigranter
kan skuffelse og resignation sætte ind, når de opdager at livet i Danmark ikke er, som
de havde drømt om. Disse reaktioner kan få nogle af de samme konsekvenser som ved
traumer og PTSD.
j	Migration kan være frivillig (indvandring) eller tvungen (flugt), og er altid forbundet
med tab af daglig kontakt med personens nærmeste, af sproglig mestring, af arbejde,
mv. Kort sagt tab af social status og af evnen til at begå sig ubesværet i samfundet.
Dette indebærer tab af identiteter, som eksempelvis en god bror, en dygtig læge, en
sparsommelig fyr eller en dristig motorcyklist. I de første år kan personen føle sig
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Vi skaber og genskaber
hele tiden betydningen
af forskelle.
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Ekskluderende
praksisser kan virke
både sårende, krænkende
og distancerende.

reduceret til et menneske med manglende sprogegenskaber, og det kan tage tid, før
han igen føler sig forstået, som den han selv oplever, han er. Personen kan opbygge
nye identiteter med tiden, men hvis han er eller bliver psykisk syg, som Rahim, kan
det være nærmest umuligt at komme til at mestre egen livssituation igen.
Hvad angår evnen til at begå sig i samfundet, er det en særlig udfordring ikke at kende til det danske samfund og velfærdssystemet. Derfor er der brug for information
om eksempelvis behandlingssystemet og brug for at opbygge tillid mellem personen
og systemet. Mange etniske minoriteter kommer fra samfund, hvor man aldrig ville gå
til myndighederne med et personligt problem. Det at modtage behandling i en offentlig institution kan altså være noget uvant og bryde grundlæggende med forståelser af
skellet mellem, hvad der er offentligt og privat.
I behandlingen af dobbeltdiagnosebrugere med anden etnisk baggrund er det derfor
nødvendigt, at give opmærksomhed til den migrationshistorie personen har med sig.
Her findes vigtig viden som kan hjælpe den enkelte behandler til at forstå brugerens
udgangspunkt, holdninger og reaktioner.
Minoritet
Det er et fælles forhold for mange psykisk syge og stofmisbrugere, at de føler sig
udelukket fra den normalitet, der hersker i det danske samfund. I den forstand oplever
dobbeltdiagnosebrugere under et at have en minoritetsposition. For etniske minoritetsbrugere kan oplevelsen imidlertid være stærkere. Det handler om:
j	At blive defineret som ikke-dansk. Denne oplevelse er især affødt af politiske debatter og mediernes fremstilling af etniske minoriteter, som kan virke som et (dagligt)
slag i ansigtet. Især for personer der føler sig som danske og/eller identificerer sig
stærkt med Danmark.
j	At identificere sig som ikke-dansk. I den etniske minoritetsbrugers familie og i det
etniske netværk kan der florere historier om diskriminations- og eksklusionsoplevelser, som formidler det budskab, at danskere generelt er fjendtligt stemt over etniske
minoriteter. Dette kan føre til modstand mod danskere, danske omgangsformer, mv.
Ovenstående punkter er relevante i vores arbejde, eksempelvis for at kunne forstå hvorfor nogle etniske minoritetsbrugere har udviklet en modstand over for danske måder at
gøre ting på. Punkterne tydeliggør også, hvorfor det er vigtigt at være opmærksomme
på ekskluderende praksisser på behandlingsstedet. De kan virke både sårende, krænkende og distancerende (se også punkterne ’Etnicitet’ og ’Sprog’ nedenfor).
Etnicitet
j	Er en grænsemarkør mellem etniske danskere og etniske minoriteter og handler om
de forskelle, vi tillægger betydning. Eksempelvis i den daglige omgang på behandlingsstedet, der i langt de fleste tilfælde er ’dansk’. Det vil sige, at danske normer,
danske væremåder og dansk sprog dominerer.
j	Er en grænsemarkør mellem forskellige etniske grupper. Hvor godt taler man dansk,
hvor længe har man været i Danmark, har man statsborgerskab, hvilke religion har
man, føler man sig dansk, osv. Der kan for eksempel eksistere hierarkier mellem
forskellige etniske minoritetsgrupper.
j	For børn og unge som er kommet til Danmark som små eller er født og opvokset i
Danmark er etnicitet i praksis en oplevelse af, at leve i to adskilte verdener. Disse
verdener er forskellige i forhold til, om det er individet (den danske tilgang) eller kollektivet (den etniske minoritets tilgang), der er i fokus. Endvidere i forhold til frihed
versus omsorg og social kontrol. For unge mennesker, der vokser op i disse to verdener
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på samme tid, er der ofte en tiltrækning til begge sider. Dette opleves ofte som en
personlig splittelse.
j	Som dobbeltdiagnosebruger oplever nogle at blive ekskluderet fra familien og det
etniske netværk. Fordi det at have psykiske lidelser og misbrugsproblemer enten er
ilde set eller skamfuldt. Dette kan føre til at familien (og brugeren) helt fornægter,
at der er et problem, at familien selv søger at ’behandle’ brugeren, eller at brugeren
ekskluderes fuldstændigt fra familien og netværket.
Ovenstående er relevant i behandlingen, idet det er forhold, der kan gøre brugerne særligt sårbare. Både i forhold til følelser af ikke at høre til i fællesskabet på behandlingsstedet, men også, mere dybdegående, fordi de lever i adskilte verdener. Dette kan være
svært at håndtere for brugere, der også er psykisk syge og stofmisbrugende.
Angsten for eksempelvis at blive ekskluderet fra det etniske netværk kan medføre et
ønske om diskretion i forhold til at modtage behandling. Det skal ikke være offentligt
kendt. Det skal dog bemærkes, at dobbeltdiagnosebrugere ofte har været så syge i så
lang tid, at deres netværk er opløst. Nogle, som oftest flygtninge, har slet ingen familie i
Danmark, andre har måske kontakt til et enkelt familiemedlem. Her ligner de i høj grad
den etnisk danske dobbeltdiagnosebruger.
Sprog
Sprog er det forhold, der får størst opmærksomhed som markør på etnicitet i det daglige behandlingsarbejde. Problematikken består overvejende af følgende:
j	Sparsomme sprogegenskaber er en markant barriere i behandlingssystemet, da den
overvejende del af behandlingen er mundtlig eller skriftlig. De brugere, der taler dårligt dansk, bliver dermed isoleret i forhold til den behandling og de sociale aktiviteter,
der foregår på behandlingsstedet. Endvidere har disse brugere også en begrænset
kontakt med personalet og deres kontaktperson.
j	Sprog er en næsten uoverkommelig barriere for dobbeltdiagnosticerede. De har
utrolig svært ved at lære et nyt sprog grundet psykiske sygdomme, hjerneskader,
mv. (jf. de tidligere nævnte beskrivelser af funktionsniveau). Traumer og PTSD svækker
koncentrationsevnen og hukommelsen yderligere.
j	Brug af tolk. Fra brugerens synsvinkel kan tolkning være en god oplevelse, hvis den
professionelle kender og anvender de grundlæggende regler for god tolkning. Dernæst er det afgørende at tolken også er professionel og overholder kravet om neutralitet og tavshedspligt. Mange etniske minoritetsbrugere er nervøse for, at tolken
videregiver oplysninger til det etniske netværk (jf. punktet ’Etnicitet’ ovenfor).
j	Alt det der ikke umiddelbart lader sig oversætte. For eksempel særlige kulturelle eller regionale udtryk eller viden, baggrundsantagelser (det udgangspunkt som
brugeren tager for givet) eller særlige tabubelagte emner. Hvis man har en dygtig
tolk, kan denne inddrages i en mere sandfærdig afdækning, af det brugeren ønsker
at kommunikere. Ofte kommer tolken dog ikke fra samme land, eller har ikke det
fornødne tillidsbånd til brugeren (på grund af manglende tid, dårlig kemi, osv.).
Sprog er et vigtigt forhold, da det er basis for en god kommunikation og gensidig forståelse med brugeren. Fordi sprog er så vigtigt, er der en tydelig tendens til at integrationstiltag og særtilbud rettet mod etniske minoritetsbrugere handler om tolkning eller
danskundervisning. Dog må vi i vores arbejde ikke stirre os blinde på sproget som den
eneste vej til inddragelse og god behandling af etniske minoritetsbrugere. Det er vigtigt
at huske, at der er andre tilgange til etniske minoritetsbrugere (og majoritetsbrugere)
end de rent sproglige. Derfor har vi udviklet de sanseorienterede aktiviteter.

De brugere, der taler
dårligt dansk, bliver
let isolerede.
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Nødvendige kompetencer
i arbejdet med etniske minoriteter
Ovenstående indføring i de væsentligste forhold som de etniske minoriteter har med
sig, betyder at en række kompetencer er nødvendige for at lykkes med behandlingsarbejdet. Det drejer sig blandt andet om at:
1.	Erkende, at vi selv har kultur. I mødet mellem den etniske minoritetsbruger og behandlingssystemet er det den danske behandlerkultur, der er den dominerende. Husk
på at brugeren eventuelt har svært ved at vide eller forstå, hvad vi forventer af ham.
2.	Lade kulturbrillerne ligge. Vi behøver ikke forstå alt i mødet med en etnisk minoritetsbruger som kultur. Vi skal afdække de personlige forhold, herunder migrationshistorien, opvækst (i en kultur vi ikke kender), kontakt til familie og netværk, osv. Vi
skal se individet og dets individuelle – inklusive kulturelle – forhold. Akkurat som vi
gør i mødet med en etnisk dansk bruger.
3.	Afhjælpe sproglig isolation. I første omgang ved brug af tolk, i anden omgang via
behandlingstilbud, der ikke udelukkende er sproglige. For eksempel sanseorienterede
aktiviteter.
4.	Forstå, at brugeren kan have tidligere, komplicerende erfaringer med behandlingsinstitutioner og myndigheder. Dels i Danmark, dels i oprindelseslandet.
5.	Håndtere, at der kan være forskellige kulturelle forestillinger om misbrug, sygdom og
almindelig omgang. Ofte kan information afhjælpe problemerne.
6.	Genkende symptomer og problematikker, der følger af diagnosen PTSD (det er psykiaterens opgave at diagnosticere).
7.	Forstå minoritetspositionen. Der er både fra brugere og behandlere en stor efterspørgsel efter behandlere med anden etnisk baggrund. For brugerne er det ikke
nødvendigt at behandleren skal have samme etnicitet. Det handler snarere om en
fælles forståelse af det at være etnisk minoritet i Danmark. Dog udelukker denne
efterspørgsel ikke at etnisk danske behandlere kan arbejde kvalificeret med etniske
minoritetsbrugere. De skal blot gøre en faglig indsats for at forstå, hvad det betyder
at være etnisk minoritet i Danmark. Det vil sige at efteruddanne sig, holde sig ajour
med emnet i fagblade, afdække hvad minoritetspositionen betyder for den enkelte
bruger, osv.

Formålet med at indføre sanseorienterede aktiviteter i KASA
Inden vi vender os mod den praktiske udførelse af aktiviteterne, vil vi kort opridse formålet med at indføre de sanseorienterede aktiviteter.
Helt overordnet har formålet som tidligere nævnt været, at de etniske minoritetsbrugere skal have en kvalitativt lige så god behandling som den øvrige brugergruppe. Et
delmål herunder har været, at de etniske minoritetsbrugere skal integreres i fællesskabet i ’Caféen’. Vi ønsker, at fællesskabet her skal være mere rummeligt. Både fordi
’Caféen’ er indgangen for mange brugere til den videre behandling, og fordi den er et
væsentligt sted for socialt samvær og bearbejdelse af den sociale isolation, som mange
brugere oplever.

‘Caféen’ i KASA
j ‘Caféen’ har en værestedsfunktion for brugerne i KASA,
men er ikke et værested. For det første er der kun åbent
for indskrevne brugere. For det andet er ‘Caféen’ ikke en
behandlingsfri zone.
j ‘Caféen’ er ét stort køkken-alrum. Den primære sociale
aktivitet sker i køkkenet, omkring et stort bord midt i
rummet eller i en lille sofagruppe i det ene hjørne.
j ‘Daglige og ugentlige aktiviteter i ‘Caféen’ er morgenmad,
frokost, varm mad, fredagshygge, bordfodbold, brug af
computer og hyggesnak.
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j ‘Månedlige aktiviteter i ‘Caféen’ er for eksempel aftenåbent.
Endvidere bliver højtider og traditioner fejret her,
eksempelvis sommerfest og julefrokost.
j ‘Mange brugere har deres primære sociale kontakt i løbet af
en dag i ‘Caféen’.
j ‘Der er altid en ’cafévagt’ til stede i ‘Caféen’. Cafévagten er
en medarbejder, der sørger for at samværet i ‘Caféen’ er
gensidigt respektfuldt, samt vejleder brugerne og snakker om
løst og fast.
j ‘For medarbejderne er ‘Caféen’ primært et sted for udøvelse
af miljøterapi, motivationssamtaler, observationer, mm.

Udfordringen ved at skabe mere rummelighed i brugernes fællesskab har været at bryde vaner og rutiner op. Arbejdet har derfor handlet om, at skabe nye omgangsformer og
(nye) fælles interesser. Vi har derfor valgt at udfordre og ændre omgangsformerne ved
at introducere sanseorienterede aktiviteter for alle brugerne. Idéen er, at integration af
en brugergruppe får de bedste vilkår, hvis brugerne får mulighed for at udtrykke deres
forskellighed i et fælles forum.
Skab jeres eget koncept
Formålet med de praksisnære kapitler som følger nu er, at dele af vores erfaringer og på
baggrund af disse komme med nogle anbefalinger. Det skal understreges, at anbefalingerne bygger på de erfaringer, vi har gjort i KASA. I et andet regi vil der naturligvis
skulle ske visse tilpasninger, og anbefalingerne må i det lys ses som inspiration. Under
alle omstændigheder er praksis ikke en lineær størrelse, hvor god planlægning alene
kan sikre et godt resultat. Det er dog vores erfaring, at det er godt at være udstyret
med et landkort, når man skal navigere i et nyt landskab. Skulle landskabet ændre sig
undervejs, eller ikke helt fremstå som tegnet på kortet, må man tilpasse landkortet
til landskabet. Det er altså ikke brugerne, kollegerne, og de fysiske forhold, der skal
tvinges ned i en fast form for gennemførelse af aktiviteterne. Vi ønsker med dette inspirationshæfte at give bud på pejlemærker, samt bud på, hvordan man kan undgå eller
forberede sig på de største forventelige faldgruber på vejen.

Kapitel 2
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Forberedelse af
sanseorienterede aktiviteter
Nu skal vi se på de arbejdsopgaver der ligger i den praktiske forberedelse af aktiviteterne.
Brugerinddragelse i valg af aktiviteter
Vi har gode erfaringer med, at medarbejderne vælger de første aktivitetsforløb. Årsagen til dette er, at mange dobbeltdiagnosebrugere har svært ved at tænke abstrakt,
eller blokerer over for spørgsmål om, hvad de kunne tænke sig at lave. Mange brugere
har svært ved at forestille sig, hvad der er muligt. De skal lige lære aktivitetstypen at
kende. Brugerne i KASA kom med forslag om en Bakken-tur, en tur i Bonbon-land, biografture, varm mad, og lignende. Det afspejler, hvad de er vant til kan lade sig gøre, når
der skal ske noget særligt. Sanseorienterede aktiviteter er en anderledes aktivitetstype,
her gælder det om at brugerne selv er udøvende og/eller skabende. Derfor kan det være
trygt for brugerne, at medarbejderne vælger de første aktivitetsforløb.
Behandlerne kan naturligvis vælge at inddrage brugerne i idéudviklingen helt fra start.
Det afhænger af deres overskud, da de eventuelt også selv skal prøve kræfter med
noget nyt. Det er en god idé at notere de idéer, som brugerne eventuelt kommer med og
bruge dem senere, hvis det er muligt. Når først de sanseorienterede aktiviteter er kommet godt i gang, kan brugerne med fordel indgå i alle faserne af et aktivitetsforløb.

Valg af aktiviteter

Valget af aktiviteter er af
stor betydning for jeres
videre arbejde.

Valget af aktiviteter er af stor betydning for det videre arbejde og for konceptets succes.
Det er aktiviteterne, der skal motivere og udvikle brugerne, mens de arbejder med dem.
Det er måske nødvendigt at tænke anderledes, end I har gjort før. Ikke fordi der måske er
tale om nye typer af aktiviteter, men I skal måske tænke anderledes om, hvad aktiviteternes potentiale er og derfor også om, hvordan I arbejder med dem. Hvis I vælger at starte
med et aktivitetsforløb som er afprøvet tidligere, skal det nu sættes ind i en ny sammenhæng. Handlingerne og produkterne er måske sammenlignelige, men fokus skal være et
andet sted, og vil derfor også påvirke processerne anderledes. Med fokus på aktivering af
kropslig viden vil jeres kommunikation med brugerne tale ind i den sammenhæng, og I vil
spejle brugernes handlinger og udtalelser på en anden måde. Alt dette nye vil give anderledes refleksioner om sammenhænge og muligheder. Det er det felt, der skal udforskes
sammen med brugerne. Vær forberedte på at blive positivt overraskede.
For at synliggøre det arbejde, der skal i gang, skal vi se hvilke tanker, der ligger bag
vores to første aktivitetsforløb i KASA.
Drageforløb: fortid og fællesskab.
Den første aktivitet, vi prøver kræfter med, er dragebygning og flyvning. Aktiviteten skal
aktivere kropslig viden fra brugernes fortid, for derigennem at få ressourcer og identiteter frem
som brugerne sjældent får lejlighed til at anvende i ‘Caféen’. Sansestimuleringen består i selve
dragebygningen (materialer og den fysiske byggeproces) og dernæst fysisk aktivitet, som mange
brugere især kender fra deres barndom (løb, begejstrede råb, når en drager stiger til vejrs, drillerier og sjov, når en drage falder ned i et træ eller snor sig rundt om en anden dragesnor, osv.).
Begge vores hensigter med aktiviteten bliver indfriet til fulde. Særligt de etniske minoritetsbrugere blomstrer op under byggeprocessen, men også de etnisk danske brugere kan trække
på barndommens kundskaber.
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Forløbet skal også skabe fællesskab. Der bliver ikke stillet krav om, at hver bruger skal lave
hver sin drage. Da vi afvikler forløbet, går de brugere, der har lyst i gang, og nogle inddrager
selv andre brugere, når de har brug for en til at holde en styrepind, en til at klippe sløjfer til
halen eller lignende. Her opstår par og grupper af sig selv. Andre brugere igen har ikke mod
på at gå i gang, men kommer gerne med gode råd og anvisninger. Nogle bliver herigennem
så involverede, at de, når dragen er færdig, gerne vil have lov til at dekorere den, eller måske
have lov til at flyve den? Her bliver skabt fællesskaber på kryds og tværs, brugere og brugere
imellem, samt brugere og medarbejdere imellem.
Maleforløb: kreativitet og fællesskab.
Den kropslige viden, vi gerne vil arbejde med via maleforløbet, er kreativitet, sanselighed og
æstetik. Derudover vil vi fortsat arbejde med at skabe fællesskab mellem brugerne.
En del af arbejdet giver sig selv. Der skal males billeder, og i denne proces stimuleres sanserne.
Imidlertid kan et maleprojekt risikere at blive en ego-aktivitet, hvor brugerne sidder lukket
om deres eget billede – og det er ikke meningen. Dernæst kan vi forestille os, at en del brugere
ikke har mod på at kaste sig ud i at male med den argumentation, at det kan de ikke finde ud
af, eller fordi de ikke er kreative.
For at imødekomme disse indvendinger, vælger gruppelederne at sætte seks mindre lærreder
sammen til et billede. De tegner så et stort motiv op af forskellige kendte bygninger fra verden: Det skæve tårn i Pisa, Eiffeltårnet, Det Hvide Hus, en moske, en pyramide, osv. Derefter
skiller de det samlede lærred ad. Nu har vi seks mindre billeder, med udsnit af det samlede
motiv, som de, der ønsker inspiration, kan gå i gang med. Da flere brugere rigtig nok har
præstationsangst i mødet med et hvidt lærred, vælger de et af lærrederne med streger på. Her
kan de starte med at udfylde felterne. Det gør de, og når de ikke kan holde koncentrationen
længere, tager en anden bruger over. Andre brugere ønsker at male et af billederne sammen
med en af gruppelederne eller sammen med en anden bruger. Da alle seks billeder efter flere
uger er malet færdige af flere forskellige brugere og medarbejdere, sætter vi dem sammen
igen, og har nu et levende og unikt fællesmaleri. Brugerne er tilfredse med resultatet og vi
hænger det op på en væg i ‘Caféen’, så brugerne kan tale om det og vise, hvad de har lavet. Det
er en god fællesaktivitet, og det giver et spændende resultat. De brugere der hellere vil have
et hvidt lærred at arbejde med – og dem er der også flere af – får naturligvis det. Men at male
kan sagtens være fælles og individuelt udtryksfuldt på en og samme gang.
Som nævnt kan brugerne inddrages i idéudviklingen omkring aktiviteter. Vi har brugt
enkle, kreative øvelser som brainstorm og omvendt brainstorm i idéudviklingen. Ligesom vi også har prøvet at anvende ’De seks tænkehatte’ som præsenteres nedenfor.
Metoden er også anvendelig for gruppeledere, som er rutinerede i at arbejde med aktiviteter og har brug for at se med nye øjne på arbejdet med sanseorienterede aktiviteter
(Se litteraturlisten sidst i hæftet for yderligere inspiration).

I sanseorienterede aktiviteter
gælder det om at brugerne
selv er udøvende og skabende.

Kreativ idéudvikling
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En meget dygtig billedhugger blev engang spurgt, hvordan han skabte en flot elefant.
Han sagde, at han havde taget en marmorblok og hugget alt det væk, der ikke lignede
en elefant. Kreativitet er i den forståelse ikke et særligt talent eller noget medfødt.
Kreativitet er en måde at arbejde på.

Vi kan ikke udvikle
idéer, kritisere og
planlægge samtidig.

At kunne udvikle idéer er noget vi ofte tillægger iværksættere og innovative projektmennesker, men vi får alle masser af idéer hver dag. De fleste af dem bliver bare aldrig
ført ud i livet. Enten fordi den indre kritiker eller omgivelserne afbryder med en negativ
kommentar, eller fordi den indre realist fortæller, at det er umuligt. Drømmene og
idéerne får ikke en ærlig chance for at udvikle sig. Walt Disney var god til at drømme,
udvikle idéer og omsætte de bedste. Disney’s motto var:
”If you can dream it - you can do it”.

De seks ’tænkehatte’
De seks tænkehatte er en metode til stimulering af kreativ tænkning, som kan anvendes
i forbindelse med generering og opstilling af idéer og løsningsforslag. Formålet med
anvendelse af metoden er at udvikle bedre løsninger ved skabelse af en mere konstruktiv og kreativ dialogproces. Metoden er publiceret i ”Six Thinking Hats” og udtænkt af
Edward de Bono, der betragtes som en af verdens førende autoriteter inden for kreativ
og konceptuel tænkning. Ved anvendelse af de seks tænkehatte bliver det nemmere at
efterspørge kreativ tænkning, afbryde negative argumenter, opmuntre deltagerne til at
overveje fordele ved en idé, give udtryk for fornemmelser og intuitioner, mv. Erfaringer
viser, at deltagerne meget hurtigt lærer metoden og respekterer den.
De seks metaforiske hatte tager deltagerne på for at angive den tænkemåde, som skal
anvendes. Hattene anvendes en efter en, når der er behov for at gennemtænke en problemstilling. Disse skift mellem de forskellige tænkemåder er essentielt for metoden. I
forhold hertil er der principielt kun to ting, der skal overholdes:
1.	Alle har samme hat på samtidig.
2.	Du må kun udtale dig med de tænkemåder, som hører til den pågældende hattefarve.
Reglerne skal sikre, at deltagerne på samme tid anvender samme tænkemåde og
derved parallelt understøtter hinanden frem for som traditionelt at argumentere imod
hinanden. Forskellige hatte må således ikke anvendes på samme tid i gruppen. Det
er afgørende for en god proces, at alle deltagerne har forstået tænkemåden bag den
enkelte hattefarve. Derfor skal tænkemåderne gennemgås nøje af mødelederen, inden
processen sættes i gang. Man kan endvidere udlevere en kort beskrivelse af de enkelte
hatte, som deltagerne kan jævnføre ved hatteskift. Nedenfor er de enkelte hattes tænkemåder kort beskrevet.

Den hvide hat
Den hvide hat koncentrerer sig om at afdække data og informationer i et objektivt og
ufarvet syn. Den hvide hat er ikke forudindtaget og søger derfor kun efter facts og
kendsgerninger. Hvid tænkning beskæftiger sig derfor med, hvad vi ved, og ikke hvad vi
tror eller har hørt på anden hånd som rygter og ubekræftede oplysninger. Hvid hat ser
tillige efter mangler i data, oplysninger og materiale. Når hvid hat efterspørges, er det
for at skabe fokus på, hvilken information vi har, hvilken information vi mangler, hvilken
information vi gerne vil have, og hvordan vi skaffer den.
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Den røde hat
Den røde hat giver udtryk for umiddelbare reaktioner, intuitioner og følelser. Det er
væsentligt, at der kan gives udtryk for sådanne fornemmelser, da der ellers er risiko
for manglende koncentration og dømmekraft hos deltagerne. Baggrunden for følelser er ofte uransagelige, men ved at få dem op til overfladen, bliver det forhindret, at
de blokerer deltagernes videre deltagelse. Brugen af den røde hat hindrer tillige, at
deltagerne forsøger at give luft for deres følelser gennem logiske argumenter, som skal
forsvares. Det er derfor væsentligt at holde for øje, at intuitive opfattelser og følelser fra
deltagernes side ikke behøver at blive begrundet og retfærdiggjort, men kan fremsættes uden at foregive, at være andet end det de er.

Den sorte hat
Den sorte hat er væsentlig for at finde farer, ulemper og kritikpunkter. Den sorte hats
argumenter er altid kritikpunkter. Sort tænkning bruges til at udpege løsninger og forslag, der ikke kan understøttes af fakta, erfaringer, systemer og regler. Med den sorte
hat kan der således foretages en kritisk bedømmelse i forhold til risici, gennemførlighed, omkostninger m.v. Da ingen ønsker at lave fejltagelser eller træffe forkerte og
uladsiggørlige beslutninger, er anvendelsen af den sorte hat normalt meget værdifuld.
Da det i en gruppe imidlertid ofte er nemt at kritisere og hakke en idé i stykker, kan det
dog blive et problem, hvis den sorte hat tages i anvendelse for ofte og for længe i forhold
til de andre hatte.

Den gule hat
Den gule hat er optimistisk og positiv. Med denne hat ses muligheder i og fordele ved
idéer og løsninger. Den gule hat argumenterer konstruktivt og logisk. Den gule hat skaber ofte håb og visioner, hvilket kan skabe engagement og motivation hos deltagerne til
at forsætte med fornyet energi. Mens sort tænkning normalt finder naturlig anvendelse
hos deltagerne, er den gule hats tænkning ofte manglende. Det er derfor væsentligt at
sikre den gule hats anvendelse, ikke mindst i forhold til kreative idéer, hvor fordelene
måske ikke er umiddelbart indlysende.
				
Den grønne hat
Den grønne hat er for den kreative og forandringsprægede tænkning, hvor idéer og
løsningshypoteser genereres. Med den grønne hat kan der gives udtryk for vilde indfald
og anderledes opfattelser. Med den grønne hat er alt muligt, hvilket tillader tankeeksperimenter med ubegrænsede midler, ressourcer, metoder og regler. Den grønne hat
bryder med fortidens begrænsninger og normer og kan virke provokerende i sin grænseoverskridende søgen efter muligheder. Kreativitetsteknikker som brainstorming kan
anvendes i forbindelse med grøn tænkning.

Den blå hat
Den blå hat organiserer, definerer problemer, spørgsmål og forventninger samt opstiller
regler og rammer for forløbet. Den blå hat varetager kontrol og disciplin, for at regler
overholdes og fremgang sikres. Den blå hat administrerer tiden og er opmærksom på,
om diskussionen er drejet i en forkert retning, og om der skal anvendes en anden farve
hat. Den blå hat opsummerer beslutninger i forhold til den aftalte proces og konkluderer afsluttende på forløb og resultat. Den blå hat bæres typisk af mødelederen, men
andre deltagere kan også tage den blå hat på, for at påpege regelbrud, foreslå hatteskift eller opsummere.
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Systematisk anvendelse af hatte
Når gruppen eller mødelederen ønsker en udforskning af et emne, kan anvendelse af de
seks tænkehatte foreslås i et givet tidsrum som for eksempel fem minutter pr. hat. Rækkefølgen af hatte kan styres af mødelederen hen ad vejen, eller det kan vedtages på forhånd. Der findes ingen entydig korrekt rækkefølge af hatte, da denne kan variere som
følge af, hvad emnet omhandler, om emnet har været drøftet tidligere, mv. Den valgte
rækkefølge af hatte kan endvidere gennemløbes i flere forskellige forløb uden brug af
alle hattene i hvert forløb. Slut dog altid med den blå hat. Nedenstående rækkefølge er
alene opstillet til hjælp den første gang tænkehattene skal anvendes:
1.	Blå hat definerer indledende emne.
2. Hvid hat klarlægger fakta og datagrundlag omkring emnet.
3.	Grøn hat fremsætter kreative løsningsforslag.
4.	Gul hat ser muligheder og fordele ved løsningsforslag.
5. Sort hat ser problemer og risici ved emne og forslag.
6.	Rød hat udtrykker stemning og følelser omkring emne og forslag.
7.	Blå hat opsummerer og konkluderer afsluttende.

Opmærksomhedspunkter
I valg af aktiviteter skal der først og fremmest tænkes på stimulering af sanser og på
brugernes muligheder for at udtrykke sig fysisk og kreativt. Dette arbejde kan organiseres i forhold til psykolog Howard Gardners otte positioner (se appendiks 2). Begge
forhold skal afstemmes sådan, at de passer til brugergruppens diagnoser og særlige
problematikker.
Dernæst skal behandlerne gøre sig klart, hvilken ændring der arbejdes hen imod og
vælge aktiviteter, som kan understøtte denne ændring. Som redegjort for i indledningen, var målet med de sanseorienterede aktiviteter i KASA, at integrere brugergruppen
og skabe større rummelighed i ‘Caféen’.
Anbefalinger
Det er vigtigt at være bevidste og reflekterede i valget af aktiviteter. Det vil sige, at der
ikke kan køres på automatpilot. I kan sagtens vælge aktiviteter, der har været arbejdet
med før, men I skal kunne argumentere i forhold til, hvorfor I vælger aktiviteten igen.
Det kan styrke behandlerbevidstheden at kunne argumentere i forhold til følgende:
1. Hvilken kropslig viden vil vi gerne aktivere i denne aktivitet? Kort er kropslig viden
det individet ved, som han ikke kan sætte ord på eller som han sjældent får påmindelser
om i daglig (institutions)praksis og derfor ikke har lejlighed til at udtrykke sprogligt (for
en uddybning, se appendiks 2). Vi kan aldrig helt vide, hvilken kropslig viden vi aktiverer,
men vi kan gøre os klart, hvad formålet med aktiviteten er.
2. Hvordan kan vi aktivere kropslig viden? Metoden hertil er sansestimulering. Gør jer
derfor klart, hvordan I stimulerer brugernes sanser i denne aktivitet (for inspiration, se
Gardners otte positioner i appendiks 2).
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3. Hvad vil vi overordnet gerne arbejde med hos brugerne i denne aktivitet? Erfaringer,
selvrepræsentation, eksternalisering og afisolering, koncentration, ro og fordybelse,
samarbejde, positiv selvfølelse, osv.
4. Hvordan vil vi gerne arbejde med brugerne? Fysisk udfoldelse, kreativitet, leg, grovmotorik, finmotorik, osv.
I øvrigt er det en god ide at vælge aktiviteter, som gruppelederne har kompetencer
indenfor, og/eller som de kan engagere sig i. Hvis nogle af gruppelederne har særlige evner inden for et givent område, er dette en stor gevinst. Ikke mindst fordi det kan inspirere brugerne, at der er nogen, der er gode til noget og/eller kan lære dem noget. På den
anden side, skal det ikke holde nogen tilbage fra at afprøve en aktivitet, der er stor lyst
til at afprøve, at de ikke er dygtige til den. Enten kan det vise sig, at nogle af brugerne
er rigtig dygtige udøvere/skabere, eller også kan det motivere nogle af brugerne, at de
tydeligvis ikke behøver at være ’eksperter’ for at kaste sig ud i aktiviteten. I andre aktiviteter som for eksempel et fotoforløb er det brugerne, der skal gøre ’arbejdet’ (tage
billeder). Gruppeledernes opgave er i sådanne aktiviteter at motivere brugerne, samt
inspirere og hjælpe dem i procesarbejdet.
Vi har haft stor succes med følgende aktiviteter for brugere med dobbeltdiagnose:
j	Dragebygning og flyvning.
j	Maleforløb.
j	Fotoforløb.
j	Smykkeværksted.
j	Produktion af bolsjer.
j	Sæbekasse-ræs.
j	Find selv på meget mere…

Motivation af brugere
Motivationsarbejde
Når der er valgt en aktivitet, skal brugerne motiveres. Motivationsarbejdet bygger på
den grundtanke, at vi ikke kan installere motivation i andre – men at vi via samspillet i
en udfordrende samtale kan udvikle motivation. Når gruppelederne er hovedansvarlige
for at motivere brugerne til at prøve aktiviteterne, er det altså ikke noget, der kan ske
på et aftalt tidspunkt og på en bestemt måde, desværre. Motivationsarbejdet er mere
komplekst, og der må tages udgangspunkt i kendskabet og relationen til den enkelte
bruger og brugergruppen.
Motivationsarbejdet pågår hele aktiviteten igennem, men er ekstra tidskrævende i
opstartsfasen, hvis der ikke tidligere har været arbejdet med lignende aktiviteter. Da vi
startede med de sanseorienterede aktiviteter i KASA, fremlagde vi idéen flere gange for
brugerne, og debatten omkring aktiviteternes egnethed fortsatte længe efter, at vi var
gået i gang. Drageforløbet var det første vi gik i gang med, og i det følgende placerer
vi os midt i brugernes reaktioner og diskussion, da vi præsenterede dem for projektet
første gang.

Start så tidligt som muligt
på motivationsarbejdet.
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Der er elleve brugere til husmødet. Barbara (medarbejder) fortæller om aktiviteten dragebygning og drageflyvning, og Tobias afbryder:
	Det har vi sgu da ikke lavet, siden vi gik i børnehave.’ Han griner og ser glad ud,
og Ole griner med.
Barbara:	Nej, men så ved I, hvordan man gør, så I kan vise de andre, hvordan man gør. Og
var det ikke sjovt?
Tobias:

Jeg kan ikke huske, hvordan man gør, men det var sjovt… okay.

Anders:

Jeg vil gerne kigge på, i hvert fald.

Nina:

Jeg synes, det lyder som en god idé.

Brugerne taler i munden på hinanden, og Anne Mette (medarbejder) beder om ro og siger, at
Oscar skal sige det, han prøver at sige.
Oscar:

Jeg synes, det er nedværdigende.

Anne Mette: Okay Oscar, synes du det?
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Oscar:	Ja, det er sgu da ydmygende, at voksne mennesker skal sidde og lave drager
ligesom børn.
Barbara:	Hvis du har det sådan, så skal du selvfølgelig ikke være med. Men dragebygning
er jo kun én aktivitet. Bagefter kan vi male, eller en anden aktivitet, som I ønsker.
Men Oscar, du skal ikke deltage, hvis du oplever, at det er nedværdigende, overhovedet ikke. Men jeg har valgt at lave de her aktiviteter, også fordi nogen af
dem der kommer i ‘Caféen’, de taler for eksempel ikke så godt dansk, og så kan
det være godt, at der er nogle aktiviteter, hvor man kan være sammen, også selv
om det ikke udelukkende handler om at tale. I øvrigt er der også en del af jer, der
har efterspurgt, at vi laver noget sammen i ‘Caféen’.
Oscar:

Nåh, ja… det er klart det med sproget… nå men, det er okay så.

Nina:

Jamen, der er da mange voksne, der flyver med drager.

Mødet slutter, og Barbara går med nogle af brugerne på terrassen. Oscar kommer ud og sætter
sig. Barbara siger til ham:
	Oscar, jeg var glad for, at du sagde, som du gjorde.
Oscar:

Nejh, men, det er okay.

Barbara:	Jeg forstår dig godt. Nogen oplever det som nedværdigende, men som jeg sagde,
så handler det om at give mulighed for at bruge ‘Caféen’ på forskellige måder.
Sådan at vi også kan være sammen på en anden måde end kun at snakke. Og
måske finder vi ud af, at det er en sjov måde at være sammen på, eller at det er
rigtig hyggeligt at drikke kaffe bagefter?
Oscar:

Ja, det kan jeg godt se… jeg skal nok også være med.

Barbara:

Det må du meget gerne, men kun hvis du har lyst.

Nina:

Som jeg sagde, er drageflyvning også for voksne… det er en slags sport.

Oscar:
net?

Nej, det er det da i hvert fald ikke… har du måske nogen sinde set det i fjernsy-

Efter dette første møde blev brugerne kort mindet om drageprojektet på endnu et
husmøde fire uger senere. Bagefter blev der hængt farverige opslag om aktiviteten op
på vægge og opslagstavler i ‘Caféen’ og resten af huset.
Ugen op til at drageforløbet gik i gang, arbejdede vi med at styrke brugernes motivation
cirka en time dagligt i ‘Caféen’. Motivationsarbejdet fandt sted på forskellige tidspunkter for at fange så mange brugere som muligt. I forbindelse med motivationssamtalerne
blev brugerne tilbudt at blive ringet op inden eller få sendt en sms. Flere sagde, at de
gerne ville deltage, men ingen ønskede at blive kontaktet inden. Den første aktivitetsgang var der ti deltagende brugere, inklusiv sidelinje-deltagere (jf. kapitel 3).

Den motiverende samtale
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Der er mange måder at føre motiverende samtaler på, og vi vil i det følgende give et
enkelt bud på en metode, som er anvendelig.
’Den motiverende samtale’ er en evidensbaseret samtalemetode, der på baggrund af
sit stærke evidensgrundlag anbefales af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse. Metoden er udviklet af psykologerne William Miller og
Stephen Rollnick siden starten af 1980’erne, hvor den oprindeligt blev udviklet til at
føre motiverende samtaler med alkoholikere og stofmisbrugere.
Ofte antager vi i motivationsarbejde, at motivation er noget, der skal fyldes på udefra.
At vi som behandlere skal overbevise personen om, hvad han skal gøre, og at vi skal levere det gode argument, som personen må overgive sig til. Vi antager ofte, at vi skal forandre personen, og at vi, så at sige, skal putte noget i personen for at dette vil ske. Denne
metode kaldes ofte for tankpassermetoden, idet vi her antager, at motivation er noget
der fyldes på af en behandler i en udefra og ind bevægelse. Ud fra tankpassermodellen
for motivation anser vi den person, vi taler med, som en person der mangler motivation,
og det er derfor behandlerens opgave at fylde motivation på.
Motivationsarbejdet består, ifølge ’den motiverende samtale’, i højere grad i at fremdrage noget fra personen, der allerede er der, end i at putte noget i personen, som ikke
allerede er der. Et grundsyn i metoden er, at vi mennesker er rationelle væsener, med
gode grunde til at gøre de ting vi gør, set fra vores eget perspektiv. Og det er personens
perspektiv, vi må søge ind i, når vi vil arbejde motiverende. I ’den motiverende samtale’ skal vi arbejde på at frembringe personens egne argumenter og gode grunde til
at lave en forandring. Vi arbejder individcentreret, idet det handler om at finde ud af,
hvilke forandringer personen selv er motiveret til, og vi arbejder med udgangspunkt i
personens egne ønsker for fremtiden. Vi arbejder derfor i større grad med spørgsmål, i
mindre grad med direkte rådgivning, og aldrig med forsøg på at overtale personen.
’Den motiverende samtale’ bygger på fire principper:
j	Udtryk empati.
j	Udvikling af diskrepans (at hjælpe personen til at se, hvis der er en kløft mellem personens handlinger og holdninger).
j	Støt troen på brugerens egne evner.
j	Undgå diskussion.

Opmærksomhedspunkter

Motivationsarbejdet nytter.
Husk de positive brugere.

Vores erfaring er, at motivationsarbejdet inden et aktivitetsforløb sættes i gang er vigtigt, og at det nytter. Afstem indsatsen i forhold til, hvor mange ressourcer der er til rådighed. Det er vigtigt at inddrage de forskellige fora, hvor I kan motivere. Medarbejderne i KASA motiverede for eksempel i behandlingssamtaler, i forbindelse med cafévagter
og i udarbejdelsen af individuelle behandlingsplaner. Endvidere blev samarbejdet med
den øvrige medarbejdergruppe om motivationsopgaven afgørende for aktiviteternes
succes (jf. kapitel 3).
Det er vigtigt at give de positive brugere opmærksomhed. Det spiller især en rolle, når
der er modstand blandt brugerne som i casen, hvor Oscar ikke har lyst til at deltage.
Der var modstand her og udfordrende perspektiver for motivationsarbejdet. I forbindelse med hvert forløb vi har afviklet, har der imidlertid været brugere, der fra start
har været optaget af aktiviteten. I casen er den positive bruger Nina. Disse brugere kan
let stå i skyggen af de negative, fordi de er nemme at arbejde med – men husk dem. De
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kan vise sig at blive en vigtig inspirationskilde for mere skeptiske eller tøvende brugere.
Derudover har de positive brugere brug for at blive taget lige så alvorligt for deres engagement, som de negative brugere har brug for, at deres skepsis bliver taget alvorligt.
Sidst er det godt at være opmærksomme på, at behandlingen starter allerede i motivationsarbejdet. I casen bliver der arbejdet med Oscars reaktion. Oscar er en bruger, som
vi kender godt for hans utålmodighed og vredesudbrud. Tænk på, at motivationsarbejdet er en del af den behandling, I tilbyder i gruppeforløbet.

Materialer og forberedelse
Idet den væsentligste arbejdsmetode er stimulering af sanser, er materialerne og deres
kvalitet vigtig. Det er ikke nødvendigt at købe de bedste materialer, for de er ofte dyre,
men køb materialer af så god en kvalitet som muligt inden for budgettet.
Materialer er en direkte vej til brugernes sanser. Malingens farve, lugt og konsistens
opleves sansemæssigt. Det sammen med papir – tykkelse, knitren, duft – og andre
materialer til dragebygning, eller til fremstilling af fotoplancher. Sørg for at have farver,
glimmer, forskellige typer papir og plast, osv. Hvis I fremstiller bolsjer, er der forskellige smagsvarianter, temperaturer, opbevaringsglas, der kan udsmykkes, osv. I ved selv,
hvad materialer gør ved jer – syn, duft, hørelse, smag, berøring – så tænk det ind under
forberedelsen af aktiviteterne.
Dernæst, forbered hver enkelt aktivitetsgang godt. Særligt den første gang i et forløb.
Hav skabeloner, kameraer, maling med videre parat. Det trækker stemningen og kvaliteten af jeres arbejde ned, hvis der altid lige mangler noget, en væsentlig ingrediens er
glemt eller lignende. Så køb ind inden aktiviteten, og tænk igennem hvad der er brug for
(Jf. afsnittet ’Forberedelse og evaluering fra gang til gang’, kapitel 3).

Tjekliste til forberedelsen
Sæt tid af til idéudvikling og valg af aktiviteter (gruppelederne, evt. brugerne og øvrige medarbejdere). Arbejdet skal være
bevidst og reflekteret og er afgørende for om I får succes med
konceptet. Husk at sanseorienterede aktiviteter skal aktivere
kropslig viden.
Brug eventuelt metoder til kreativ idéudvikling, når I vælger
aktiviteter.
Planlæg og forbered aktiviteterne inden start, inklusive
indkøb.
Motiver brugergruppen i god tid. Gerne en måned inden aktiviteten går i gang og gerne gentagende gange.
Husk på at motivationsarbejdet er komplekst, og at der må
tages udgangspunkt i den enkelte bruger og hans perspektiv.

34

r
a
l
K
t
a
r
pa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
r
a
t
s

Kapitel 3
35

Udførelse af
sanseorienterede aktiviteter
Vi har haft stor succes med aktiviteter som dragebygning og flyvning, maleri, foto,
smykkeværksted, produktion af bolsjer, bygning af sæbekassebiler og konkurrence-ræs. Som det fremgår aktiviteter af vidt forskellig karakter, og alle trækker de tråde
tilbage til de kreative værkstedsfag inden for socialpædagogikken. Det allervigtigste i
arbejdet er at komme i gang med aktiviteterne.

Gå i gang!

Aktiviteterne skal foregå i hjerterummet
Aktiviteterne skal udføres i det rum, som i forvejen er det fælles samlingspunkt for brugerne. Der hvor de mødes, drikker kaffe, hører musik, spiller computer, spiser eller andet. Hvis
der ikke har været afviklet lignende aktiviteter før, kan det i opstarten virke besværligt.
Både medarbejdere og brugere er vant til at tingene foregår på en bestemt måde i dette
rum, og aktiviteterne kan ’grise og forstyrre’. Her er det godt at huske på, at et formål med
aktiviteterne kan være at ændre omgangsformerne imellem brugerne, og derfor er det
vigtigt, at arbejde i det rum, hvor de opholder sig mest, og hvor de er mest sig selv.
Udover at arbejde med et mål om at skabe mere rummelighed i værestedsfunktionen, er
der en række andre fordele ved at afholde aktiviteterne i ’hjerterummet’. I det følgende vil fordelene blive præsenteret, samtidig med at der gives anvisninger på, hvordan
aktiviteterne kan udføres.
Rammer og stemninger som kommunikerer
Start med at indrette rummet. Tænd stearinlys, stil lidt snack frem og lav noget rart at
drikke. Lav noget anderledes. I KASA har eksempelvis myntete, lavet fra bunden med
frisk mynte og hjemmelavede krydrede nødder, været en stor succes. Det er en god idé
også at have drikkevarer og snacks, som brugerne kender og holder af. Så er der lidt for
enhver smag, og stemningen bliver slået positivt an. Sæt eventuelt noget musik på. Og
eksperimenter gerne både med forskellig og ny musik. Hvis der er etniske minoritetsbrugere, så prøv at sætte musik fra deres hjemlande på som stille baggrundsmusik, eller
prøv instrumental musik, klassisk musik, osv.

Sansestimulering
Det handler ikke kun om at stimulere en enkelt sans, men om at stimulere sanserne
bredt og om at skabe stemninger som kommunikerer. Et bud på konkrete metoder til
arbejdet med sanser er Howard Gardners otte positioner (se appendiks 2).
De fem sanser
Stimuleringen af brugernes sanser er værktøjet til at aktivere kropslig viden og erfaring
(for en uddybning se appendiks 2). Det er derfor sansestimuleringen har så vigtig en
placering i arbejdet med aktiviteterne. Sanserne skal forstås som:
j	Følesansen
j	Lugtesansen
j	Smagssansen
j	Synssansen
j	Høresansen

Sådan gør I.

Det gode eksempel: Værestedet Muhabet
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I arbejdet med sanserne kan vi hente inspiration fra
værestedet Muhabet i København. Her kommer brugere –
kaldet gæster – fra omkring syvogtredive lande. De gæster,
der kommer på værestedet, hvor alle ansatte er værter, er
psykisk sårbare. Dernæst er langt de fleste enten flygtninge eller indvandrere i Danmark. I Muhabet bliver der ikke
stillet krav, og gæsterne eller deres kommuner skal ikke
betale for deres ophold eller måltider.
Således mødes gæsterne på en anderledes måde, end vi
møder dem på et behandlingssted. Derfor er der også
mange af Muhabets succesfulde elementer, som ikke lader
sig direkte overføre til behandlingssteder. ‘Caféen’ i KASA
er eksempelvis ikke et miljø uden krav, men et miljøterapeutisk rum, hvor brugerne deltager i madlavning, oprydning, husmøder, osv. Endvidere har en del af brugerne en
dom til behandling, og de kommer ikke frivilligt.

Alligevel kan Muhabets arbejde med sanserne uden
problemer inspirere i arbejdet med sanseorienterede
aktiviteter. Hvad angår stimulering af sanser, fokuserer
Muhabet på måltidet, musik og indretning. Herigennem
stimulerer de smags-, lugte-, høre-, føle- og synssanserne
på fineste vis. Blot det at træde ind i værestedets gyldne og
mellemøstligt inspirerede lokale, er en her-og-nu berøring
af sanserne. Og når de begynder at lave mad til det faste
middagsmåltid, breder der sig dufte, som sætter sult og
minder i gang.
Muhabet bruger endvidere aktivt musikken som velkomstog kommunikationsmiddel. Hvis de har besøg af en mand
fra Somalia spilles musik herfra. Er der samtidig en kurdisk
kvinde på besøg, kan musik derfra være det næste valg. På
den måde hilser Muhabet, så vidt muligt, alle sine gæster.
Og berører dem således, også selv om gæsten ikke har lyst
til at tale.
Se mere: www.muhabet.dk

En anden måde at kategorisere sanserne på er de tre primære sanser, nemlig:
j	Labyrintsansen, der er placeret i det indre øre og registrerer hovedets bevægelser.
j	Taktilsansen, der også kaldes følesansen. Sanseorganerne er placeret i hud og slimhinder.
j	Kinæstesisansen, der også bliver kaldt for muskel- og ledsansen, da modtageorganerne for denne sans sidder i muskler, led og sener. Her registrerer de, hvilken stilling
leddene er i.
Disse tre sanser kombineret med synet udgør balancen. Altså er balancen en integration
af fire sanser.

Gå selv i gang
– det motiverer.

Anbefalinger
I vores planlægning og udførelse af de sanseorienterede aktiviteter for dobbeltdiagnosebrugere, har vi mestendels tænkt i baner af de fem ’almene’ sanser. Det er disse
sanser, der skal tænkes på, når I udvikler idéer og planlægger de enkelte aktivitetsgange og afsluttende fester. Det er givtigt at have de primære sanser i baghovedet, da
de er grundlæggende for individets tidlige udvikling (sansemotorisk, psykosocialt og
tale-sprogligt). Det er dermed det grundlag, vi som mennesker har lært at orientere os i
verden ud fra.
Tilbage til den enkelte aktivitetsgang. Rammerne etableres for det, der skal ske – og
rammerne skal afspejle det, der skal ske. Læg eksempelvis ikke op til indendørs hygge,
hvis I skal ud og flyve med drager. Mens I skaber rammerne, kan I tale med brugerne om,
hvad der skal ske og vise jeres eget engagement. Det gør brugerne nysgerrige. Når rammerne er på plads – hvis det er indendørsaktiviteter – så tag, sammen med brugerne,
materialerne frem. Hvis der er en masse brugere som gerne vil være med, skal de instrueres, hjælpes på gled, mens andre selv tager fat. Husk, at der er stor variation i gruppen.
Nogle vil gerne sidde selv, andre føler det ubehageligt at skulle gå i gang og har brug for
en medarbejder ved deres side. Måske de første ti minutter eller måske hele aktiviteten
igennem. Hvis der ikke er nogen, der vil være med, hvilket også er et sandsynligt scenarium, så gå selv i gang. Dette er, uden undtagelse, den største motivationsfaktor.
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Opmærksomhedspunkter
Husk, at det er sanserne, I arbejder med hos jeres brugere. Disse bliver påvirket, og det
skal observeres, hvad der sker med brugergruppen. For mange påvirkninger på en gang
kan være for overvældende, og stimuleringen af sanser skal afstemmes med den forløbne aktivitet. I et fotoforløb kan musik for eksempel virke forstyrrende, når gruppeledere og brugere har brug for at koncentrere sig om at udarbejde overskrifter og tekst
til brugernes plancher. Omvendt kan det fungere godt med musik i et maleforløb. Det
supplerer aktiviteten godt, når brugerne sidder og fordyber sig. Det vigtige er, at tage
stilling til hvornår, og hvordan I arbejder med stimuleringen af sanser (for en uddybning
læs om Gardners otte positioner i appendiks 2).
Vær også opmærksomme på ikke at være fastlåste i forhold til egne gode idéer i valget
af snacks, musik, osv. Vi har en iransk bruger, som insisterer på, at den musik han holder
af, er vestlig popmusik. Han ønsker ikke at høre iransk musik i ‘Caféen’. I bliver nødt til
at undersøge en sådan brugers baggrund for at have det, som han har det. Bunder det i
usikkerhed over for den øvrige brugergruppe? Handler det om traumatiske oplevelser i
hjemlandet? Handler det om, at brugeren faktisk holder mest af vestlig popmusik? Der
kan være et utal af grunde og det samme gælder etnisk danske brugere. Det er vigtigt,
at tage en brugers udmelding alvorligt, respektere den og ikke trumfe noget igennem
også selv om tiltaget virker uskyldigt. Måske får brugeren med tiden lyst til eller mod på
at tiltaget introduceres, og så skal I på dette tidspunkt tage imod og handle på ønsket.

Sidelinje-deltagelse
Det er en fordel at være opmærksomme på de brugere, der bevæger sig i udkanten af
aktiviteterne og værdsætte deres tilstedeværelse. ’Sidelinje-deltagelse’ er en betegnelse, der er vokset ud af vores arbejde med de sanseorienterede aktiviteter, og som indfanger en vigtig pointe. Nemlig at de der sidder og kigger på eller deltager i udkanten af
aktiviteterne, også er med. Lad os i det følgende se på hvordan de etniske minoritetsbrugere i KASA nærmer sig maleforløbet og det sociale fællesskab:
Ahmed, der er en etnisk minoritetsbruger, som i andre sammenhænge foretrækker
at sidde for sig selv, og som generelt er meget svær at motivere, nærmer sig langsomt
deltagelse i maleforløbet. Udviklingen er trinvis: de første uger sætter han sig, som
han plejer, og maler, når han har lyst – altid alene. Så begynder han at male i gruppetiden; men ved et lille bord ved siden af det store bord i ‘Caféen’, som de andre brugere
sidder ved. Efter endnu et par uger begynder han at deltage sent, når næsten alle de
andre brugere er færdige med at male. Nu sætter han sig ved det store bord. Til sidst
deltager han i gruppetiden, hvor han sidder sammen med de andre brugere – omkring
det store bord. Ahmed er dygtig til at male, og han får megen positiv opmærksomhed
fra de andre brugere. I forbindelse med at de øvrige brugere selv arbejdede med deres
billeder, henvender de sig ofte til Ahmed for at få gode råd og idéer.
De øvrige etniske minoritetsbrugere kommer fra første aktivitetsgang op fra sofagruppen til det store bord midt i ‘Caféen’, når de maler, men socialt nærmer de sig
også trinvist. Efter aktiviteten har kørt en lille måned, begynder de at blive siddende
ved bordet efter de er færdige med at male, eller de sidder der, selvom de ikke ønsker
at male. Her følger de med i de andres arbejde og kommer med kommentarer og jokes.
Brugeren Rahim begynder sidst i forløbet også at gå hen til radioen og skrue op, når
der kommer en sang, han godt kan lide; det har vi ikke set ham gøre før. Endvidere
begynder de etniske minoritetsbrugere at lave sjov med hinanden og andre brugere
under aktiviteterne samt i hverdagene mellem aktiviteterne.

Husk dem på
sidelinjen.
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De sanseorienterede virker
integrerende for både de
etniske minoritetsbrugere og
de etnisk danske brugere.

Vores vigtigste erkendelse i arbejdet med sanseorienterede aktiviteter er, at de ikke kun
virker integrerende på de etniske minoritetsbrugere, som i udgangspunktet var vores
fokus, men også på de etnisk danske brugere. Det skyldes især, at der er mange måder
at deltage i aktiviteterne på. Nogle brugere holder sig mest i udkanten af aktiviteten,
men de nyder at sidde ved bordet og kigge på, at andre brugere og medarbejdere maler,
bygger drager, osv. De brugere, der kigger på, indgår også i de samtaler og jokes, der
foregår undervejs, eller de bliver inddraget i farvevalg og lignende af brugere, der maler.
Måske en enkelt gang eller to ønsker de brugere, der mestendels kigger på at deltage
i selve aktiviteten. For eksempel ved at deltage i et fællesmaleri, flyve med de andres
drager, eller komme med gode råd til hvordan en af de andre brugere kan komme videre
med sit produkt. Det er vigtigt ikke at presse brugerne til en mere aktiv deltagelse. Brugerne på sidelinjen indgår i det fællesskab, der opstår. For nogle er det som sagt vejen
til senere deltagelse. For andre er denne form for deltagelse nok, eller hvad de magter.
Nogle brugere giver selv udtryk for, at de holder af at være en del af gruppen på denne
måde. Som for eksempel Jørgen og Jacqueline i dette evalueringsinterview:
Interviewer: ... og dig, Jørgen, hvordan har du det, når du deltager?
Jørgen: 	Jeg har det godt med at sidde sammen med de andre, og så var det hyggeligt at
være i parken... selv om der ikke var nok vind, synes jeg.
Interviewer: Griner og siger ’ja, det synes du ikke. Men dragerne fløj altså fint...’
Jørgen:

Smiler og griner lidt ’ja det siger du jo.’

Interviewer: 	Men kan du forklare, hvordan du har det, når du sidder ved siden af Thor (medarbejder), når han maler?
Jørgen:

Jamen, jeg kan bare godt lide det! Han er meget dygtig... han gør det så godt.

Jacqueline:

Ja, det er rigtigt, det er dejligt at sidde og kigge på.

Interviewer: 	Men Jørgen, er det det at male eller det at sidde sammen med de andre...
Jørgen:
Jeg kan godt lide at sidde sammen med de andre... og så er han dygtig...
Nyt spørgsmål:
Interviewer: Er der noget, I synes, vi kunne gøre anderledes?
Jørgen:

I gør det fint, som I gør det.

Jacqueline: 	Jeg kan godt lide aktiviteterne. Det gør, at man er sammen uden at være sammen. Forstår I, hvad jeg mener?
Interviewer: Ja, det er det med at være sammen, der er vigtigt?
Jacqueline: 	vJamen, det der med at sidde sammen og nogen maler og andre gør ikke, og så
kan man måske lige så langsomt tage en pensel og begynde at male... men man
kan også bare sidde der.
Interviewer: Det kan du godt lide... er det en god måde at komme ind i aktiviteterne på?
Jacqueline:

Ja!
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Nyt spørgsmål
Interviewer: 	Hvordan synes I, jeres samvær med andre brugere og medarbejdere har været
under aktiviteterne?
Jørgen: 	Jeg blander mig ikke så meget, jeg er der bare. Jeg hører bare efter.
Det er hyggeligt.
Betegnelsen sidelinje-deltagelse pointerer altså, at en mere passiv deltagelse er
værdifuld, idet den for brugerne har værdi i sig selv, og fordi den kan være et skridt på
vejen til senere at deltage aktivt. Derfor skal gruppelederne ikke blive frustrerede over,
at sidelinje-brugerne ’bare sidder der’. Disse brugere er deltagende, og deres måde at
deltage på er vigtig i forhold til at bryde social isolation, integrere den samlede brugergruppe og skabe rummelighed i værestedsfunktionen.

Udfordringer for gruppelederne
At arbejde med et åbent gruppeforløb i en værestedsfunktion kan være en udfordring
for gruppelederne af flere årsager:
j	Der er mange forstyrrelser.
j	Brugerne kan hurtigt blive afledt af noget andet.
j	Brugere går til og fra.
j	Kolleger beder gruppelederne om at varetage andre opgaver, fordi det ikke altid er
synligt, at der er gang i en aktivitet.
Opmærksomhedspunkter
Giv udfordringerne opmærksomhed, når I sætter aktiviteterne i gang. At der er forstyrrelser, og at rummet er uroligt, er en præmis, så det skal gruppelederne være parat til at
arbejde i (se også kriterier for valg af gruppeledere i kapitel 5).

Tænk på introduktionen
af de sanseorienterede
aktiviteter som en kulturændring.
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Hvad angår de øvrige medarbejdere skal de vende sig til, at gruppelederne arbejder på en
anden måde, end de er vant til. Det kan ved første øjekast virke mærkeligt, at der sidder
to gruppeledere og taler med to brugere, der ikke gider tage billeder, men i den indledende fase kan dette være et stykke værdifuldt arbejde. Det er vigtigt, at gruppelederne ikke
bliver taget fra deres arbejde med aktiviteterne, når der ikke lige er interesserede brugere
i nærheden. Motivationsarbejdet er altafgørende, hvis aktiviteterne skal lykkes. Det
lønner sig senere hen i processen at give gruppelederne den afsatte tid til at arbejde med
brugerne (for en uddybning af motivationsarbejdet, se kapitel 2). Når brugerne begynder at
deltage aktivt, bliver gruppeledernes arbejde og effekten af indsatsen mere synlig, men
i opstartsfasen kan det være svært at synliggøre arbejdet og dets værdi. Det kan derfor
være konstruktivt at tænke på processen som en kulturændring.
Udbyttet af at aktiviteterne foregår i ’hjerterummet’
Det kan siges kort: aktiviteterne skal, uanset udfordringer, afholdes i ’hjerterummet’.
Fordi det motiverer brugerne – særligt sidelinje-deltagerne – og skaber god stemning i
huset. Herigennem bliver det muligt at skabe nye omgangsformer og mere rummelighed i værestedsfunktionen. Det der sker, er her formuleret af KASAs medarbejdere:
Mahmoud:	Jeg ser, at der er mere sammenhold mellem brugerne. De har andet at tale om end
stoffer. Jo mere vi putter på af kreative ting her i KASA og vores behandling, jo
bedre er det for brugerne, os og roen. Jeg synes, det har påvirket hele stemningen
i huset. De kommer tættere på hinanden. For eksempel Rahim, han viste mig sine
billeder, viste mig billedet af Che. Han var stolt, det var noget han selv havde lavet, selv havde skabt. Og Bent, han var helt vild med sit eget billede og kombinationen af farver, og han var helt sikker på, at han ville vinde konkurrencen. Det er
en helt anden snak, end den vi er vant til at høre: ’jeg slår jer ihjel, rockere og alt
det der.’ Det er et andet tankemønster, nogle helt andre tanker.
Majken:	Ja, det er en normalitet, der kommer ind der…
Mahmoud: Ja.
Sanne:	Jeg synes også, at brugerne har givet hinanden plads i det her projekt. Der har
ikke været noget med ’nej, det der er sgu da dårligt’ eller anden kritik. Det har
været ’nejh, har du taget billede af det der, ejh, hvor flot’, osv. Det har været rigtig
godt at se, det synes jeg, de har været gode til.

Det gode samarbejde

– ledelse, formidling og information
I udførelsesfasen er samarbejdet mellem gruppelederne og deres kolleger for alvor
vigtigt – derfor skal alle medarbejdere inddrages allerede i planlægningsfasen (for mere
om dette, se kapitel 5). Fotoforløbet i KASA er et klassisk eksempel på betydningen af
de øvrige medarbejderes aktive deltagelse, så lad os gå ind i dette forløb:
Ideen bag fotoprojektet er følgende: gruppelederne vil udlevere et engangskamera til hver
enkelt bruger. Når de får kameraet, skal de have af vide, at de skal tage billeder af ’deres hverdagsliv uden for KASA.’ Når brugerne har taget deres billeder, vil de blive fremkaldt. Herefter
kan den enkelte bruger udvælge cirka fem billeder, som bedst fortæller det, han vil fortælle.
Med disse billeder kan brugeren udarbejde en planche. Hvert billede skal følges af en kort
tekst eller en overskrift, der er formuleret af brugeren, og som siger noget om billedet eller
forbindelsen mellem billederne.
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Gruppelederne ser flere muligheder i ideen. For det første, at brugerne får mulighed for at
præsentere sig selv og deres liv, efter eget valg. Hvis en har lyst til at tage seksogtyve billeder
af sin hund, så er det hans valg – og muligvis hans hverdag. Hvis en har lyst til at tage billeder
af sprut og stoffer, så er det hendes valg. Dernæst kan behandlerne få et interessant blik ind
i livet uden for ’behandlingstid’, og måske noget ukendt dukker op? Endvidere er der opgaven
med at få brugerne til at tage billeder. Tror gruppelederne på, at de kan? Eller mener de, at
brugerne har for travlt med at skaffe penge til stoffer? Og tror brugerne selv på, at de kan?
Andre muligheder og udfordringer kan nævnes, men gruppelederne vælger at udføre ideen.
Der møder ganske rigtigt gruppelederne en række problemer i forhold til brugergruppen: det
angstprovokerende i at skille sig ud når man fotograferer, usikkerhed omkring hvad man kan
tage billeder af, det kolde vejr, manglende interesse, osv. Andre brugere griber med kyshånd
opfordringen og går i gang. Det gruppelederne har overset i forberedelsen, er deres kolleger.
Det viser sig, at de også skal være engagerede, for at projektet kan lykkes. De havde informeret dem om ideen, men det var ikke lig med, at de havde skabt engagement.
Gruppelederne går i gang med at motivere brugerne til at deltage – og det er tungt. Efter en
måneds tid er de ved at give op, for der er modstand. Både i bruger- og personalegruppen. Tilfældigvis har vi et evalueringsmøde med samtlige medarbejdere. Da vi taler om fotoprojektet,
viser det sig, at kollegerne tror, at projektet handler om at tage kunstnerisk smukke billeder
af ’hvad som helst.’ Gruppelederne har, for at fjerne brugernes usikkerhed, sagt, at de kan
tage billeder af ’hvad som helst’ i deres hverdag, og det er i blandt de øvrige medarbejdere
blevet forstået som, at brugerne skal tage billeder af blomster, sten, træer, ol.. Kollegerne har
svært ved at engagere sig i denne idé og motiverer derfor ikke brugerne til at deltage.
Efter denne misforståelse kommer frem på mødet, forklarer gruppelederne grundigt om ideen
og dens potentiale, og de øvrige medarbejdere bliver ivrigt engagerede. Flere bliver nysgerrige
omkring, hvad ’deres brugere’ mon vil tage billeder af, og om de kan bruge de færdige plancher
i deres videre behandling af de pågældende brugere? Som afslutning på mødet aftaler vi,
at kollegerne fra nu af vil motivere brugerne til at deltage, rykke dem for tilbagelevering af
’fyldte’ kameraer, samt motivere dem til at deltage i udarbejdelsen af plancher, når den tid
kommer.
Konklusionen er kort: de øvrige medarbejderes motivationsarbejde virker. Der er nu en klar
kommunikation mellem gruppelederne og det øvrige personale – og nu rykker det! Gruppeledernes arbejdsindsats virker med kollegernes hjælp. Fotoprojektet bliver herefter en stor
succes.
Hvorfor er samarbejde afgørende?
Som det fremgår af casen, er et velinformeret samarbejde mellem gruppeledere og de
øvrige medarbejdere afgørende af flere grunde:
1.	Dobbeltdiagnosebrugere er svære at motivere. Da de er psykisk syge og stofbrugende,
er (social) angst, paranoia, negativitet, aggressiv og opfarende adfærd, dårlig koncentrationsevne, nedsat abstraktionsevne, stoftrang, mv. faktorer, der skal arbejdes med i
varierende grad. Dette er særligt krævende, hvis de sanseorienterede aktiviteter er et
nyt tilbud for brugerne. Gruppelederne kan ikke løfte denne opgave alene.
2.	Brugerne har behov for at få det enkelte forløb forklaret mange gange, samt få gentaget informationer om tidspunkt, deadlines og indgåede aftaler med gruppelederne.
Derfor er det effektivt, hvis både gruppeledere, kontaktpersoner og cafévagter/værestedsmedarbejdere giver informationer og påmindelser.
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3. For nogle brugere kan motivation udelukkende ske gennem deres kontaktperson, da
denne er den eneste de har tillid og/eller kontakt til.
4. Samarbejde sikrer, at de sanseorienterede aktiviteter kan indgå i den enkelte brugers
behandlingsplan, og at gruppelederne kan arbejde med udvalgte behandlingsmål i
forbindelse med aktiviteterne (for mere om behandlingsplaner og mål, se kapitel 5).
5.	Et godt samarbejde og accept af gruppeforløbet sikrer, at gruppelederne bevarer
deres egen motivation og engagement. Hvis arbejdsbyrden er for tung, mister de overskuddet, og tilbuddet er i fare for at ebbe ud.
6.	At alle medarbejdere samarbejder giver entydigt det bedste forløb for den enkelte
bruger, jævnfør de ovenstående punkter.
Anbefalinger
Det er en fordel at inkludere følgende punkter i arbejdet med at integrere det nye
tilbud.
1.	Ledelsen skal skabe accept af de sanseorienterede aktiviteter samt forståelse for
betydningen af aktiviteterne for brugerne (for metoder hertil, se kapitel 5). På sigt skal
aktiviteterne fungere som et behandlingstilbud på linje med andre tilbud i organisationen.
2.	Ledelsen skal klargøre over for den samlede medarbejdergruppe, at de skal indgå
aktivt i motivationsarbejdet.
3.	Gruppelederne skal præsentere eksempler på arbejdet med brugerne og aktiviteterne for kollegerne i fælles mødefora. Formålet er at vække interesse og engagement hos
kollegerne samt sikre tværfaglig vidensdeling.
4.	Gruppelederne skal løbende holde ledelse og kolleger opdateret om aktiviteterne og
’hvordan det går’ i gruppetilbuddet. Formålet er at synliggøre indholdet af gruppetilbuddet og at sikre tværfaglig vidensdeling.
5.	Gruppelederne skal for eksempel på behandlingskonferencer synliggøre og påpege,
hvad brugerne kan få ud af at deltage i gruppetilbuddet og give beskrivelser af dette til
eksempelvis behandlingsplaner. Gruppelederne og deres dokumentation af aktiviteterne kan anvendes i opstillingen af mål i behandlingsplanerne.
6.	De øvrige medarbejdere skal aktivt deltage i motivationsarbejdet, når der er indgået
aftale herom.
7. Hvis nogle af de øvrige medarbejdere ikke forstår eller er uenige i det som ledelsen
eller gruppelederne fremlægger, skal de sørge for at få deres spørgsmål/uenigheder
afklaret inden de indgår i samarbejdsaftaler.
8.	Alle medarbejdere skal deltage i at skabe en direkte og entydig kommunikation.

Motivation af brugere i udførelsesfasen
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Motivationsarbejdet er generelt af afgørende betydning for aktiviteternes succes (for
en uddybning af hvordan I kan arbejde med at motivere, se kapitel 2). I udførelsesfasen er
en del af arbejdet en fortsættelse af motivationsarbejdet i forberedelsesfasen, og en
anden del er knyttet til udførelsen af aktiviteterne. Det er ovenfor slået fast, at den
samlede medarbejdergruppe skal indgå i motivationsarbejdet. Vi skal nu se nærmere på
de motivationsopgaver, der skal arbejdes med i udførelsesfasen.
Motivationsopgaver der fortsætter fra forberedelsesfasen
j	Farverige og visuelt inspirerende opslag der omhandler den aktivitet, som er i gang
(stimulering af synssansen).
j	Motivation fra gruppelederne uden for gruppetid. Også af de brugere, der er svære
at få inddraget samt nye brugere. Eksempelvis ved opslag, deltagelse i husmøder,
motiverende samtaler, telefonopkald, mv.
j	Motivation fra kontaktpersonerne. Kontaktpersonerne har en særlig opgave over for
brugere, der kan få et særligt udbytte af at deltage, brugere der er svære at få inddraget samt nye brugere. Enkelte brugere har for eksempel brug for, at deres kontaktperson deltager sammen med dem de første par gange.
j	Motivation fra cafévagten/værestedsmedarbejderen i det daglige.
Motivationsopgaver der udelukkende foregår i udførelsesfasen
Vi har tidligere pointeret at det, at aktiviteterne går i gang, er en afgørende motivationsfaktor. Herunder, at der også bør være fokus på at de, der bevæger sig i udkanten af
aktiviteterne også opfattes som deltagere, sådan som det er tydeliggjort i betegnelsen
’sidelinje-deltagelse’. I det følgende behandles to yderligere og forbundne aspekter af
motivationsarbejdet, som skal udføres af gruppelederne. Først tager vi et kig på ’den
negative sidelinje-deltagelse’ og dernæst ser vi nærmere på, hvordan en negativ bruger
kan vendes til et aktiv for aktivitetsforløbet.
Negativ sidelinje-deltagelse
Drageforløbet er vores første aktivitetsforløb. Her reagerer brugeren Ole indledningsvist negativt, da social angst og negative tankemønstre er centrale problematikker for
ham. Lad os observere hvad der sker i de efterfølgende forløb fotoprojektet og smykkeværkstedet:
Da gruppelederne starter fotoprojektet, kan Ole ikke se formålet med at skulle tage billeder
af sit ’hverdagsliv uden for KASA’, og hans indstilling er negativ. Gennem de efterfølgende
måneder arbejder gruppelederne fortsat med motivation af brugerne, og de brugere, der fra
start har været positive, begynder at komme tilbage med deres engangskameraer fulde af billeder. Der bliver fremkaldt tre film, og arbejdet med plancher går i gang i ‘Caféen’. Da Ole ser
billederne, bliver hans interesse vagt, og han vil nu også gerne have et kamera, så han kan tage
billeder. Ole tager på egen hånd en film, og er meget spændt på at se billederne efter fremkaldelse. Han udvælger fire-fem billeder og laver en planche med tekster til billederne.
Da vi afslutter fotoprojektet med en fernisering, er Ole stolt af sin planche, og han får mange
kommentarer fra de andre brugere. Især om de ironiske tekster han har lavet til billederne.
Mange af de mandlige brugere synes, at teksterne er sjove og stemmer på Oles planche i konkurrencen om, hvem der skal vinde den udlovede præmie. Fyrene griner, pjatter og småsnakker, og de bliver længe hængende i udstillingslokalet.
Efter sommerferien starter vi smykkeværksted i ‘Caféen’. Gruppelederne har i forberedelsen
talt med de mandlige brugere om, hvilke former for smykker de gerne vil lave. De vil gerne
lave lædersmykker. Dette til trods, er der de første par gange en del negative kommentarer fra
brugere i ‘Caféen’, blandt andet Ole der mener, at det er tøset eller bøsset at lave smykker og
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ikke noget for ham. Sideløbende med denne kritik, sker der det, at de brugere, der deltager i
aktiviteten, stjæler en del materialer. For bedre at kunne kontrollere hvad der sker samt undgå
de negative kommentarer, beslutter gruppelederne at rykke aktiviteten til et lokale der er
afgrænset fra ‘Caféen’. Døren står altid åben, sådan at brugerne frit kan gå ind og ud og følge
med i aktiviteterne.
Selv om Oles reaktion er typisk i forhold til brugergruppen, påvirker hans og andre brugeres negative kommentarer gruppelederne negativt. Kombineret med andre faktorer,
især tyveri af materialer og manglende personaleressourcer, vælger gruppelederne at
flytte aktiviteterne ud af ‘Caféen’.
For at undgå en for negativ påvirkning og især undgå at aktiviteterne bliver flyttet, er
det konstruktivt at arbejde bevidst med ’sidelinje-deltagelse’. Betegnelsen skærper
den faglige opmærksom på, at de der befinder sig i udkanten af aktiviteterne, hører
med, og er en del af både gennemførelsen af aktiviteterne, samt af motivationsarbejdet. Dermed bliver det også lettere at udholde, at de negative sidelinje-deltagere er der
og er negative. Gruppelederne ved, at disse brugere skal motiveres, og at det kun er et
spørgsmål om tid.
Hvad angår Ole og andre brugere der reagerer som ham, lærte vi, at de skifter mening
og som regel bliver aktive deltagere. Trods denne viden er det alligevel opslidende for
gruppelederne at høre på de negative kommentarer. Derfor bliver der i forbindelse med
vores sæbekassebil-forløb arbejdet på at imødegå kritikken. I forberedelsesfasen vælger gruppelederne at gøre Ole til primus motor, sammen med en positiv bruger, Chul.
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Fra negativ til bannerfører
Da det er valgt, at vi skal bygge en sæbekassebil og køre ræs mod et misbrugscenter, vælger
gruppelederne at motivere Ole og Chul til at deltage aktivt i forberedelsen af aktiviteten. Ole,
primært fordi de ønsker at arbejde med hans negative tankemønstre og forventninger. Chul,
primært fordi han er en ny bruger, der ønsker at få god kontakt til andre brugere, og fordi han
generelt er positiv i sin indstilling til aktiviteterne. Kombinationen af de to brugere bliver også
valgt fordi deres indbyrdes kemi er god. De to brugere bliver motiveret i forhold til selve ideen
og bliver taget med ud og købe materialer til bygningen af en sæbekassebil.
Begge brugere bliver engagerede, og hele forløbet igennem taler de varmt for både sæbekassebil og ræs. Selvfølgelig har de forskudte dårlige perioder i forhold til deres psykiske og
misbrugsmæssige situation, men engagementet varer ved igennem forløbet. De fungerer som
en god motivation for andre brugere, og der er væsentligt færre negative kommentarer til
forløbet, end gruppelederne har oplevet tidligere.
Anbefalinger
At inddrage en negativ og en positiv bruger i forberedelsesfasen, for blandt andet at
imødegå negativitet, er særdeles velegnet i arbejdet. Det anbefales derfor – måske først
når man har fået lidt erfaring med aktiviteterne og med hvordan brugergruppen reagerer – at inddrage negative brugere i forberedelsen af nye aktiviteter.
Genvinsten er flersidet. Gruppelederne får et mere positivt forløb, brugerne får en
bedre oplevelse, og der arbejdes med nogle af brugernes centrale problemstillinger. I
dette tilfælde blev der arbejdet med Oles sociale angst, for eksempel ved at deltage
på indkøbsture i fyldte byggemarkeder, og hans negative tankemønstre. For Chuls
vedkommende blev der gennem forløbet med at bygge en sæbekassebil arbejdet på at
integrere ham i brugergruppen og således bryde den sociale isolation, der er en del af
hans samlede problemstilling.
Forberedelse og evaluering fra gang til gang
For at sikre kvalitet i arbejdet med gruppetilbuddet er det vigtigt, at gruppelederne
hver gang har et kvarter til at forberede aktiviteterne samt en time efter gruppetid,
hvor de evaluerer, planlægger og dokumenterer (for mere om planlægning og kvalitetssikring, se kapitel 5).
I kvarteret inden gruppetid skal gruppelederne forberede sig på aktiviteten, samtidig
med at de i fællesskab gennemgår, hvordan de denne gruppegang vil arbejde med stimuleringen af sanser (genopfriskning fra sidste gruppegangs evaluering, se nedenfor).
Sidstnævnte er vigtigt, da sansestimuleringen hurtigt glider i baggrunden, og det skal
den ikke, da den er det grundlæggende værktøj for aktiviteternes succes. Derfor er det
vigtigt, at gruppelederne holder hinanden fast på, at de skal mødes et kvarter før, og
holder hinanden fast på, at de skal tale om sansestimulering. Hver gang.
En effektiv arbejdsgang i timen efter aktiviteterne er først at evaluere aktiviteten. Dette kan gøres i forhold til nedenstående tjekliste:
j	Hvad ville vi gennemføre?
j	Hvad skete der?
j	Hvilke afvigelser var der?
j	Hvilke sanser ville vi sætte fokus på?
j	Hvilke sociale kompetencer ville vi understøtte?
j	Har vi væsentlige brugerudsagn, der siger noget om sansestimulering og socialt udbytte?
j	Hvad vil vi gøre (anderledes) til næste gang?
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Når evalueringen er færdig, planlægges den næste aktivitetsgang. Husk at aftale,
hvem der skal købe ind, så der ikke pludselig mangler noget, og aktiviteten eventuelt
må aflyses. Herefter fordeler I de brugere, der har deltaget dags dato imellem jer og
dokumenterer for de brugere, I hver især er ansvarlige for. På denne måde bliver der dokumenteret for alle brugere, der har deltaget, inklusiv sidelinje-deltagere. Hvis I har et
godt dokumentationsværktøj, er opgaven overkommelig inden for den afsatte tid. Det
er afgørende, at dokumentationsformen er på plads (for en uddybning af betydningen
af dokumentationsarbejdet, se kapitel 5).
Anbefalinger
Når et aktivitetsforløb er afsluttet, er det optimalt med tre gruppegange, hvor arbejdet består af nedenstående opgaver. Om I inddrager brugerne i arbejdsopgaverne må
afhænge af, hvor rutinerede I er blevet i arbejdet med de sanseorienterede aktiviteter,
samt afhænge af i hvor høj grad I arbejder med brugerinddragelse.
1. gruppegang:
j	Aktiviteten evalueres: hvad gik godt/mindre godt. Hvad skal vi huske til næste gang?
j	Valg af ny aktivitet.
2. gruppegang:
j	Planlæg den kommende aktivitet.
j	Lav indkøbsliste.
j	Lav opslag om aktiviteten og hæng op. Opslagene skal være inspirerende, med farver,
billeder, osv. Tænk på at den visuelle sans skal stimuleres.
3. gruppegang:
j	Indkøb.
j	Klargøring til opstart af aktivitet næste gang.
I samtlige tre uger skal brugere og kolleger forberedes på og motiveres til deltagelse i
den kommende aktivitet.

Tjekliste til udførelsen
Aktiviteterne skal afvikles i hjerterummet.
Gå i gang med aktiviteterne, uanset om der er brugere, der vil deltage eller
ej. Jeres arbejde med aktiviteterne motiverer brugerne til at deltage.
Skab rammerne, for det der skal ske.
Husk at arbejde bevidst med stimulering af brugernes sanser.
Lad jer ikke påvirke af negative kommentarer fra brugerne. Forstå dialogen
med dem som en del af motivationsarbejdet, og deres tilstedeværelse på
’sidelinjen’ som deltagelse i aktiviteten.
Det påhviler ledelsen at skabe accept af samt aktiv opbakning omkring de
sanseorienterede aktiviteter i gruppen af medarbejdere.
Lad gruppelederne arbejde med aktiviteterne i det afsatte tidsrum. Tag
dem ikke fra til andre opgaver. Det gælder også kvarteret før en gruppegang
og timen efter, hvor der skal dokumenteres, evalueres og planlægges.
Gruppeledernes kolleger skal forstå den enkelte aktivitet og indgå i samarbejde omkring at motivere, påminde om deadlines, osv.
Motiver brugerne før, under og efter aktiviteterne. Inkluder eventuelt negative brugere i forberedelsen af nye aktiviteter og gerne i samarbejde med
positive brugere.
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Kapitel 4
48

Afrunding af
sanseorienterede aktiviteter
Hold en fest!
Afrunding af aktiviteterne er det der sker, den sidste dag i et aktivitetsforløb. Hvordan I
vælger at afslutte et forløb, afhænger af aktivitetens art. Ved nogle aktiviteter er afslutningen ikke oplagt. I vores drageforløb valgte vi at afslutte med at lave snacks sammen
og se filmen ’Drageløberen’. Filmen handlede, blandt meget andet, om drageflyvning i
Afghanistan, og der blev i filmen talt en dialekt, som nogle af vores etniske minoritetsbrugere forstod. I andre forløb er afslutningen det højdepunkt, der er arbejdet hen imod
igennem hele forløbet. For eksempel vores forløb med at bygge sæbekassebiler. Her var
målet for brugerne, at der skulle køres ræs mod et andet misbrugscenter. Dette løb var
det naturlige punktum for forløbet.
Hvorfor?
Der er mange grunde til at afrunde et forløb med en fest. For det første for at synliggøre
over for brugerne, at forløbet stopper. Ved at holde en afslutningsfest ser brugerne, at
de har været i gang med noget særligt. Et forløb med en start, en arbejdsproces og nu
også en slutning. De ser, at aktiviteten har værdi.

Fejring af individet
Først og fremmest har aktiviteten værdi på grund af den enkelte brugers deltagelse.
Det er værdifuldt, at den enkelte bruger har investeret i, og dermed vist sig selv i aktiviteten. Derfor skal han fejres. Endvidere har han skabt et produkt, og det skal fremhæves for eksempel ved at synliggøre produktet i fejringen. Det kan enten være ved at
afslutte et maleforløb med blandt andet at hænge billederne op i ’hjerterummet’, eller
at afslutte et fotoforløb med en fernisering, hvor der er inviteret samarbejdspartnere og
andre brugere fra jeres organisation.

Fejring af kollektivet
Dernæst er der den kollektive værdi. Brugerne har indgået nye relationer: hjulpet
hinanden, tilbragt tid sammen, arbejdet sammen. Det skal fejres, og i nogle tilfælde er
fejringen i sig selv en holdindsats. For eksempel et sæbekasseløb, hvor brugerne kører
sammen mod en fælles modstander. Dette er også en fejring af fællesskabet i nuet. Det
at brugerne og personalet er sammen og gør noget sammen. Især for dobbeltdiagnosebrugere, der ofte har svære problematikker med angst, paranoia og dårlige erfaringer
med at indgå i større fællesskaber, er denne værdsættelse igennem en fejring en stor
oplevelse. Som et personale formulerer det:
Sif:	’ Fotoprojektet kan noget, fordi der er et produkt, en konkurrence og så hele set-up’et.
Det at I (gruppelederne) har gjort så meget ud af det. At I valgte at lave en rigtig fin og
flot fernisering, med lækker mad, pynt, dekorering og det hele, det har stor betydning.
Mange af dem har haft en opvækst helt uden sådan nogle ting. De er simpelthen ikke
vant til det. Det er noget særligt for dem.’
Et forslag til hvordan brugerne yderligere kan se at deres indsats og aktiviteterne bliver
taget alvorligt, er at invitere pressen med. Da vi holdt vores sæbekasse-ræs, havde vi
inviteret lokalpressen og de dukkede op. Det gjorde indtryk på os alle, og den artikel der
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kom i avisen, har længe hængt i ‘Caféen’ og været udgangspunkt for snak og genopfriskninger af dagen. Tag brugerne og det de har lavet alvorligt og handl ud fra, at det er
værdifuldt. Brugerne mærker det med det samme og det bliver virkelighed. Aktiviteterne har værdi.

Hvad får I ud af at holde en fest?
Sæbekasse-ræs
Det, der motiverer brugerne til at bygge en sæbekassebil er, at de skal køre ræs mod et andet
misbrugscenter. Det er målet for brugerne og en stor motivation i byggeprocessen. Det er den
dag, vi arbejder hen imod og lægger strategier for. Desværre melder modstanderen afbud midt
i forløbet. For at fastholde intensiteten, bliver det besluttet, at bygge endnu en bil, og køre ræs
mellem brugerne og medarbejderne.
På dagen for ræset er der mange brugere i KASA. Da der bliver meldt afgang, er brugerne parate, trods lidt brok over regn og gråvejr. Ræset skal holdes fem minutter derfra, foran KABS’
hovedkontor. På vej derop sætter forskellige brugere sig i bilerne og bliver skubbet af andre
brugere og medarbejdere. Der er livlig debat omkring hvem der vil styre brugernes bil – de skal
jo vinde!
Da vi kommer til den lille vej hvor ræset skal afholdes bliver vi modtaget af to gruppeledere,
der har sat flag fra al verdens lande op langs banen. Det er flot, og de etniske minoritetsbrugere begynder straks at udpege deres flag. Ydermere bliver der uddelt T-shirts, hvor holdnavnene er trykt på. Stemningen får et hak op ad – der er konkurrence i luften.
Der bliver taget T-shirts på, skiftet sko så man kan løbe ordentligt, aftalt kørestrategier og
de der vil heppe placerer sig langs banen. Lige inden vi går i gang, ankommer lokalpressen, og
stemningen skifter: nu er det alvor!
Løbet går i gang. Der er – for at få alle med – brugere og medarbejdere på brugerholdet og
udelukkende medarbejdere på det andet hold. Og der bliver løbet til. Langs banen bliver der
råbt, hujet og viftet med diverse heppe-grej. Alle er dybt koncentreret om løbets udvikling
og stemningen er intens. Brugerne vinder første omgang, og der må et ekstra løb til for at
bekræfte, at de er vindere. Det er de…
Efterfølgende bliver der svedt og smidt trøjer og givet high fives til diverse stjerner på holdene.
Efter megen snak går vi ind i det store mødelokale, som vi har lånt på hovedkontoret – et sted
brugerne sjældent kommer, men kender af omtale. Her er der dækket op med snack, sodavand
og slik og løbet bliver fejret. Senere kommer der pizza, og der bliver overrakt præmie til det
vindende hold. Det er en rigtig fest.
Casen er beretningen om en god dag. Vi kan tydeligt se fejringen og sammentømringen
af det fælles. At køre bilen sammen, at heppe på hinanden, at skiftes i hold til at køre og
heppe, at tune bilen, at glædes og give hinanden anerkendelse. Dernæst er der værdsættelsen af den individuelle præstation. Der er samtalerne om bilerne: ’det var mig der
foreslog, at bilen skulle være pink’, ’kan du huske, da du savede den der… først for kort, men
den der er blevet rigtig god’, osv. Og selve deltagelsen. Brugerne havde de sidste måneder
op til ræset talt om, hvem der skulle køre bilen, hvem der skulle skubbe, hvem der absolut ikke ville køre men hellere heppe, osv. Her var der fokus på den enkelte og dennes
evner og ressourcer.
Dernæst er der i fejringen plads til alle brugere, også de der ikke har været med un-
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dervejs. Alle brugere, der var i KASA den dag, gik med op og så løbet. Selv om nogle var
nølende, endte de med at være ivrige heppere eller at løbe vognen op, når en anden blev
træt og havde brug for afløsning. Således har der i de fejringer, vi har holdt, været plads
til alle brugere, sådan at også de, der ikke har været aktive i aktivitetsforløbet, har en
plads den dag vi runder af og fejrer vores indsats sammen. Det er gode oplevelser for
brugerne, som de taler om længe efter, og som inddrager alle i fællesskabet.
Opmærksomhedspunkter
I et større perspektiv er fejringer et virksomt værktøj i arbejdet med at integrere den
samlede brugergruppe. Hvad enten det handler om integrering på tværs af brugernes
etniske baggrund eller integrering i forhold til de mange forskellige behandlingskrævende problematikker som dobbeltdiagnosebrugere har (jf. kapitel 1). Derfor er afrundingen af et aktivitetsforløb med en fest et absolut must. Og brugerne elsker det.
Den praktiske afvikling af festen
Afviklingen af festen handler ligesom aktiviteterne først og fremmest om rammesætning, dernæst om forberedelse. Gruppelederne er hovedansvarlige og står for at
planlægge og koordinere arbejdet. De øvrige medarbejdere er med til at stable arrangementet på benene og motivere brugerne. Altså er afviklingen en fælles indsats for
medarbejderne.

Forberedelse
Forberedelsen handler om mange af de ting, I plejer at gøre, og som er beskrevet i
kapitel 2. Brugerne skal overholde aftalte deadlines (produkterne skal være færdige).
Bestem jer for, hvordan fejringen skal ske, særligt hvis det ikke er oplagt. Skal det være
en fest i huset, konkurrence, tur ud af huset eller? Der skal købes ind, organiseres madlavning, findes egnede lokaler eller andre fysiske lokaliteter, gennemtænkes opdækning, pynt, trykning af t-shirts, osv. Derudover er der nogle mere formelle opgaver, det
er vigtigt at huske:
j	Indhentning af tilladelser fra brugerne. Hvis I holder en fernisering på for eksempel et
fotoprojekt og inviterer folk udefra, skal brugerne give tilladelse til, at deres billeder
bliver udstillet. Det er vigtigt, at sikre, at brugerne ved, hvad det er, de går ind til, da
det kan være en negativ oplevelse at blive eksponeret som psykisk syg stofmisbruger.
Omvendt skal brugerne også informeres ordentligt, idet nogle opdager, at det ikke er
så omfattende og utrygt, som de oplever det er, at udstille deres egne billeder.
Husk igen på betydningen af ’sidelinje-deltagelse’ (jf. kapitel 3). Nogle brugere siger
først nej til at deltage, men jo tættere på dagen de kommer, og jo længere tid de
har arbejdet med deres produkt, jo mere lyst får de til at udstille det. Tænk også ud
af boksen, nogle gange kan små tiltag få brugerne til at ønske at deltage. Vi har en
bruger, der fik den idé, at hun kunne klistre et lille mærkat over hovedet på sig selv på
de billeder, der var på hendes fotoplanche. Da hun deltog i ferniseringen og opdagede,
hvor positive tilskuerne var, fik hun lyst til at fjerne klistermærkerne. Det fungerede
fint for alle parter, og hun har ikke senere fortrudt sin fulde deltagelse.
De brugere, der ikke ønsker at udstille deres billeder skal respekteres for deres valg
og anerkendes for deres deltagelse i arbejdsprocessen. De har både taget billeder,
lavet plancher, osv. og skal fejres på lige fod.

Alle medarbejdere
skal være med.

52

j I nvitationer. Inviter dem I er blevet enige med brugerne om at invitere. Det kan være
resten af jeres organisation, brugernes familie, behandlingssteder i samarbejder med,
mennesker fra lokalområdet eller pressen. Invitationer skal sendes ud i god tid.
j Ansøgninger til offentlige myndigheder. Hvis den afsluttende fest inkluderer utraditionel
brug af offentlig vej eller offentlige pladser, skal I huske at ansøge om tilladelse hos
den offentlige myndighed.
Motivation af brugere
Motivationen af brugerne til at deltage i festen foregår primært igennem deres deltagelse i aktiviteterne. Her bliver brugerne engageret i aktiviteten og bliver forbundet til
de produkter, som de laver. Det kommer derfor for mange brugere til at være betydningsfuldt, det der skal ske den dag i afslutter aktiviteten. Regn med, at der er en slags
indlæringsfase. Brugerne skal, hvis de ikke plejer at opleve forløb slutte på denne måde,
vende sig til det der sker. Derfor kan der godt de første par gange være en mindre deltagelse, end der vil komme senere.

Tænk stort
I øvrigt handler høj brugerdeltagelse også om, hvor meget personalet ’slår ud med
armene’. Vores første fejringer var mere beskedne. Der blev hygget om brugerne, bagt
chokoladekager fra bunden og vist film eller vi hængte drager og billeder op. Senere
blev der skruet op for blusset, sådan som i casen ’sæbekasse-ræs’ (side 60).

Slå ud med armene.

At ’skrue op for blusset’ handler selvfølgelig på den ene side om at tænke stort, men på
den anden side om kernen i arbejdet med sanseorienterede aktiviteter, nemlig stimulering af sanser. Tænk på syns-, lugte-, smags-, høre- og følesanserne. Der skal ske noget,

53
denne dag. Påvirkningerne skal selvfølgelig altid afstemmes med, hvad brugerne kan
magte (jf. kapitel 3). I denne fase er det igen vigtigt med kontaktpersonernes motivation
af brugerne. De skal minde brugerne om deadlines, om festen, og om hvad tid de skal
komme.
Skab spænding, forventning – og rammer
Igennem eksempelvis et sæbekasseforløb bliver der opbygget spænding og forventning
idet brugerne bygger en bil, der skal køre ræs mod en modstander, og brugerne ser frem
til dagen. Dernæst kan personalet, gøre meget ved i hverdagssnak at tage festen op, og i
positive vendinger tale en forventning frem.
Dernæst – igen – rammesætningen. Gør noget ud af fejringen. Hvis der er tale om en
fernisering, så giv den alt hvad den kan trække. Pindemadder, jordbær med chokolade
smukt anrettet på fade, plastik-champagneglas til Faxe Kondien, duge, serpentiner
og glimmer, alt hvad der gør lokaler og for eksempel racerbaner festlige. At det ser ud,
som om der skal foregå noget særligt skruer op for brugernes forventninger. Som vi så i
casen om sæbekasseræset, blev stemningen høj, da brugerne så banen med flag fra hele
verden, samtidig med at der blev delt t-shirts og heppe-grej ud.
Rammesætningen sætter parentes om det der sker, og adskiller det fra rækken af
hverdagsbegivenheder. I skaber således på den ene side noget særligt, ved at lade det
der sker inden for rammen træde frem. Samtidig skabes der via gentagelser og fejringer
genkendelighed og ritualer. Brugerne lærer formen at kende, og de lærer hvordan man
gebærder sig. Herigennem lærer de at deltage i en bekræftelse af både sig selv – og af
fællesskabet. Rammerne er altså med til at skabe det der skal ske, og betydningen af
det der sker (for en uddybning, se appendiks 2).

Tjekliste til afrundingen
Beslut i god tid, på hvilken måde I vil afrunde forløbet.
Planlæg festen i god tid og fordel arbejdsopgaver – også til de
øvrige medarbejdere og brugerne.
Husk eventuelt at indhente tilladelser fra brugerne, offentlige
myndigheder, ol.
Send eventuelle invitationer ud i god tid.
Motiver brugerne til deltagelse.
Skab spænding og forventning – også selv om det er en mindre
afrunding.
Arbejd bevidst med at sætte rammerne for det der skal ske.
Tænk på betydningen af gentagelser og skabelsen af traditioner.

Vi skal hele tiden
blive bedre.

Kapitel 5
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Planlægning og kvalitetssikring
af sanseorienterede aktiviteter

Kvalitetssikring kommer
brugerne til gode.

Hvis nogen har fået lyst til at prøve kræfter med de sanseorienterede aktiviteter, vil
vi her komme med forslag til afklaring af formålet med at arbejde med aktiviteterne.
Endvidere introducerer vi metoder til at planlægge og kvalitetssikre arbejdet med de
sanseorienterede aktiviteter. Værktøjerne er målstyring og dokumentation. Vi håber, at
de værktøjer giver mening i praksis.
Hvorfor planlægge og kvalitetssikre?
Planlægning skal sikre, at der er en køreplan som alle kender og bakker op om. Både for
aktiviteterne og for den efterfølgende dokumentation går det ud på at besvare:
Hvem gør hvad, hvornår og hvordan?
Først og fremmest skal der laves en plan. Hvor detaljeret de enkelte dele af den overordnede plan skal beskrives, og hvor mange delplaner der er brug for, afhænger blandt
andet af hvor mange medarbejdere, der er og hvor ofte de har mulighed for at tale om,
hvordan det går med de ting, der er aftalt. For mange og for detaljerede planer kan
gøre, at ingen orker at læse eller følge dem, og så er de ikke mere værd end det papir,
de er skrevet på. På den anden side vil for få og for overordnede planer ikke give den
fornødne struktur til at arbejde målrettet med kvalitet og kvalitetssikring. Hvis det ikke
er tydeligt aftalt, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres, er det ikke til at få øje
på afvigelser, særlige virksomme tiltag og ting der ikke fungerer. En sådan plan er altså
heller ikke mere værd end papiret.
En god plan indeholder beskrivelser af delmål (milepæle), hvor man stopper og laver et
slags serviceeftersyn: kører bilen som den skal? Derfor kan der med fordel også laves en
plan for, hvornår og hvordan I vil følge op og evaluere. Her i planlægningsfasen handler
det om at formulere nogle tidsbestemte succeskriterier, det vil sige, at nogle af de formulerede (del)mål skal være nået på et bestemt tidspunkt. Planlæg hvornår og hvordan,
der skal dokumenteres undervejs, så det er til at se, om I er på rette vej mod målet. Det
vil være ærgerligt at udsætte justeringerne til hele forløbet er kørt. Hvis der foretages
justeringer undervejs, skal de beskrives og forklares; med hvilken begrundelse blev
justeringerne foretaget? Hvad var det I kunne se eller savnede at se, som gjorde at I
ændrede planen? Disse begrundelser indgår i den endelige evaluering af forløbet.

Forholdet mellem plan og virkelighed
Vi vil alle gerne have succes med de ting, vi engagerer os i, og vi vil gerne gennemføre
det, vi har planlagt og aftalt. Virkeligheden kan trænge sig på og forstyrre planen. Der
sker noget uventet eller akut, som I må handle på, og som der ikke er taget forbehold
for i planen. I vores forståelse af planlægning bevæger I jer udstyret med et landkort ud
i landskabet, og pludselig passer kort og landskab ikke overens - hvad så? Det vigtigste
er ikke at fare vild, det vil sige ikke ryge ned i de to typiske faldgruber: afvige i forhold
til målgruppen, eller afvige i forhold til den planlagte indsats. Vi skal altid navigere og
agere i det faktiske landskab. Det er noget nemmere at tegne et bjerg ind på landkortet
end at fjerne det fra landskabet for at skabe overensstemmelse mellem kort og landskab. Målet er ikke (altid) at gennemføre de enkelte handlinger i planen på den måde
det er aftalt, men at få tingene gjort, komme videre i landskabet og ikke gå i stå eller gå
tilbage.
Mennesker er vigtigere end papir.

Kvalitet
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Vi ser kvalitet og kvalitetssikring i et fagligt udviklingsperspektiv. Vi tror ikke på at
udvikle et koncept og så lade det være ureflekteret praksis i mange år. Vi ønsker at
sikre, at vi hele tiden bliver bedre og holder fast i, at behandlingen skal have værdi for
målgruppen. Dette inkluderer, at vi husker at integrere ny viden, og at vi følger med
målgruppens profil, deres ressourcer, problemer og behandlingsbehov. For eksempel
har misbruget af hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer i de senere år været
i kraftig stigning, modsat misbruget af opioider som generelt er faldende. En sådan
ændring af målgruppens misbrugsprofil skal både behandlingsrammen og behandlingsindholdet justere sig efter. Kvalitetssikring er i vores opfattelse praksisnær og faglig
nødvendig, og med en kontinuerlig og relevant dokumentation udgør den en praksisevidens, som ofte savnes i forhold til sanseorienterede, kropslige og kreative aktiviteter
med mennesker, der har en dobbeltdiagnose.
Kvalitetshjulet
Modellen nedenfor skitserer det dynamiske forhold mellem planlægning, gennemførelse af planlagte aktiviteter, evaluering og justering, ny planlægning, gennemførelse af
justerede aktiviteter, osv.

Fastlæggelse
af formål
og mål

Evaluering
og justering

Resultatmåling
og dokumentation

Planlægning af
aktiviteterne og
evalueringsdesign

Gennemførelse
af aktiviteterne
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Find i fællesskab frem til
formålet med at indføre
sanseorienterede aktiviteter.

Kvalitetshjulet er i en evig bevægelse, som dels sikrer praksisudvikling, og dels sikrer
at de mest brugbare praksiserfaringer ikke går tabt eksempelvis når medarbejdere,
der har arbejdet i den givne praksis stopper. Socialt arbejde har tidligere lidt under
manglende dokumentation af god praksis, fordi mange mente, at det ikke var muligt at
måle på effekten af socialt arbejde, og at det var fagligt uetisk at forsøge. Holdningen
har især været at kvantitative målinger vil tingsliggøre mennesker i et generaliserende
perspektiv, som ikke tager hensyn til det unikke ved det enkelte menneske.
I dag finder vi det uetisk at tilbyde behandling, som vi ikke kender effekten af. Det gør
behandlingen uigennemskuelig for den, der skal modtage behandlingen. I et overordnet
perspektiv kompromitterer det brugerens retssikkerhed, fordi det er praktisk umuligt
at anke og klage over et behandlingstilbud uden tydeligt indhold, mål og viden om mulig
effekt. Brugerens ret til at blive hørt og have indflydelse på sin egen behandling bliver
således tilsidesat.

Opstilling af mål
Formålet med at indføre de sanseorienterede aktiviteter
Det vigtigste for hele jeres arbejdsproces er at nå frem til, hvad de sanseorienterede aktiviteterne skal kunne bidrage med. Eller med andre ord, hvorfor arbejde med sanseorienterede aktiviteter? Det skal afklares, inden I begynder at planlægge og opstille (del)
mål (se også afsnittet ’SMARTe mål’, side 71).
De fleste af os arbejder i et værdibaseret perspektiv og i sidste ende er det brugernes
samlede livskvalitet, som er vores omdrejningspunkt. I kan derfor starte dialogen med:
Det er værdifuldt, at…, fordi…, derfor vil vi…
Et bud på en færdig sætning kunne være:
’Det er værdifuldt, at alle brugere føler tilknytning til stedet, fordi det at føle at man hører til
baner vejen for aktiv deltagelse. Vi vil derfor tilrettelægge og gennemføre aktiviteter, som er
socialt og kulturelt integrerende, og som kan understøtte fremmøde og deltagelse i den øvrige
behandling.’

Aktiviteterne må ikke blive
et projekt, der skal starte fra
bunden og opfinde alt.

Det næste skridt er at se på, hvordan arbejdet med aktiviteterne passer ind i den eksisterende praksis. En fælles analyse vil give et godt afsæt til det videre planlægningsarbejde. Vi vil anbefale en SWOT-analyse, til at se nærmere på jeres behandlingssteds
henholdsvise styrker (Strenght) og svagheder (Weakness) i forhold til at komme godt
i gang med de sanseorienterede aktiviteter. Herefter kigger I på de muligheder (Opportunity) og trusler (Threath), der måtte ligge i omgivelserne i forhold til at indføre
aktiviteterne. Hvad kan true og blokere for, at aktiviteterne kommer op at stå?
Analysen skal hele vejen rundt og især have fokus på, hvordan aktiviteterne kan understøtte den nuværende praksis, så brugernes udbytte af at komme på stedet bliver endnu
bedre. På samme måde skal det, der fungerer godt i den nuværende praksis bruges
konstruktivt, så aktiviteterne bliver en integreret del af den samlede behandling og
behandlingskultur i organisationen. Populært sagt handler det om at finde det bedste
fra det eksisterende og kendte og bruge det i det nye. Ovenfor er vist et eksempel på en
gennemført SWOT-analyse.

SWOT-analyse
Interne styrker (S):
j Vi er vant til at arbejde tværfagligt.
j Alle brugere opholder sig kortere eller længere
tid i ‘Caféen’.
j Vi er enige om at ‘Caféens potentiale kunne
udnyttes bedre.
j Vi har gode erfaringer og succes med at starte
nye behandlingstiltag.
j Vi har de fysiske rammer det kræver.
j Vi har klart beskrevne behandlingskoncepter og
er gode til at formidle dem til brugerne.
j Vi har et godt kollegialt samarbejde med plads til
forskellighed og faglig diskussion.
Eksterne muligheder (O):
j Vi vil kunne tiltrække og fastholde brugergrupper som i dag ikke trives i vores behandlingsramme, og heller ikke rummes i psykiatri, misbrugsbehandling og socialpsykiatri.
j Vi vil kunne tilbyde de visiterende kommuner nye
ydelser, hvor vi i et efterværnsregi understøtter
brugernes integration i kommunale tilbud for
eksempel væresteder.
j Vores faglige samarbejdspartnere vil kunne finde
inspiration og ny viden som de kan bruge i deres
behandlingsrammer. Vores faglige omdømme vil
kunne øges.
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Interne svagheder (W):
j Mange af vores ressourcer går til sundhedsfaglig
behandling.
j Vi har tidligere prøvet at arrangere mere kreative
aktiviteter, men de blev ofte aflyst, fordi vi ikke
havde tid.
j De fleste af os har aldrig arbejdet med kreative
aktiviteter, hverken i planlægning eller udførelse.
j Vi har ingen erfaring med at arbejde med en
åben gruppe, hvor brugerne kan komme og gå
som de vil.
j De fleste af os har en meget begrænset faglig
viden om generelle integrationsprocesser samt
det at arbejde med kropslig viden.
j Ingen af os er særligt kreative eller kunstneriske.
Eksterne trusler (T):
j Nogle visiterende kommuner vil mene, at disse
aktiviteter ikke er behandling, og dermed ikke
noget der skal betales for.
j Finanskrisen og kommunernes reducerede budgetter, kan i værste fald føre til personalereduktion, så vi ikke har ”hænder” til nye aktiviteter.
j Vores faglige samarbejdspartnere vil kunne
opfatte aktiviteterne som en af-specialisering på
grund af manglende forskningsevidens på udbyttet. Vores faglige omdømme vil kunne forringes.

Målbeskrivelser
Der er forskellige typer af mål og succeskriterier, vi kan arbejde på at opfylde, og ofte
arbejder vi med dem i forskellige kombinationer. Når I formulerer mål, kan de beskrives
som:
j Ændringsbeskrivelser som i sine formuleringer vil have ord som ’forøge, formindske
eller fastholde’ i sin beskrivelse af for eksempel adfærd og kompetencer.
j Niveaubeskrivelser som fastlægger målbare (kvantitative) succceskriterier for
arbejdet. For eksempel hvor mange brugere der skal deltage i de sanseorienterede
aktiviteter, direkte og på sidelinjen.
j Sammenligningsbeskrivelser som indeholder sammenligninger til andre resultater.
Eksempelvis før og efter de sanseorienterede aktiviteter blev sat i gang. Vær dog
opmærksom på, om I har tallene fra før, hvis I opstiller et sådan mål. Denne måltype
kan både være kvantitativ og kvalitativ.

Vi sætter mål for
at nå dem

SMARTe mål
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Vi sætter mål for at nå dem, og delmål der støtter op omkring overordnede mål. Derfor
er det vigtigt, at beskrivelser af mål og delmål er af høj kvalitet. Brug tid på det og bearbejd målene, så der ikke senere er tvivl om de enkelte (del)mål er indfriet eller ej.
Når vi taler om SMARTe mål, er det en definition af, hvad et mål skal kunne. Hvad de
fem bogstaver står for, er der forskellige bud på, vi arbejder ud fra følgende:
S Specifikt
M Målbart
A Ambitiøst
R Realistisk
T Tidsbestemt
Specifikt (S) betyder, at målet skal være så konkret og nøjagtigt, at der ikke hersker tvivl
om, hvornår det er opfyldt. I nogle definitioner af SMARTe mål bliver der sat et stort E til
sidst, stående for evaluerbar. Vi er enige i, at et mål skal være evaluerbart, og at det skal
være nemt at måle, men i vores forståelse indgår det evaluerbare i M for målbart.
Et mål skal endvidere være ambitiøst (A) i den forstand, at der er fremdrift og udvikling.
Det er ikke meningen med en udviklingsproces, at vi bevarer status quo. Ofte bruges A
som acceptabelt. Det gør vi også, når det eksempelvis drejer sig om en målformulering
i forbindelse med behandling. I denne sammenhæng skal målet være acceptabelt for
brugeren, og da kan det give god mening ikke at være for ambitiøs. Det realistiske (R)
element skabes ved blandt andet at vurdere målet i forhold til tid og ressourcer. Tidsbestemt (T) betyder, at der skal være sat eksempelvis en dato på for, hvornår målet skal
være opfyldt. På den måde kan vi uden besvær vurdere, om vi følger planen.
Et eksempel på et mål der ikke er helt SMART er:
’Jeg vil gerne ryge noget mindre hash’.
En SMARTere version er:
’Jeg ryger nu tre gram hash om dagen. Hver uge vil jeg trappe ned med et halvt gram, så jeg om
en måned ryger maksimalt et gram om dagen.’
SMARTe mål i behandlingsplaner
Ovenstående kunne være et mål i en behandlingsplan eller i en pædagogisk plan for en
bruger. En sådan plan bør beskrive formålet med behandlingen, behandlingens rammer
og indhold, samt målene for de enkelte behandlingsindsatser. Det er særlig vigtigt at holde fokus på formålet med indsatsen. Hvad er det for eksempel, brugeren vil have ud af at
ryge mindre hash? Formålet bliver ofte formuleret i et livskvalitetsperspektiv og kunne i
nævnte eksempel være: ’Jeg savner at læse bøger. Det vil jeg gerne kunne igen, men jeg kan ikke
koncentrere mig om det.’ Formålet er altså at blive i stand til at kunne koncentrere sig i en
grad, der gør det muligt at læse bøger. I eksemplet ville man opstille yderligere SMARTe
mål, der direkte adresserer formålet, eksempelvis: ’Når jeg er nede på at ryge maksimalt 1
gram hash om dagen, vil jeg begynde at læse en bog om Indiens historie. Jeg starter med at læse
et kapitel hver aften.’ I planen bør også indgå aktiviteter brugeren kan foretage sig i stedet
for at ryge hash. Hvis rygningen har givet en god oplevet effekt på rastløshed, kunne eksempler på en aktivitet være en gåtur, et varmt bad, eller en varm kop kakao. Formål, mål
og aktiviteterne i en plan skal således hænge sammen og understøtte hinanden.
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Behandlingsplanen skal sikre brugeren, at behandlingen er gennemskuelig, både i
enkeltdelene og i sin helhed. Derudover er den et fagligt procesredskab, som kan anvendes til at afdække hvilke rammer og aktiviteter den enkelte bruger profiterer mest
af, og som derfor bør bruges i den videre behandling. På samme måde vil vi foreslå at
arbejde med mål for de sanseorienterede aktiviteter. Når både formål og (del)mål for
indførelsen er formuleret, er det muligt at gå videre og udarbejde en aktivitetsplan.
Planlægning af aktiviteterne
Gennem fælles dialog kan der nu opstilles en plan for den praktiske udførelse af de
sanseorienterede aktiviteter, som en integreret del af behandlingen i huset. I processen
får alle repræsenterede fagligheder mulighed for at formulere, hvordan de med deres
faglighed og arbejdsfunktion på praksisniveau kan støtte op omkring gennemførelsen
af de sanseorienterede aktiviteter. At have gennemgået denne proces med hele medarbejdergruppen hjælper senere, hvis nogle af de i SWOT identificerede vanskeligheder
opstår. En aktivitetsplan beskriver i sin korteste form, hvem der skal udføre aktiviteterne, hvornår de skal foregå, og hvad de skal indeholde. Nedenfor er et forslag til en
skabelon, hvor teksten blot er et eksempel til forståelse af skabelonen.

Mål

Aktiviteter/delmål

Deadline
og ansvarlig
(bør fremgå for hver aktivitet)

Behøver ikke være
gruppelederne

Information til brugerne
om de sanseorienterede
aktiviteter

1.	Opslag/plakater.
2. Pjece.
3. Info på hjemmesiden.

Motivation af brugerne
til at deltage i de sanseorienterede aktiviteter

1.	Gruppelederne sidder i værestedsfunktionen.
2.	Identifikation af potentielle deltagere blandt
brugerne (på personalemøde).
3.	Kontaktpersonerne opfordrer potentielle
deltagere til at snakke med gruppelederne.

Forberedelse af hele
gruppeforløbet

1. Foreløbig indretning af lokale.
2.	Indkøb af basismaterialer til de første planlagte gruppeforløb.
3. Udarbejdelse af dokumentationsform.

Behøver ikke være
gruppelederne

Gennemførelse af hvert
gruppeforløb

1. Indkøb af forplejning.
2.	Lægge materialer frem og gøre lokalet indbydende for eksempel: stearinlys, musik, snacks
og drikkevarer.
3.	Sende ”reminder-sms” til brugere der har bedt
om det.
4.	Afstemme planlagt sansefokus og rollefordeling.
5.	Være i værestedsfunktionen og hilse på deltagere – også potentielle.

Gruppelederne for
pkt. 2-5

Opfølgning på hvert
gruppeforløb

1.	Evaluering samt planlægning af sansefokus for
næste gang
2.	Overlap til relevante kolleger på brugerniveau

Gruppelederne
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De praktiske rammer for gennemførelse af aktiviteterne
Diskussionen om prioritering af de givne ressourcer vil altid dukke op, og i vores optik er
det en god og nødvendig diskussion, når man planlægger noget nyt. Ressourcer indgår
som det ene af tre elementer, der med fordel kan uddybe og strukturere diskussionen:

kvalitet

tid

Ressourcer

Ressourcer
Dækker primært over de udgifter, der vil være forbundet med aktiviteterne. Eksempelvis penge til materialer, transport, lokaler, forplejning og lignende. Hvor skal pengene
tages fra?
Tid
Dækker primært over medarbejdertimer. Til den direkte gennemførelse af aktiviteterne
samt de omlægninger af timer der kan være nødvendige. Altså hvem laver det arbejde,
som de medarbejdere, der deltager i aktiviteterne, ellers ville havde lavet?
Kvalitet
Ressourcer og tid skal ses i et kvalitetsperspektiv. Hvad får vi ud af det, og hvad er det
værd? Hvis man skruer ned for ressourcerne og/eller tidsforbruget vil det gå ud over
kvaliteten, og man må nedjustere sine forventninger. Modsat vil man uden et fald i kvalitet kunne skære i ressourceforbruget, hvis det for eksempel viser sig, at materialer har
været billigere end forventet.
Diskussioner om ressourceforbruget til de sanseorienterede aktiviteter er således ikke
en diskussion, man blot tager i forberedelsesfasen, men et løbende fokus i hele forløbet.
Når der er gået et års tid, er man blevet meget klogere og kan foretage mere kvalificerede beregninger og justeringer.

Anbefalinger

Gruppeforløbet skal afvikles
minimum en gang om ugen.

Økonomi
De økonomiske ressourcer pr. aktivitet afhænger af aktivitetens art samt antal deltagere (se punktet medarbejderressourcer senere i dette afsnit). I gennemsnit har vi pr. aktivitetsforløb brugt mellem 3000 og 5000 kr. Dette har været i opstartsfasen, hvor der
ikke var et basislager af materialer. Efterhånden som der afvikles forskellige aktiviteter,
vil der blive oparbejdet et sådan basislager og den enkelte aktivitet vil være billigere.
I beløbene er indregnet materialer, snacks og drikkevarer, udflugter og transport. De
enkelte forløb har varet mellem to og fire måneder.
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Tidsforbrug
Det er afgørende, at gruppen minimum bliver afviklet en gang om ugen, da brugerne
skal opleve aktiviteterne som et forløb. Hvis der er længere intervaller, oplever brugerne
aktiviteterne, som noget der er der ’engang-imellem’. Dette skader aktiviteternes evne
til at opbygge fællesskab og integrere brugergruppen.
Gruppetiden skal være mellem to og tre timer hver gang, da mange brugere bliver
motiveret af at aktiviteten går i gang. Der skal være tid til, at de kan nærme sig, kigge
og eventuelt blive motiveret til at deltage aktivt. Andre brugere går til og fra, da de
eksempelvis ikke har tålmodighed til at deltage mere end ti minutter ad gangen. Dette
kan ændre sig efterhånden, som de deltager flere gange. Tre timer lyder umiddelbart af
meget, men vores erfaring viser at mellem fem og femten brugere får udbytte af aktiviteten pr. gang. I det lys er tiden godt givet ud.
Et forløb kan have varierende længde; gerne mellem to og fire måneder med den
samme aktivitet. Så kan alle brugere komme til at deltage, også de der har brug for at
nærme sig aktiviteten langsomt.
Medarbejderressourcer
Til en brugergruppe på tredive personer hvoraf mellem fem og femten deltager og et
gruppeinterval på en gang ugentligt, skal der minimum være to gruppeledere. Det er
ideelt med tre gruppeledere, to til at afholde aktiviteten i rul, samt mulighed for at
gruppelederne kan afløse hinanden og dække ind under sygdom. Det er imidlertid
vores erfaring, at gruppen trækker for mange medarbejderressourcer, hvis der er tre
gruppeledere. Vores løsning er, at cafévagten hjælper til under opstart af aktiviteten,
hvis den ene gruppeleder er syg eller skal løse en akutopgave. Det samlede tidsforbrug
pr. måned for hver gruppeleder er cirka 22 timer.
Det ugentlige timeforbrug er fordelt på følgende arbejdsopgaver:
j 1 kvarter ugentlig til forberedelse inden aktiviteten går i gang.
j 3 timer ugentligt til afholdelse af aktiviteterne.
j 1 time ugentligt til evaluering, planlægning og dokumentation.
j 3 timer om måneden til indkøb og efterbehandling af aktiviteterne (for eksempel
indlevering af billeder til fremkaldelse). Brugerne kan deltage i disse aktiviteter, og
timerne kan ligge i selve gruppetiden. Dette vil reducere det antal timer, der skal
afsættes til gruppeforløbet.
j 1 time og 1 kvarter om måneden til et fælles planlægnings- og evalueringsmøde for
gruppelederne.

Gruppeledernes kompetencer
Gruppelederne har det daglige og praktiske ansvar for gruppen. Det vil sige, at de står
for idéudvikling, forberedelse af aktiviteten, udførelse af aktiviteten og dokumentation. De er også hovedansvarlige for motivation af brugerne, men arbejdet skal foregå i
samarbejde med de øvrige medarbejdere.
Det er ikke nødvendigt at ansætte nye medarbejdere eller inddrage konsulentbistand
til at planlægge og gennemføre aktiviteterne. En grundlæggende kompetencegivende
uddannelse til at arbejde med dobbeltdiagnosticerede, og faglig erfaring med relationsarbejde i en miljøterapeutisk og pædagogisk ramme, er gode forudsætninger for at
være gruppeleder. Kreative evner og håndværksmæssige færdigheder er ikke en uund-

Mindst en gang
om ugen.
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værlig forudsætning. De sanseorienterede aktiviteter handler ikke om at lære brugerne
at være kreative, men om at de skal bruge sig selv, og de ressourcer de har. Vælg og
rekrutter fremover medarbejdere, der har interesse i at arbejde kropsligt og kreativt, og
som har mod på at være pionerer (læs mere i kapitel 2 om kreativitet og generering af idéer,
og i appendiks 2 om relationsarbejde og ’det fælles tredje’.).

Engagement er
afgørende.

Engagement
I valget af gruppeledere er det vigtigste kriterium, at de har et oprigtigt engagement i
at udføre aktiviteterne. Ordbog over det danske sprog definerer engagement således:
Det at være meget interesseret, optaget af noget eller nogen. Det at være inddraget, forpligtet
i forhold til noget eller nogen. Vi vil altså have koblingen af interesse og forpligtigelse. Engagement smitter og giver brugerne lyst til at deltage, på trods af eventuelle indledende
forbehold. Endvidere er aktiviteterne særligt i opstartsfasen krævende, hvad angår tid,
forberedelse og udførelse. Så det er en fordel, at gruppelederne både har engagement
og udholdenhed
Opmærksomhedspunkter
Når der vælges gruppeledere, prioriter da følgende:
j Lyst og vilje til at køre en gruppe baseret på sansestimulering, kreativitet og fysisk
aktivitet.
j Nysgerrighed og lyst til at udvikle og afprøve nye idéer.
j Evne til at holde fokus på aktiviteterne samt på brugerne; herunder de der går til og
fra, samt de der er på sidelinjen.
j Struktureret og loyal i forhold til den opstillede plan – og samtidig omstillingsparat.

Resultatmåling og dokumentation
På samme måde som med planen for aktiviteterne kan der laves en plan for, hvordan
der skal følges op på aktiviteterne. Planen gør det muligt løbende at følge processen,
hvis hele forløbet med de sanseorienterede aktiviteter dokumenteres. Dokumentationen skal være relevant i forhold til de opstillede mål, og ikke indeholde alt hvad der er
foregået. Det er ikke en dagbog, men en logbog hvor notater udelukkende relaterer sig
til den kurs og de mål, der er besluttet. I opnår det bedste resultat, hvis I dokumenterer
lige efter aktiviteten er afholdt, og hvis I dokumenterer hver gang. Hvis det er muligt, så
få dokumentationsformen for de sanseorienterede aktiviteter til at spille logisk sammen med den øvrige dokumentation af behandlingen.
Nedenstående punkter opridser henholdsvis den generelle frygt for at måle, og henholdsvis de muligheder det rummer. Punkterne stammer fra håndbogen ”Pædagogisk
resultatmåling” (Broe & Madsen: 2003) og gengives her i forkortet form.
Den typiske frygt for resultatmåling handler blandt andet om:
j Der vil gå vigtig tid fra brugerne til resultatmålingen.
j Indsamling af information vil kunne gøre brugerne mistænksomme og afvisende.
j Er det etisk forsvarligt at måle på brugerne?
j Resultatmåling vil kunne føre til, at ingen vil tage de opgaver, som erfaringsmæssigt
er svære at opnå gode resultater med.
De typiske positive muligheder ved resultatmåling handler derimod om:
j Resultatmåling giver mulighed for at målrette fagligheden på effektiv vis.
j Resultatmålingen giver mulighed for at vurdere, hvilke indsatser der virker i forhold

63
til hvilke personer. Der skabes dermed mulighed for at forbedre kvaliteten af indsatsen. Både i det individuelle tilfælde og i forhold til den generelle udvikling af fagligheden (metoder, mv.).
j Resultatmåling giver nyttig information til at træffe beslutninger om ændringer i
aktiviteter, mv. Vi får altså mulighed for at fordele de begrænsede ressourcer på en
måde, der giver størst mulig nytte.
Dokumentation
For at dokumentationen af de sanseorienterede aktiviteter kan blive praksisnær, er det
nødvendigt at have klarhed over, hvordan I arbejder og hvorfor. På sigt gør denne tankemæssige præcisering arbejdet lettere, fordi I efter hver gruppegang bliver bevidste
om, hvad det er, I arbejder med i behandlingen af den enkelte bruger. Dokumentation
kan altså hjælpe til at nå de formulerede mål for den samlede behandlingsindsats (jf.
arbejdet med behandlingsplaner, side 72).
Anbefalinger
For at kvalitetssikre arbejdet med de sanseorienterede aktiviteter, skal gruppelederne
have et kvarter inden gruppetid, hvor de gennemgår dagens fokus i forhold til stimulering af sanser. Efter gruppetid skal der være en time til en kort evaluering, planlægning
af næste gang inklusive hvordan der skal arbejdes med sanserne samt den skriftlige
dokumentation. For at sikre vidensdeling med de øvrige medarbejdere og synliggøre
brugernes udbytte af aktiviteterne, skal evaluering og særlige observationer fremlægges i kort form på næstkommende møde i medarbejdergruppen (for en kort tjekliste til
evalueringen, se side 56).
Regelmæssig dokumentation
I det følgende vil det blive eksemplificeret, hvordan regelmæssig dokumentation kan
synliggøre en brugers udvikling gennem en aktivitet, her smykkeværksted. Observationerne relaterer sig til de opstillede mål i brugerens behandlingsplan og er altså en del af
den samlede dokumentation.
Den 29. september 2010 skriver gruppelederen:
Observationer: Anya har deltaget i smykkeværksted d.d. Hun har svært ved at håndtere
situationen og tager de dyreste perler og kommer på en snor og laver ikke smykket færdigt,
for hun vil gerne have materialerne med hjem. Ut. forklarer hende, at hun ikke kan få lov til at
tage smykket med hjem, før det er færdiggjort.
Anya har ingen grænser når tingene står fremme og mange af de materialer der står fremme,
forsvinder når vi sidder og laver smykker med hende. Anya bliver irriteret og vredladen, da vi
forklarer hende de regler, vi har for vores materialer. Men ellers hygger hun sig meget og nyder
at sidde og arbejde.
Den 18. oktober 2010 skriver gruppelederen:
Observationer: Anya deltager i smykkeværksted og det går godt. Hun har lidt svært ved
at koncentrere sig og får ikke rigtig lavet sit smykke. Hun tager perler af og på, men bliver
siddende i et par timer og er meget positiv, glad og hjælpsom.
Den 12. januar 2011 skriver gruppelederen:
Observationer: Anya har været meget koncentreret og har siddet helt stille og lavet sine
ting. Anya er normalt en som har svært ved at sidde stille og koncentrere sig, hun bliver også
nemt irriteret, over det hun laver, hvis det ikke lykkes. Men der sker faktisk det, at hun får
sin halskæde lavet færdig, og det var en stor lettelse for hende. Det får hun så kun lige sagt,
så knækker hendes kæde og alle perlerne flyver rundt. Her tænkte ut. at hun nok ville miste

Regelmæssig
dokumentation
kan synliggøre en
brugers udvikling.
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besindelsen, men til uts. store overraskelse sad Anya bare stille og roligt og sagde ’nå, øv, så
blev jeg ikke færdig alligevel’. Her er et godt eksempel på, at Anya faktisk har lært at tage sådan nogle ting mere stille og roligt, for før hen havde hun smidt rundt med det hele og væltet
bordet og andet omkring sig. Hun håndterer situationen fint og har kontrol over sin adfærd.
Kobling til behandlingsplan: Anya viser her, at hun har behov for trygge rammer som kan
gøre det muligt for hende at fordybe sig i en aktivitet. Hun viser også, at hun kan håndtere
at være i en social aktivitet, på trods at der opstår en irriterende situation, som normalt
ville have fået hende til at tabe besindelsen. Kontaktpersonen har haft en del samtaler med
Anya om lignende situationer, hvor Anya ikke har kunnet styre sine vredesudbrud. Men det er
blevet langt bedre med hensyn til hendes adfærd – dette er også en del af hendes nuværende
behandlingsplan.
Den 23. februar 2011 skriver gruppelederen
Observationer: Anya har i dag lavet sit armbånd og halskæde færdigt. Dette har Anya nu
arbejdet med i mange måneder. Anya har ikke vist at hun var frustreret over det lange tidsinterval på noget tidspunkt. Anya er i gruppen meget behjælpelig og glad. Der er en ro over Anya,
når hun sidder i gruppen, i forhold til når hun bare er i ‘Caféen’.
Anya morede sig meget over, at ut. havde det samme uheld, som Anya har haft. Det vil sige, at
uts. armbånd gik i stykker og perlerne røg ud over det hele. Anya er straks på pletten, da ut.
får sine perler spredt ud over det hele og fortæller at ut. skal tælle til ti. Dette er noget hun
selv har brugt utallige gange med god effekt, siger hun. Anya bliver indtil lukketid til trods for,
at det er ’lønningsdag’.
Kobling til behandlingsplan: Fortsat arbejde på at støtte og styrke Anyas mål om at blive
bedre til at håndtere sit temperament.
Den 16. marts 2011 skriver gruppelederen:
Observationer: Anya er normalt aktivt deltagende, men i dag var humøret ikke til det. Hun
fortalte, at hun var der, hvor hun ville kaste rundt med alle perlekasserne, hvis noget gik galt
for hende. Hun vurderede selv, at det var bedst ikke at deltage.
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Kobling til behandlingsplan: Sund forståelse af egne grænser i forhold til temperament.
Anyas behandlingsmål i den omtalte periode var blandt andet ’stabilisering af psykisk
tilstand’ og ’redskaber til at blive bedre til at tackle utrygge og uforudsigelige situationer, sådan at vredesudbrud kan mindskes.’ Dokumentationen fra aktiviteterne kan
indgå direkte i evalueringen af disse to mål, da den viser Anyas udvikling i perioden. Der
var selvfølgelig tilbagefald undervejs, men som vi kan se i ovenstående, er der en positiv
og fremadskridende udvikling i gang.
Det skal afsluttende nævnes, at Anyas udvikling ikke udelukkende skyldes den behandling, hun har modtaget i forbindelse med de sanseorienterede aktiviteter. Udviklingen
skyldes i første omgang Anyas og kontaktpersonens arbejde med at indkredse målene
og arbejde med disse. Casen synliggør hvor effektivt et samarbejde omkring en brugers
behandlingsmål er, og hvor væsentlig regelmæssig dokumentation er for evalueringen
af processen i arbejdet med de opstillede behandlingsmål.

Evaluering af de sanseorienterede aktiviteter
Forslag til evalueringsdesign
Nedenfor er vores forlag til en skabelon til evalueringsdesignet. Teksten skal formuleres
i overensstemmelse med eksisterende formåls- og målbeskrivelser.

Mål (SMART)

Delmål og
succeskriterier
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…

dokumentationsredskab

Evaluering

(af delmål inkl. dialog og beslutning om
eventuelle fremadrettede justeringer frem
til næste evaluering.)

Tjekliste til arbejdet med planlægning og kvalitetssikring
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Sørg for at få afklaret forholdet mellem ressourcer, tid og kvalitetskrav på jeres sted.
Hvad er ambitionsniveauet?
Det er fordelagtigt at planlægge og kvalitetssikre jeres arbejde med de sanseorienterede aktiviteter fra start; det sikrer både gennemførelse, kvalitet og udvikling.
Det giver den bedste arbejdsproces og brugerne det bedste udbytte, hvis I vedvarende arbejder med at planlægge, udføre, evaluere og justere, planlægge på ny, osv. i en
gentagende bevægelse (kvalitetshjulet).
Afklar i den samlede medarbejdergruppen hvad formålet er med at indføre aktiviteterne. Udfør eventuelt en SWOT-analyse for at finde ud af, hvordan aktiviteterne
bedst passer ind i vanlig praksis. Tag fælles beslutninger og skab fælles fodslag.
Lav en (aktivitets)plan for den praktiske udførelse af de sanseorienterede aktiviteter.
Opstil for eksempel SMARTe mål for det videre arbejde.
Lav en plan for hvordan der skal følges op på aktiviteterne. Hvordan vil I dokumentere
og evaluere? Husk på både interne og eksterne krav til disse opgaver.
Arbejd på at gøre dokumentationen relevant, regelmæssig og let tilgængelig – så fungerer den bedst. Hvis der er mulighed for det, så få udviklet en dokumentationsform
der spiller sammen med den øvrige dokumentation og evaluering af behandlingen.
Sørg for at gruppelederne har den fornødne tid til at planlægge, evaluere og dokumentere de sanseorienterede aktiviteter i forbindelse med de enkelte aktivitetsgange.

Evaluering og justering
Evalueringen af gruppeforløbet med de sanseorienterede aktiviteter skal i første
omgang kvalificere beslutningen om, om de skal fortsætte eller ej. Hvis de fortsætter,
skal der kigges bagud i et positivt, konstruktivt og udforskende perspektiv. Hvad skal
fortsætte og eventuelt justeres, hvad skal eventuelt udelades og hvad skal tilføjes?
Igen er princippet, at fortsætte med det der fungerer og tilføje nyt, der hvor det halter.
Det er altså ikke en større akademisk øvelse, som skal afsluttes med en omfattende
evalueringsrapport. Det kan være nogle timer på et personalemøde, hvor I kigger på
de informationer, der kan trækkes ud af dokumentation, referater fra de evalueringsmøder der har været undervejs, og ikke mindst supplerende faglige observationer og
refleksioner. Der kan være udtalelser fra brugere, enkeltstående, eller for eksempel fra
husmøder. Brugerperspektivet vil i høj grad kvalificere evalueringen, måske en brugertilfredshedsundersøgelse kunne være en idé til næste forløb. Det vigtigste er at få
lavet en ny plan, ofte vil evalueringsdesign og dokumentationsredskaber stort set kunne
fortsætte uforandrede. Redskaberne er kendte og vil derfor kræve mindre tid at bruge.
Tidsforbruget i forhold til planlægning, dokumentation og evaluering vil altid være en
kritisk faktor. Vi håber med dette kapitel at give blod på tanden til at gå i gang i sikker
forvisning om, at kvalitetssikring kommer både medarbejderne, fagområdet og ikke
mindst brugerne til gode.

Kapitel 6
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Integration og behandling via
sanseorienterede aktiviteter
De sanseorienterede aktiviteter fungerer overraskende godt som koncept til at integrere dobbeltdiagnosebrugere i sociale fællesskaber. Deri er aktiviteterne et virksomt
integrationstiltag i dobbeltforstand. På den ene side kan de integrere etniske minoritetsbrugere i en behandlingskultur, der ellers er domineret af danske normer. På den
anden side er de eminente til at integrere alle slags brugere som på grund af psykiske
lidelser og stofmisbrug, har svært ved at finde vej ind i fællesskaber eller at blive der.
Vi skal i dette afsluttende kapitel samle op på de sanseorienterede aktiviteters positive
egenskaber i behandlingen af dobbeltdiagnosebrugere – med og uden etnisk minoritetsbaggrund.

Aktiviteternes dobbelthed
I KASA har vi valgt at arbejde med at få så mangfoldige udtryk frem i brugergruppen
som muligt. Som redegjort for tidligere har tanken været, at det skal give gruppen af etniske minoriteter mulighed for at udtrykke viden og tabte identiteter fra fortiden, som
de ikke får påmindelser om i institutionelle rammer (for et eksempel, se casen om Mustafa
side 86). Samtidig har tanken været, at det samme skal kunne lade sig gøre for vores
etnisk danske brugere, sådan at udfoldelsesmulighederne i ‘Caféen’ bliver udvidet for
alle brugerne. Altså har vi fra start indbygget en dobbelthed i aktiviteterne. Vi ønsker at
stimulere vores brugere sådan, at mere mangfoldige og forskelligartede udtryk kommer
frem. Dette skal føre til større rummelighed i ‘Caféen’. Øget mangfoldighed og rummelighed skal dernæst føre til skabelsen af et stærkere fællesskab brugerne imellem. Altså er logikken, at det at få mere forskellighed frem vil føre til større gensidig tolerance
og skabe et mere rummeligt fællesskab, fordi ’vi alle er forskellige’.
Etnicitet er et analytisk perspektiv
Lad os tage tråden op omkring begrebet etnicitet (jf. indledningen, side 22) og se på hvad
perspektivet har af betydning for udviklingen af og for arbejdet med de sanseorienterede aktiviteter.
Først og fremmest skaber perspektivet refleksion. Når vi tager et analytisk begreb ind
i vores behandlingspraksis, bliver vi nødt til at reflektere over, hvad det betyder for at
kunne omsætte det i daglig praksis. Det førte i KASA til refleksioner over, at vi alle har
etnicitet, lige så vel som at vi alle har traditioner, vaner og særlige karakteristika. I og
med at vi alle er etniske, er det måske ikke så farligt at tale om etnicitet alligevel? Derimod kan det være en måde at tale om forskelle på, som der skal tages hensyn til.
Dernæst har etnicitetsbegrebet medført refleksioner over skellet mellem ’os’ og ’dem’
i brugernes fællesskab, og over hvordan denne skelnen kan ændres. Med andre ord, refleksioner over hvad integration er i vores sammenhæng? (for en uddybning, se appendiks
2). Vores definition af etnicitet indebærer, at de forskelle, vi vælger at tillægge betydning i skabelsen af etniske grupper, er vilkårlige. Dette betyder også, at vi kan vælge at
tillægge forskellene (stor) betydning, eller vi kan vælge at fokusere på (alt) det, vi har
til fælles.

Mangfoldighed,
rummelighed,
fællesskab.

Aktiviteternes egnethed i behandlingen
af etniske minoritetsbrugere

68

En plads i fællesskabet
Efter at vi i et par måneder har arbejdet med drageforløbet begynder Mustafa at blomstre op.
Trods sin psykisk dårlige og forpinte tilstand deltager Mustafa meget aktivt. Allerede første
aktivitetsgang går han aktivt ind i dragebygningen og deltager halvanden time i træk! Denne
og de efterfølgende gange bygger han drager, sætter andre brugere i gang, hjælper andre
brugere med at få stabilitet i deres drager, osv. Han får endda Ahmed, der er svær at motivere,
til at dekorere sin drage. Da vi flyver med dragerne, får Mustafa straks sin drage op, og den
stiger hele trehundrede meter til vejrs. Mustafa er meget stolt og glad, og de andre brugere er
imponerede. Denne dag udfolder Mustafa sig også fysisk ved at løbe, råbe og grine sammen
med de andre brugere.

Kropslig viden
frem i lyset.

Mustafa taler et sparsomt dansk og er normalt tilbagetrukken fra det sociale fællesskab i
‘Caféen’ og fra gruppetilbud. Han sidder ofte i sofagruppen for sig selv og drikker kaffe. Når
han er dårlig, er der ikke megen kontakt til de øvrige brugere. Gennem drageforløbet kommer
Mustafa på banen med sine erfaringer og (andre) identiteter og blive en spiller i det sociale
fællesskab. Mustafas udvikling fortsætter igennem det næste aktivitetsforløb, hvor han mere
og mere viser sig som en humoristisk mand, som holder af at lave sjov med andre brugere og
personaler. Således er han en ressource i skabelsen af fællesskab blandt brugerne.
Mustafa er et eksempel på, at de sanseorienterede aktiviteter har et vigtigt potentiale
for brugere med sprogproblemer, samt for brugere med andre erfaringer end majoritetens. Mustafa har bygget drager som barn i Iran og kan (kropsligt) huske, hvordan han
skal gøre. Således kan han via fysisk aktivitet træde ind i fællesskabet.
Aktiviteterne har vist sig særligt velegnede, når det handler om at få fat i den (kropslige) viden som de etniske minoritetsbrugere besidder, men som det kan være svært
at få udtrykt og kommunikeret inden for rammerne af dansk institutionskultur. Med
sidstnævnte ord henvises der til alt det, som etniske minoritetsbrugere møder i behandlingen inden for psykiatri- og stofmisbrugssystemet i dagens Danmark. Hvis en person
er opvokset i Danmark og har forældre, som også er opvokset med velfærdsstaten og
dens systemer og logikker, så er det at være i et behandlingstilbud eller på et værested
anderledes men alligevel velkendt. Det er en del af velfærdssystemet og dets institutioner, sådan som vi kender dem.
Hvis personen derimod kommer fra et andet land, eller har forældre for hvem systemet
har været nyt, da fremtræder systemet ikke som selvfølgeligt og logisk. Det er derfor, at
etniske minoritetsbrugere ikke opfører sig helt, som vi er vant til. For de kender ikke helt
systemet, ved ikke helt hvordan de skal gøre, eller ikke gøre og hvorfor.
Dernæst er de sanseorienterede aktiviteter et godt værktøj, når vi ønsker at arbejde
uden om rent sproglige tilgange. Det at sætte kroppen i centrum og kommunikere
ikke-sprogligt er afgørende i en inddragelse af den etniske minoritetsbruger som et
mere helt menneske i behandlingen. Tolkning er traditionelt det værktøj, vi tager i brug,
når vi ønsker at imødekomme etniske minoritetsbrugere. Dog er det enkelte menneske
mere end det, det kan lykkes at oversætte i nuet. Det er alt dette ’mere’, vi kan arbejde
med via de sanseorienterede aktiviteter.
Vi kan fastslå, at de sanseorienterede aktiviteter er særligt velegnede i behandlingen
af etniske minoriteter. Vi får via aktiviteterne disse brugere inddraget, det vil sige, får
dem til at give udtryk for behov og særlige problemstillinger, samtidig med at vi ved en
fælles indsats får skabt gensidig forståelse og tillid.
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Integrering af de etniske minoritetsbrugere i det sociale fællesskab
Igangværende opsamling kalder på en besvarelse af, om aktiviteterne har ført til en
integration af de etniske minoritetsbrugere i KASA. Svaret er ja, hvis vi ser på den
udvikling, der er sket i forbindelse med udførelsen af de sanseorienterede aktiviteter.
De etniske minoritetsbrugere er blevet en del af helheden og det sociale fællesskab i
forbindelse med diverse aktivitetsforløb. Med vores definition af begrebet integration i
tankerne (se appendiks 2), er de dermed gået fra at være inkluderet til at være integreret.
Denne integration i helheden, ses særligt i en øget interaktion imellem brugerne under
udførelsen af aktiviteterne, samt imellem de enkelte gruppegange. For eksempel i daglige praksisser som morgenmad, varm mad, wii-spil, osv.
Imidlertid er det afgørende, at der arbejdes videre med de sanseorienterede aktiviteter
og at der fortsat fokuseres på, at integrere de positive udviklinger i det daglige fællesskab i ‘Caféen’. Hvis arbejdet ikke fortsætter og understøttes i hverdagen, vil den
gode effekt af aktiviteterne forsvinde. Fordi arbejdet med det sociale er en vedvarende
proces. Det betyder, at fællesskabet hele tiden er i forandring. Nye brugere kommer til,
andre bliver dårligere end de var, og med tiden glemmer brugerne det, som bandt dem
sammen. Derfor skal der arbejdes målrettet i forhold til den fortsatte integration. Både i
det sociale fællesskab og i behandlingen generelt.

Den etnisk danske bruger
Fokuset på muligheden for mere mangfoldige personlige udtryk, har også medført
en bearbejdelse af vores, det vil sige medarbejdernes, forståelse af de etnisk danske
brugere i KASA. Projektet blev igangsat fordi vi følte os usikre på, hvordan de etniske
minoriteter skulle ’gribes an’. Formuleringen af problemet afspejler, at vi mente at vide,
hvordan vi griber de etnisk danske brugere an. Da ideen omkring aktiviteterne blev
fremlagt, var der da også en overvægt af medarbejdere der mente, at brugergruppen
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generelt ikke havde ressourcer eller overskud til at indgå i aktiviteterne. Alle mente, at
det var værd af prøve aktiviteterne, men nogle medarbejdere tilkendegav, at ’det troede
de ikke på kunne lade sig gøre’.
Medarbejdernes reaktioner handler, som når vi taler etnicitet, blandt andet om kategoriseringer (jf. indledningen side 20). Det er måske ikke overraskende, at vi kategoriserer
folk fra andre lande som værende dette eller hint. Mere overraskende er det måske, at
vi som behandlere også får en ensartet måde at forstå de etnisk danske brugere, som
vi arbejder med, på. Vi ved ’sådan cirka godt hvad en psykisk syg stofmisbruger er for
en’. Det handler ikke om at være fordømmende eller fastlåst, det handler om, at vi som
mennesker kategoriserer som grundvilkår. For at kunne orientere os i verden og for ikke
hele tiden i detaljer at skulle organisere verden omkring os på ny. Så selv om en bruger
viser os, at han er anderledes, så kender vi sådan cirka godt hans situation, ressourcer
og prioriteringer.

Aktiviteterne som koncept til at integrere
brugergrupper – en øjenåbner
Arbejdet med sanseorienterede aktiviteter har vist os, at vi faktisk ikke helt ved, hvad vi
har med at gøre (jf. forrige afsnit). Brugerne, uanset etnisk baggrund, overrasker. De kan
mere, end vi tror, og de er parate til at bruge og udvikle deres ressourcer.
På den ene side er sanseorienterede aktiviteter som koncept særligt velegnet i behandlingsarbejdet med de etniske minoriteter, fordi det fungerer som integrationstiltag i
klassisk forstand. På den anden side fungerer de sanseorienterede aktiviteter overraskende godt som koncept til at integrere samtlige brugere i det sociale fællesskab
og i den øvrige behandling – altså en bredere tænkning af integrationsbegrebet. Fordi
aktiviteterne åbner for, at den enkelte bruger kan vise flere sider af sig selv, og kan være
til stede med det han er og rummer.
Konceptet er altså særdeles velegnet til at arbejde med integration af brugergrupper,
både hvad angår det sociale og behandlingen generelt. Uanset om der ellers er særligt
fokus i organisationen på de etniske minoritetsbrugere. Aktiviteterne kommer alle
brugere til gode, deri består deres særlige kvalitet. Det er ikke et enten-eller fokus på
etniske minoriteter versus etnisk danske brugere. Det er et både-og.
Behandling via sanseorienterede aktiviteter
Som afslutning på inspirationshæftet, vil vi sammenfatte den behandling, der er
mulighed for at give dobbeltdiagnosebrugere via sanseorienterede aktiviteter – uanset
behandlingstilgang. I KASA arbejder vi som nævnt med udgangspunkt i kognitive teorier
og metoder (se appendiks 1), men det er ikke en forudsætning for at få et positivt udbytte af aktiviteterne.
De sanseorienterede aktiviteter er et tilbud, der går på tværs af tilbud som værestedsfunktion, sociale aktiviteter, miljøterapi og gruppebehandling. Netop fordi aktiviteterne
er tværgående kan det være svært at kategorisere dem. De sanseorienterede aktiviteter
er behandling i sig selv, samtidig med at de er velegnede som supplement eller indgang
til andre behandlingstilbud. Vi vil i det følgende optegne de fire områder, hvor aktiviteterne står stærkest. Optegningen kan anvendes, når I arbejder med at afklare værdien
af sanseorienterede aktiviteter i organisationen.

Nedbrydning af social isolation
og opbygning af fællesskab
Aktiviteterne har et stort socialiserende potentiale. Både hvad angår at inddrage
brugere der af forskellige årsager har svært ved at finde en plads i fællesskabet eller at
være i det, og hvad angår at løse op i etablerede hierarkier i brugergruppen. Det skyldes
primært, at der opstår kontakt på tværs af grupperinger, og over tid kan brugerne blive
én gruppe frem for flere små. Den kontakt der opstår, og det samvær der er, bygger på
følgende:
j Skabelse af produkter. De sanseorienterede aktiviteter giver brugerne mulighed for
at skabe et produkt. For mange medfører dette en følelse af stolthed over eget produkt og over, at der er noget de kan, hvilket de ofte har en manglende tro på. Endvidere bliver der i arbejdet vækket en skabertrang, som kombineret med at de færdiggør
et produkt, fører til en oplevelse af tilfredsstillelse. Sidst er der i nogle aktivitetstyper
mulighed for at eksternalisere oplevelser, minder, følelser, mv. Dette giver mulighed
for at dele og af-isolere inden for fællesskabet.
j Positiv opmærksomhed. Brugerne får positiv opmærksomhed gennem aktiviteterne,
for noget som de gør og kan. Dette adskiller sig fra den opmærksomhed, de får for
deres stofmisbrug og psykiske lidelser.
j Anerkendelse og positiv selvfølelse. Arbejdet med at fremstille et produkt samt
det færdige produkt, giver brugerne noget at relatere til og kommunikere omkring,
som ikke er relateret til stoffer. Brugerne ser, både i produktionen af produkter samt
i den anderledes kommunikation, nye sider af hinanden og den enkelte bruger bliver
i velfungerende forløb anerkendt, for det han viser. Det skaber et positivt fællesskab
brugerne imellem, og giver den enkelte bruger en positiv selvfølelse.

Inddragelse i behandlingen
af det ikke sprogligt tilgængelige
Ved at arbejde med sansestimulering kan medarbejdere og andre brugere få indblik
i ukendte dele af en pågældende brugers liv. Brugerne kan udtrykke sig uden ord og
på denne måde kommunikere temaer, der er centrale for dem. Der kan blive åbnet
for hidtil ukendte områder i brugernes liv, og efterfølgende kan der blive taget fat på
problemstillinger, som hidtil har været uudtalte eller hemmeligholdt. I fotoprojektet
fik behandlerne således øjnene op for forhold i enkelte brugeres situation, som de ikke
havde kendskab til. Billedmediet muliggjorde en kommunikation af særligt vanskelige
eller følsomme problematikker, og nye behandlingstiltag blev sat i gang.
Den ikke-sproglige kommunikation er et vigtigt værktøj i behandlingen af etniske minoritetsbrugere. Fordi disse brugere kan have sparsomme sprogegenskaber, eller fordi de
kan have andre erfaringer, end de etnisk danske brugere har. Den ikke-sproglige kommunikation er et særdeles velegnet udgangspunkt for det videre behandlingsarbejde af
etniske minoritetsbrugere (for en uddybning, se de andre punkter i dette afsnit).
I arbejdet med det ikke-sproglige er det særligt gavnligt at være opmærksom på betydningen af kreativitet og leg. Aktiviteterne giver brugerne mulighed for at være kreative,
at lege og at konkurrere. Elementer vi normalt kender fra barndommen. Det betyder, at
brugerne har det sjovt og får positive, lindrende oplevelser. Dette er især vigtigt for dobbeltdiagnosebrugere, som ofte ikke har fået de ting med fra barndommen, som andre
tager for givet. Vi har flere gange set brugerne udtrykke en barnlig glæde i forbindelse
med aktiviteterne, for eksempel ved at gå sansemæssigt til at male: bruge fingrene,
stikke næsen i malingen, blande farver igen og igen, grine og fjolle.
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Få indblik i
ukendte dele af
brugernes liv.

72

Få ressourcerne
frem.

Opstilling af langsigtede mål for behandlingen
I arbejdet med kropslig viden og i skabelsen af produkter, kommer brugerne i kontakt
med ønsker og drømme for deres liv. Disse kan bruges i den videre behandling, for eksempel i opstillingen af langsigtede mål for behandlingsindsatsen. At brugerne kommer
i kontakt med, hvad de har af ønsker for deres liv, skyldes blandt andet:
j Refleksion og selvrealisering. Brugerne kan via aktiviteterne skildre eget liv og lave
metarefleksioner over det. I denne proces er der en mulighed for selvrealisering, som
brugerne ellers sjældent har i deres marginaliserede position. Dette fører nogle til at
komme i kontakt med drømme og langsigtede mål for deres liv.
j Genkendelse og normalitet. Brugerne finder genkendelse i hinandens skabelse af
produkter eller i det endelige resultat. Et eksempel kan være genkendelse af normalitet, fordi nogle brugere mestrer noget, eller fordi de fremstiller og reflekterer over
temaer som familien, kærlighed, naturen, osv. Normalitet er noget vi sjældent forbinder med brugerne, og det er værdifuldt for både brugere og behandlere at få øje på
stunder eller perioder præget af normalitet i brugernes liv. Dette kan igen inddrages i
opstillingen af mål for behandlingen.

Styrkelse af behandlingsarbejdet generelt
I arbejdet med sanseorienterede aktiviteter kan behandlingsarbejdet styrkes generelt.
Styrkelsen handler især om:
j Synliggørelse af ressourcer. I forbindelse med aktiviteterne fokuseres der på, hvad
brugerne kan, frem for på hvad de har svært ved eller ikke kan. I mange tilfælde er
medarbejdere blevet overraskede over de ressourcer brugerne har haft. Således opdager brugerne nye sider af sig selv, og medarbejderne får øjnene op for oversete eller
ukendte ressourcer hos brugerne. Det vil sige, at der bliver gjort op med fasttømrede
forståelser omkring brugernes (manglende) ressourcer. Dette kan føre til en mere
helhedsorienteret og inddragende behandling for den enkelte bruger.
j Bruger-behandler alliancen. Der opstår ofte en ny og bedre kontakt mellem brugere
og behandlere under aktiviteterne. Vi har erfaringer med, at tillukkede brugere åbner
op og begynder at tale (mere) frit. Der har været sådanne erfaringer i forbindelse
med alle aktivitetstyperne.
Afrunding
Som det fremgår, er der rige muligheder for behandling uanset behandlingstilgang,
i udførelsen af de sanseorienterede aktiviteter, samt for at fortsætte behandlingen i
samarbejde med andre behandlere i organisationen. Det er vores anbefaling, at aktiviteterne implementeres som et behandlingstilbud med samme status som alle andre
behandlingstilbud. De sanseorienterede aktiviteter kan give en unik mulighed for at
tage hul på problemstillinger, der helt generelt er svært tilgængelige for brugere.
Med denne sidste anbefaling vil vi overlade konceptet og dets videre udvikling til andre.
Vi håber, at mange praktikere på baggrund af hæftets anvisninger og teori kan anvende
og videreudvikle de sanseorienterede aktiviteter, så de passer til forskellige brugergrupper og organisationer. Så behandlingsarbejdet bliver både endnu bedre og endnu
sjovere.
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Den kognitive behandlingsramme
for sanseorienterede aktiviteter
De sanseorienterede aktiviteter er udviklet inden for en kognitiv behandlingsramme.
Derfor vil den kognitive adfærdsterapi kort blive præsenteret for de af jer, der har
interesse i tilgangen. Det er på ingen måde en forudsætning, at I arbejder kognitivt for
at kunne anvende de sanseorienterede aktiviteter. Det vigtigste er, at der arbejdes miljøterapeutisk, hvilket der gøres inden for en lang række teoretiske tilgange til psykisk
sygdom og stofmisbrug.
Kognitiv adfærdsterapi
Kognitive behandlingsteknikker anvendes med succes både i behandlingen af psykisk
syge og misbrugere. Teknikkerne er derfor naturligt nok også anvendelige i behandlingen af mennesker med en dobbeltdiagnose. Forskellige faggrupper arbejder på forskellige niveauer inden for den kognitive behandlingsramme. Det spænder fra psykologen
som tilbyder individuel samtaleterapi, til pædagogen, sygeplejersken eller ergoterapeuten som arbejder miljøterapeutisk. Kognitiv adfærdsterapi er den mest udbredte af de
kognitive behandlingstilgange, og den vil derfor kort blive præsenteret nedenfor. Efter
denne præsentation vil vi give vores bud på, hvordan en kognitiv behandlingsramme og
de sanseorienterede aktiviteter understøtter og supplerer hinanden.
Den kognitive diamant
Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på de sammenhænge, der er mellem vores tanker,
følelser og adfærd. Det vil sige, sammenhængen mellem:
j De tanker vi gør os om os selv, vores medmennesker, og de situationer vi befinder os i.
j De følelser vi har.
j Den måde vores krop reagerer på.
j De måder vi handler på, det vil sige vores adfærd.
Dette samspil kaldes for ’Den kognitive diamant’ som kan se således ud:

tanker

adfærd

følelser

krop
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Automatiske tanker
Enhver situation vi befinder os i, sætter gang i vores kognition (tanker), medmindre der
er tale om, at vi er i gang med helt rutinemæssige ting, vi kan gøre med hovedet under
armen (kropslig viden). Den kognition, der sættes i gang, kaldes automatiske tanker. En
automatisk tanke opstår af sig selv i en given situation, uden at nærmere eftertanke er
nødvendig. Automatisk tænkning giver os en umiddelbar oplevelse af den pågældende
situation, og vi opfatter den som udtryk for virkeligheden. Som alle andre tanker giver
den automatiske tanke en ledsagende følelse, og denne følelse danner grundlag for en
efterfølgende handling. Dette kan illustreres via nedenstående figur:

situation
tanke

følelse

Handling

Grundtanker og leveregler
Vi har alle nogle grundlæggende tanker om os selv og verden omkring os. De er udtryk
for vores erfaringer gennem livet, og ikke noget vi i det daglige reflekterer over eller
udfordrer. Det er et sæt af tanker, som vi opfatter som en slags fakta om os selv og vores
liv. Disse grundtanker afstedkommer en samling leveregler og normer, som vi anvender til at skabe orden, logik og struktur i tilværelsen. Vores leveregler dikterer ofte de
valg, vi foretager i løbet af tilværelsen, og farver vores opfattelse af de begivenheder, vi
møder.
Det er vigtigt for et menneske at fastholde sin fortolkning af virkeligheden, som hviler
på personens grundtanker. Personen forvrænger derfor den ydre virkelighed, indtil den
kommer til at passe til disse. Det kaldes for kognitive forvrængninger. Mennesker går
langt for at få bekræftet deres fortolkninger af virkeligheden og er villige til at gøre
ting, som objektivt ser ud til at skade dem eller forværre deres situation.
Grundtanker består, som det kan ses på figuren nedenfor, af to typer dybereliggende
tanker. Disse kaldes henholdsvis skemata og basale antagelser. I den kognitive adfærdsteori forstås skemata – i ental et skema – som de dybest liggende tanker, mens basale
antagelser findes på et mellemniveau tættere på menneskets dagligdag. I praksis har
man erfaringsmæssigt brug for et let forståeligt begreb, her har vi valgt grundtanker.
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Når vi taler om, at de mennesker, vi arbejder med, har modstand mod forandring,
manglende motivation eller endog er udenfor pædagogisk rækkevidde, kan baggrunden
for deres adfærd findes i de bagvedliggende grundtanker og leveregler. På baggrund
af en bevidstgørelse og verbalisering af disse, kan behandler og bruger arbejde med at
’fortynde’ tankerne ved at inddrage erfaringer som kunne give anledning til et alternativt tankesæt.

VIRKELIGHEDEN
Automatiske tanker:
Om her-og-nu....

Grundtanker kan præge de automatiske tanker.
Dette sker via såkaldte ”kognitive forvrængninger”

Grundtanker

Basale antagelser
Skemata

Grundtanker kan eksempelvis være:
j Jeg får aldrig gjort ting færdige.
j Jeg får ikke gjort det jeg beslutter mig for.
Erfaringer, der bekræfter sådanne grundtanker, kan være at personen ikke har gennemført folkeskolen, ikke magter at rydde op i sin lejlighed eller ikke har gennemført
et stoffrit døgnbehandlingsforløb. Gennem livet har personen hørt andre sige, at han
for eksempel ikke formår at holde sin motivation, springer over hvor gærdet er lavest
eller sjusker med tingene. Mere positive ting kan også være sagt, men det er typisk de
devaluerende udsagn, der bliver husket.
Ændring af grundtanker via sanseorienterede aktiviteter
I sanseorienterede aktiviteter er der ikke krav om at gennemføre. Brugere behøver
ikke møde op hver gang og der er ingen absolutte deadlines for, hvornår noget skal
være færdigt. Brugeren behøver ikke deltage direkte, men kan sidde med på sidelinjen.
Frygten for ikke at kunne gennemføre, og en leveregel om ikke at deltage i aktiviteter
der rummer risiko for at falde igennem og få endnu et nederlag, er i den ramme reduceret. Den mindste deltagelse, som for eksempel at sidde og kigge på, bliver anerkendt
af gruppelederne og kan senere bruges til at udfordre grundtanker om ikke at kunne.
En ny positiv følelse og opbygning af en mere realistisk grundtanke som for eksempel ’Nogen gange kan jeg godt det jeg sætter mig for, selvom det er svært’, åbner en
mulighed for nye handlinger og en ny fortolkning af virkeligheden. Herunder den måde
andre mennesker møder en på. Det er herigennem muligt at arbejde med at skabe et
nyt livsperspektiv med flere handlemuligheder end tidligere.
Kognitiv miljøterapi
Kognitiv miljøterapi er kort sagt terapi i miljøet. Terapiformen er særlig velegnet i
arbejdet med dobbeltdiagnosebrugere, da den kan kompensere for begrænsninger i
brugernes kognitive funktionsniveau. De kognitive evner hukommelse, koncentration

77
og refleksionsevne er ofte begrænsede på grund af stofmisbrug, psykisk lidelse og/eller
hjerneskade. Kompensationen handler blandt meget andet om de gode observationsmuligheder, der er i miljøet, hvor behandleren får mulighed for at se, hvad der konkret
udspiller sig i den pågældende brugers adfærd, for eksempel i konfliktsituationer. I
forlængelse af situationen vil behandleren i dialog med brugeren kunne tage afsæt i
situationen og arbejde med de kognitive teknikker og metoder. Der vil typisk blive lavet
en aftale, om hvilke konkrete teknikker brugeren skal afprøve næste gang, han står i en
lignende situation. I kognitiv adfærdsterapi kaldes en sådan aftale for en hjemmeopgave. Ikke at forstå som lektier, men som en lille handleplan, som behandler og bruger kan
evaluere på. ‘Caféen’ i KASA har i vores arbejde med de sanseorienterede aktiviteter
fungeret som den miljøterapeutiske ramme.
Sanseorienterede aktiviteter i en kognitiv behandlingsramme
I den kognitive teori og dens behandlingsmetoder bruges begrebet krop primært som
en mulig kilde til at identificere følelser. Når en person er psykisk syg og stofpåvirket,
er det svært at sænke tempoet i personens reaktion fra påvirkning til handling. Dette er
imidlertid nødvendigt, så kognitionen kan sættes ind og regulere handlingen, så den bliver mere hensigtsmæssig. Hvis en person for eksempel er meget angstpræget, kan man
med fordel sætte ind med beroligende tanker og handlinger, der minimerer risikoen for
et overvældende panikangstanfald. Kropslige signaler er den første reaktion på påvirkninger, som personen har erfaring for er farlige og kan udløse angstanfald. Identificeres
de første reaktioner, typisk svedige håndflader, øget puls og uro i maveregionen, kan
personen lære teknikker til at stoppe, og tænke før han handler impulsivt. En teknik
kan være at formulere en beroligende sætning, som personen kan sige til sig selv ”træk
vejret helt ned i maven”, og en handling kan være at gå lidt rundt samtidig med de dybe
vejrtrækninger. Samtidig kan personen handle socialt og verbalt ved at sige til sine
omgivelser, at han får det dårligt.
I den sanseorienterede tilgang udvides begrebet krop. Kroppen ses ikke udelukkende
som et signalapparat, men som en måde det hele menneske er til stede i verden på.
Mennesket er således altid til stede som krop, inklusiv tanker, refleksioner, følelser,
osv. Vi taler om kropslig viden og erfaring, og stimuleringen af de forskellige sanser
aktiverer netop den viden og erfaring som mennesket har i kroppen (for en uddybning, se
appendiks 2).
Synergieffekter
De sanseorienterede aktiviteter åbner også for et felt, som ikke nødvendigvis er inkluderet, når man arbejder kognitivt. I den kognitive behandling arbejdes der i en verbaliserende ramme, også når opmærksomheden rettes mod krop og handling. Brugeren
får samtaleterapi hos psykologen, mundtlig feedback og coaching fra behandleren,
hjemmeopgaver der aftales mundtligt og måske også skrives ned. For at supplere den
verbaliserende ramme og komme hele vejen rundt, kan vi med et fokus på sanserne,
genopdage kropslig viden og ressourcer, som for nogle brugere vil kunne give det sidste
skub ind i de kognitive behandlingstilbud.
De sanseorienterede aktiviteter supplerer og understøtter også den kognitive miljøterapi, idet aktiviteterne er en integreret del af miljøet, hvor en hjemmeopgave for eksempel kan afprøves i en beskyttet ramme. Positive oplevelser med at indgå i aktiviteterne
kan give brugeren mod på at deltage i andre miljøterapeutiske aktiviteter; eksempelvis
øve dagligdagsaktiviteter som indkøb og madlavning. Den kognitive miljøterapi er udbredt i psykiatrien, hvor vi mener, at de sanseorienterede aktiviteter med fordel vil kunne anvendes. Synergieffekten og sammenhængen mellem de to tilgange, den sproglige
og den kropslige, er for os tydelig og har et positivt, fremadrettet og fagligt perspektiv.
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teorien bag
sanseorienterede aktiviteter
Indføringen i de teorier der ligger til grund for de sanseorienterede aktiviteter er til jer,
som gerne vil have en dybdegående forståelse for aktiviteternes idegrundlag, samt for
de principper vi anvender i arbejdet. I kan læse om teorierne i naturlig forlængelse af de
forudgående kapitler, eller som et dybdegravende spadestik, når der har været arbejdet
med aktiviteterne en tid.
Først skal vi se på det teoretiske idégrundlag, eller med andre ord, på de teorier der
ligger til grund for vægtningen af kropslig viden og sanseorienteret arbejde. Dernæst
vender vi os mod selve målet bag at indføre sanseorienterede aktiviteter, nemlig integration.

Maurice Merleau-Ponty

Krop og bevidsthed
Aktiviteternes sanseorienterede fokus tager udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang til mennesket. Fænomenologien er en retning inden for filosofien, hvori filosoffen
Maurice Merleau-Ponty, gør op med et ensidigt fokus på fornuften og indfører kropsligheden. Det vil sige, at mennesket er til stede i enhver situation som krop. I det konkrete
arbejde med brugere og aktiviteter, betyder det, at brugerne først og fremmest møder
en situation via deres krop, særligt deres sanser. Det er med sanserne, at de orienterer
sig og umiddelbart forstår det, der sker omkring dem. Når vi eksempelvis laver orientalske nødder og brugerne bliver mødt af duft- og smagsindtryk, så bringer det minder
frem, og de forstår situationen i forhold til disse sanseindtryk. Det vil sige, at vi møder
brugerne gennem sanserne, og kommunikerer med dem. For Merleau-Ponty skal kroppen forstås som hele mennesket. Både som den fysiske krop, men også som bevidsthed,
følelser, sprog, mv. Kroppen skal altså ikke udelukkende forstås som sanser og biologi,
bevidstheden er i vores kroppe.
Merleau-Ponty er hovedfiguren, når det handler om studiet af, hvordan mennesket
er til stede i verden som krop, hvordan vi tilegner os verden som krop og opbygger en
forståelse af verden. I denne filosofi, er menneskets opfattelse af verden altid subjektiv,
fordi vi ikke kan sætte os ud over vores kropslige udgangspunkt. Så hvis vi vil vide noget
om en genstand eller et fænomen, kan vi kun undersøge dette via vores egen subjektive
opfattelse. Det betyder at forsøg på at objektivere, aldrig kan være andet end subjektive. Der findes således ikke et objektivt standpunkt for det enkelte menneske.
Med Merleau-Ponty gør fænomenologien grundlæggende op med opdelingen mellem
krop og bevidsthed, som dybt præger den tænkning, vi har i den vestlige kulturkreds.
Opdelingen kan spores tilbage til filosoffen og matematikeren René Descartes der i
1600-tallet formulerede skellet mellem krop og bevidsthed med sætningen ’jeg tænker,
altså er jeg’. Hermed understregede han, at det er vores bevidsthed, der er vores essens
som menneske. Han mente, at vores krop og dens sansninger kunne bedrage os, og at
kroppens funktioner var fundamentalt forskellige fra bevidsthedens. Sidstnævnte så
han som det eneste pålidelige middel til sand erkendelse.
Når vi i dag stadig generelt er optaget af bevidsthed, tanker og sprog i den vestlige
verden, betyder det også, at dette gør sig gældende i behandlingen af mennesker med
psykisk sygdom og stofmisbrug. Dette kommer for eksempel til udtryk i primære arbejdsmetoder som behandlingssamtaler og terapi. Endvidere er vi optaget af medicinsk
behandling, altså af kroppen og dens lidelser som biologiske størrelser.
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Idet Merleau-Pontys kropsfænomenologi er den teoretiske base for aktiviteterne, er
synet på brugerne på baggrund af ovenstående, at de er til stede i de sansestimulerende
aktiviteter som kroppe. Det er altså via en kommunikation med disse, at vi kan nå dem
på anderledes måder end i den øvrige behandling.
Krop og viden
For at kunne omsætte den abstrakte fænomenologi i vores daglige arbejde med aktiviteter, har vi anvendt Hubert Dreyfus og Stuart Dreyfus’ model for færdighedsindlæring.
Modellen er blevet anvendt til at forstå, hvordan viden i praksis bliver kropslig.
Brødrene Dreyfus er henholdsvis filosof og ingeniør, og de har i deres forskningsbaserede kritik af kunstig intelligens lavet en model over større børns og voksnes indlæring.
Trods modellens begrænsninger, er den velfunderet omkring forståelsen af, hvordan
viden bliver intuitiv og kropslig. Modellen har fem trin fra begynder- til ekspertniveau.
De sidste to niveauer, kyndig udøver og ekspert, er karakteriseret ved, at den tilegnede
viden er blevet kropslig og vanskeligt lader sig forklare sprogligt.
På de første niveauer i modellen er færdighederne tilgængelige for os i form af fakta og
regler. Det vil sige, at vi anvender ræsonnement og analytisk rationalitet i vores udførelse af det, vi er i gang med at lære. På disse niveauer argumenterer og vurderer vi hændelser i indlæringsforløbet i forhold til opstillede kriterier, men ikke mere end det. På de
højeste niveauer, opererer vi intuitivt, holistisk og synkront. Denne måde at handle på,
trækker på (kropslige) erfaringer og går uden om den rationelle analytiske proces, som
sænker den samlede proces, hvori vi handler.
Rationalitet bliver altså set som noget, der hæmmer menneskets bedste præstationer.
Eksperten genkender en situation fra tidligere, og han agerer nu og her, hans samlede
viden ’går i gang’. Det intuitive består altså i, at individet uden analytiske mellemled
kan trække direkte på tidligere erfaringer og genkende ligheder og forskelle mellem
disse erfaringer og den situation, som individet står i her og nu. Vi kan som eksperter
stadig vurdere og reflektere over vores handlinger analytisk og rationelt. Således kan vi
forbedre dem, men den tilegnede viden er på dette niveau kropsligt forankret, og kan
aktiveres lynhurtigt. Det er den viden vi har ’på rygraden’, og som vi bare gør uden at
tænke over det.
Vi er alle eksperter
Ekspertviden er ikke forbeholdt genier. Indlæringsmodellen omhandler også alle de
ting, vi gør hver dag. Hvordan ville du eksempelvis forklare et andet menneske, hvordan
du cykler? En ting er regler og teknik, men hvordan gør du med din krop? Hvordan
holder du balancen? De samme spørgsmål ville være svære at besvare, hvis vi spurgte
den bruger, der i bygningen af en sæbekassebil viste sig at have god håndværkssnilde.
Endvidere var det ikke en egenskab, vi vidste, han havde, før han deltog i forløbet, og vi
havde ikke forudset den, da samme bruger for eksempel i ‘Caféen’ sad og hang med sit
hoved ned over kaffekoppen, fordi han ikke kunne huske, om han skulle løfte koppen op
til munden, eller om han skulle tage hovedet ned til koppen.
Det er den kropslige ’gøre-viden’ vi har arbejdet med at aktivere under aktiviteterne.
Dreyfus & Dreyfus’ model har været grundlaget for i praksis at forstå viden som værende kropslig i fænomenologisk forstand. I og med at det mentale så ofte er genstand for
undersøgelse i behandlingen for eksempel i terapi og behandlingssamtaler, ønskede vi
via aktiviteterne at inddrage det brugerne ved og husker med kroppen.
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Arbejdet med kropslig viden: de mange intelligenser
Professor i psykologi Howard Gardner arbejdede i 1980’erne på at udvide det dominerende intelligensbegreb. Først og fremmest mente han på baggrund af blandt andet
neuropsykologisk og antropologisk forskning, at mennesket har mere end den ene
intelligens, der er defineret ved logisk-matematiske kunnen. Han ønskede at inkludere
kompetencer, der ikke umiddelbart er målelige i papir-og-blyant-tests, for eksempel
kropslige og rumlige kompetencer. På baggrund af denne bestræbelse udviklede han
den nu velkendte og populære teori om ’de mange intelligenser’.

Howard Gardner

Gardners teori har, siden den kom frem, åbnet for et utal af perspektiver, hvoraf de
vigtigste i nærværende sammenhæng er underbygningen af de forskellige intelligenser
som universelle og ligestillede, også selv om de ikke nødvendigvis er målelige i forhold
til naturvidenskabelige standarder.
Gardner har identificeret otte intelligenser, og hans teori er åben for at flere kommer til.
I arbejdet med aktiviteterne er det hensigtsmæssigt at forstå intelligenserne som positioner. På denne måde kan I fastholde et fokus på kroppen som både mental og fysisk.
Hvis vi i praksis arbejder med begrebet intelligens, er der fare for, at vi udelukkende
tænker mentale og kognitive funktioner og overser de andre aspekter af den hele krop.
De otte positioner
Gardners otte positioner er følgende:
j Matematisk-logisk position. Brugerne kan arbejde matematisk og logisk ved for
eksempel at udtænke konstruktioner (sæbekassebiler, drager), beregne mængder
og størrelser (maleforløb, bolsjeforløb), udtænke kombinationsmuligheder (smykkeværksted), osv.
j Sproglig position. Her kan brugerne arbejde med ord på alle mulige måder, for eksempel historiefortælling mens de maler; sjove, overraskende og poetiske tekster til
fotoplancher (fotoprojekt); slagord til konkurrenceløb (sæbekasse-ræs); osv.
j Visuel-rumlig position. Inddrag brugerne i indretning af værestedsfunktionen (inkl.
udsmykning med produkter de har lavet under aktiviteterne). Skab stemninger med stearinlys, farver, møbler. Arbejd med farver ved at male billeder; tag billeder med kamera, osv.
j Krops-kinæstetisk position. Brugerne kan her udfolde sig fysisk (drageflyvning, at
tage billeder, deltagelse i løb med andre behandlingssteder). Giv brugerne mulighed
for at udtrykke sig fysisk (en ide kunne være teater, en mindre ambitiøs ide kunne
være wii-spil, hvor brugeren skal indtage en rolle); eller stimulere kroppen på forskellige måder med dufte, smagsindtryk, berøringer, osv.
j Musikalsk position. Her kan I høre musik (eksempelvis under aktiviteterne), komponere eller spille musik, lave sangkonkurrencer, mm.
j Naturalistisk position. Tag brugerne med udenfor. Enten igen i drageflyvning eller
sæbekasse-ræs. Men der kan også laves et bålforløb, hvor I laver mad over bål, synger
sange omkring bålet, eller undersøger naturen omkring bålpladsen. Ingredienser til
madlavningen kan for eksempel findes her.
j Interpersonel position. Her kan der arbejdes på at udvikle brugernes relationer til
hinanden. Arbejdet i denne position understøtter arbejdet i de øvrige positioner.
j Intrapersonel position. Her kan brugere arbejde med at udvikle forståelsen af sig selv,
for eksempel egne ressourcer, identiteter og begrænsninger. Arbejdet i denne position understøtter også arbejdet i de øvrige positioner.
Eksemplificeringerne på de otte positioner viser et lille udsnit af, hvad det er muligt
at arbejde med. Ved brug af Kapitel 3 kan I forbinde arbejdet i de otte positioner med
arbejdet med de fem sanser i praksis. Kort sagt: Ved at arbejde inden for de otte positioner, bliver også de fem sanser stimuleret.
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Situationelle og kulturelle intelligenser
Teorien om de mange intelligenser, går mere specifikt ud på, at vi hver især har samtlige
intelligenser, og at vi kan have forskellige styrker og svagheder inden for disse. Intelligenserne er ikke hierarkisk ordnede, og det er derfor ikke bedre at være stærk i den
logisk-matematisk intelligens end i den musikalske.
Et særegent træk ved Gardners teori er, at han ser på intelligens som være bundet til
bestemte sammenhænge, situationer og miljøer. Endvidere er intelligens relationelt,
sådan at det som hjælper individet, for eksempel redskaber (kuglepen, computer,
mobiltelefon) og netværk (lærere, vejledere, forældre, venner) som vi kan anvende i den
situation, hvor vi skal løse et problem eller skabe et produkt, er en del af vores intelligens. Således er intelligenser ikke uforanderlige størrelser, som vi besidder hele vores
liv, men er situationelle, knyttet til tid, sted og (kulturel) sammenhæng.
Ovennævnte er væsentligt i arbejdet med de sanseorienterede aktiviteter, fordi vi her
sætter en kropslig viden i spil, som normalt er usynlig i behandlingen. En viden der
kommer til udtryk situationelt. Tag eksempelvis her igen den bruger, der viste sig at
have håndværkssnilde (side 102). Denne viden var bundet til en bestemt situation, med
bestemte redskaber og medskabere.
Sidste relevante aspekt af teorien er, at den er universel, det vil sige, at intelligens- og
positionsbegreberne kan anvendes tværkulturelt. Traditionelle intelligenstest er blevet
kritiseret for at være vestlige, sådan at mennesker fra andre kulturer, får et dårligere
testresultat end mennesker fra den vestlige kulturkreds. Allerede i Gardners definition
af hvad en intelligens er, kan vi se en opmærksomhed på det kulturelle. En intelligens
er ’evnen til at løse problemer eller skabe produkter, som er værdsat indenfor en eller flere
kulturer’ (Gardner 1993). Det vil sige, at en intelligens er en sådan, både hvis den udelukkende er anerkendt i en enkelt kulturkreds, men at den også kan være anerkendt på
tværs af kulturer. Herunder kan en intelligens have forskellige kulturelle udtryk rundt
om i verden.
Kultur skal forstås bredt sådan, at der kan være tale om subkulturer. Der er altså ikke
kun tale om eksempelvis nationale kulturer. Det væsentlige for jeres arbejde med aktiviteterne er, at I kan arbejde med at aktivere eller styrke jeres brugere i de forskellige
positioner på tværs af (sub)kulturer.
Arbejdet med de mange intelligenser i praksis
I kan planlægge aktiviteterne sådan, at der arbejdes i forskellige positioner. Hvis I
ønsker at arbejde i den krops-kinæstetiske position – som har tråde tilbage til Merleau-Ponty’s kropsfænomenologi – vil I træde ind i et felt, hvor krop og bevægelse
kommer i centrum for jeres opmærksomhed og i jeres arbejde. Dernæst er fordelen, at
I ved at planlægge en række aktivitetsforløb, der involverer forskellige positioner, vil
kunne involvere forskellige brugere. Eller rettere, I kan involvere de samme brugere på
forskellige måder og få fat i deres forskellige styrker og svagheder og videreudvikle disse. Det er ikke målet, at der i hver aktivitet arbejdes i alle positionerne, men at brugerne
igennem forskellige aktiviteter arbejder i de forskellige positioner.
Opsamlende, på teorien frem til nu, er Gardners teori en måde at operationalisere den
abstrakte fænomenologiske viden på. Herunder en aktivering af brugernes kropslige
viden, sådan som vi fik forståelse for den hos Dreyfus & Dreyfus. Ved brug af Gardners
teori omsætter vi forståelsen til praksis. Frem for at den abstrakte teori forbliver en
viden, som vi bærer med os i arbejdet uden at omsætte den, kan vi nu arbejde i de otte
positioner, og på den måde arbejde med brugerne som hele kroppe, fysisk og mentalt.
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Vi slipper nu teorierne vedrørende kropslig viden og erfaring, og vender os mod integrationsbegrebet og dets indhold, som var målet for vores arbejde med sanseorienterede
aktiviteter.
Integrationsbegrebet og arbejdet med relationer
Begrebet integration skal introduceres her, da vores udgangspunkt for at arbejde med
sanseorienterede aktiviteter var, at gruppen af etniske minoritetsbrugere skulle integreres. Integration betød i denne sammenhæng, at de etniske minoritetsbrugere både
skulle have en lige så god behandling som alle andre brugere, hvad det så end viste sig at
være, og at de skulle være en del af fællesskabet i ‘Caféen’ (jf. kapitel 1).
Der findes ikke tværfaglig enighed om, hvad integration er. Både forskere og praktikere
finder begrebet så udvandet, at de vælger at gå væk fra det og i stedet tale om inklusion, deltagelse, medborgerskab, mv. Imidlertid ændrer en forkastelse af begrebet ikke
ved, at vi har brug for at kunne tale om, hvordan mennesker, der kommer til Danmark,
kan indgå på ligeværdig vis i det danske samfund. Derfor har vi fastholdt begrebet integration, og i det følgende bliver den definition vi har anvendt præsenteret.
System- og social integration
Fra start mente vi, at integration var noget, der skulle gælde alle brugerne i KASA, i den
forstand at det ikke var de etniske minoriteter, der skulle ’integrere sig’. Målet var at
den samlede brugergruppe skulle udvikle sig sammen. Tilgangen adskiller sig fra den,
hvor der gives særtilbud til etniske minoritetsgrupper, for at de kan komme ’på niveau’
med majoriteten og herigennem blive integreret (dette er en skarp optegning, der kan
være gode grunde til at give særtilbud).
Definitorisk kan der skelnes mellem systemintegration og social integration. Ifølge
samfundsforskeren Charlotte Hamburger handler systemintegration om de rettigheder
og goder, som individet bliver tildelt fra staten. Altså om tildelingen af civile, sociale og
politiske rettigheder, som blandt andet har betydning for minoriteters økonomiske og
sociale placering i samfundet. Der kan være forskel på, om en minoritet har de tildelte
rettigheder formelt eller også reelt. Tænk for eksempel på stemmeret, som tildeles efter
faste procedurer, men som i mange lande ikke er en rettighed, der er mulig at omsætte i
praksis. Systemintegrationen er altså ikke reel.
Social integration handler om den gensidige tilpasning der finder sted mellem forskellige grupper i samfundet, for eksempel mellem minoriteter og majoriteten. Herunder
hører opfattelser af, holdninger til og adfærd over for hinanden. Med andre ord handler
social integration om de områder i vores sociale liv, der ikke er regulerbare. For eksempel møder mellem mennesker i lokalområdet, om kollegialt samvær på arbejdspladsen
eller adgang til netværk. Der kan kun være tale om reel social integration, da der ikke er
tale om rettigheder, der kan tildeles.
De to delområder, system- og social integration, udvikler sig samtidigt og påvirker
hinanden gensidigt i flere sammenhænge, for eksempel på arbejdsmarkedet. Staten
kan regulere og sikre minoriteters adgang til arbejdsmarkedet, men uden virksomme
sociale netværk, kan det imidlertid være svært at finde et job overhovedet.
Integration i helheden
Vi har således to områder, som det er ønskværdigt at være integreret i. Fordelen ved at
dele integrationen op, er at det analytisk bliver lettere at identificere, hvor et individ, en
familie eller en gruppe er integreret eller ikke integreret.
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Imidlertid vil vi introducere endnu et niveau inden for system- og social integration.
Professor Ruth Emerek skelner mellem integration og inklusion. I hendes definition af
begreberne er inklusion et begreb der opererer på delniveauer af integration; og integration er at individet bliver en del af helheden. I vores tilfælde er helheden lig med det
danske samfund. Hun anvender eksemplet, at man kan være inkluderet på arbejdsmarkedet, det vil sige, at man har et job og er selvforsørgende. Umiddelbart er alt godt, men
der er ikke nødvendigvis tale om integration. Mange indvandrere og flygtninge arbejder
i bestemte brancher, for eksempel grønthandlere, hyrevogne og pizzabarer. Således er
der tale om, at de er inkluderet på det danske arbejdsmarked, men de er ikke integreret
i danske sammenhænge. Emerek kalder dem derfor inkluderet, men segregeret.
Tredeling af integrationsbegrebet
Den segregering Emerek taler om, henviser til en tredeling af integrationsbegrebet:
j Assimilation; som er, når minoriteter bliver som majoriteten. Denne overtagelse af
majoritetssamfundets normer, værdier og levemåder kan være frivillig eller tvungen.
Hvis assimilation er tvungen, er den svær at kontrollere fuldstændig. Det er muligt
at tvinge folk til at tale et givent sprog eller handle på en bestemt måde, men det er
svært og omfattende at kontrollere individer og grupper fuldstændigt i alle sfærer af
deres liv. Forsøg gøres dog, for eksempel i det tidligere DDR, hvor partikulturen indprentede deres medlemmer at angive ulydige borgere. Dette førte til en stærk social
kontrol, hvor det var risikofyldt at betro sig til sine allernærmeste.
j Integration; som enten er pluralistisk integration, hvor minoritet og majoritet gensidigt tilpasser sig hinanden. Eller er smeltedigel-integration, hvor flere kulturer lever
sammen og en fælles kultur opstår og udvikler sig.
j Segregering; som ses i samfund hvor etniske grupper lever adskilt fra hinanden, og
ikke har nogen egentlig omgang med hinanden. Dette kan igen enten være frivilligt
eller tvungent. Den frivillige udgave er, at man for eksempel ønsker at bosætte sig
sammen med andre, der kommer fra samme land som en selv eller har samme religion. Den tvungne udgave kender vi i sin ekstreme form fra Apartheidstyret i Sydafrika,
hvor sorte og hvide levede adskilt ved lov.
I forbindelse med tredelingen er det væsentligt at bemærke, at en majoritet ikke altid er
dem der er flest af i tal, det kan lige så vel være et numerisk mindretal, der har (definitions)magten i samfundet. Jævnfør Sydafrika, hvor de hvide ikke var dem der var flest af,
selv om de i årtier undertrykte den sorte del af befolkningen. Dernæst, når vi taler kulturer, så er disse altid under forandring. Vi har i projektet anvendt en dynamisk kulturforståelse, hvor kultur er noget mennesker skaber, når de handler, forhandler og kæmper om
betydninger. Kultur er dermed ikke en stationær størrelse, men forandrer sig over tid.
Integrationsbegrebet anvendt i praksis
Tilbage til brugerne i KASA. Da projektet begyndte, kunne vi, med ovennævnte differentieringer af integrationsbegrebet, sige, at de etniske minoriteter i deres ophold
i ‘Caféen’ var inkluderet, men segregeret. Der var naturligvis ikke tale om en pålagt
adskillelse, men snarere en langsomt normaliseret tilstand. De etniske minoriteter satte
sig som oftest i sofagruppen i hjørnet, de etniske majoriteter ved det store bord i midten
af rummet. Der var ikke uvenskab, men heller ikke megen social omgang.
Opgaven bestod således i at få de etniske minoritetsbrugere integreret i helheden, i
fællesskabet. Det var som middel til at åbne og udvikle fællesskabet, at de sanseorienterede aktiviteter blev introduceret. Sagt på en anden måde, handler aktiviteterne
som integrationstiltag om, at skabe og/eller udvikle relationer og øge rummeligheden i
fællesskabet. Hvordan vi har grebet udviklingen af dette sociale felt an, skal vi se på nu.
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Det sociale
Det sociale felt er groft sagt hele den menneskelige verden, inklusiv politik, økonomi,
natur, mm. Som mennesker er vi sociale væsener, og uanset hvordan vi opdeler verden,
er det vores sociale konstruktion. De sanseorienterede aktiviteter er, som det forhåbentligt er fremkommet, sociale, og er en måde at inddrage brugerne som hele mennesker i fælles aktiviteter på. Når overskriften på dette afsnit særskilt peger på det sociale
felt, er det fordi begreberne, der præsenteres her, er vores måde at arbejde med det
sociale i forbindelse med udførelsen af aktiviteterne.
Vi har i vores arbejde anvendt nogle afgrænsede og direkte teoretiske greb. Dette har vi
gjort ved brug af psykolog Benny Lihmes begreb om ’den fælles tredje’ samt ved brug af
klassisk ritualteori fra sociologien og antropologien. Et hovednavn bag ritualtænkningen er Emile Durkheim, der var en af sociologiens grundlæggere.
’Den fælles tredje’ – det relationelle greb
’Den fælles tredje’ er udviklet som et socialpædagogisk begreb af psykologen Benny
Lihme, og begrebet er et bud på, hvordan man arbejder via relationer med psykisk sårbare mennesker. Arbejdet foregår inden for en treleddet model, da der ud over bruger
og behandler tilføjes et tredje led. Overordnet kan dette tredje led kaldes handling,
som er det sagsforhold, som de to andre led mødes igennem. Lihme tillægger det fælles
tredje led så stor betydning, at han siger, at det er den egentlige arena for behandlingen. Fordi det er i brugerens tilegnelse af indholdet i ’den fælles tredje’ at udviklingen,
eller behandlingen om man vil, ligger.
Indholdet er det der skal involvere brugeren i behandlingen, og få brugeren til at handle
aktivt. Derfor skal indholdet vælges ud fra, hvad der siger brugerne noget. Som det
fremgår af kapitel 1, er det ikke altid at brugerne i udgangspunktet har interesse for
sanseorienterede aktiviteter grundet deres psykiske sygdom og stofmisbrug, og det kan
derfor være nødvendigt at præsentere dobbeltdiagnosebrugere for noget, som man på
baggrund af faglige overvejelser og erfaringer mener, kan komme til at sige dem noget.
I behandlingsarbejdet handler ’den fælles tredje’ om, at frem for at behandler og
bruger koncentrerer sig om eksempelvis brugerens problemer, så koncentrerer de sig
om sagsforholdet. På baggrund af eksempler fra praksis argumenterer Lihme for, at
der indirekte arbejdes med problematiske relationer, når man engagerer sig i arbejdet
med ’den fælles tredje’. Normalt er fokus direkte på det problematiske, men i det man
arbejder sammen om noget der er meningsfuldt for både bruger og behandler, da falder
relationerne nemmere på plads. Særligt fordi tidligere dårlige erfaringer og uhensigtsmæssig adfærd i situationen erstattes af nye positive erfaringer og andre muligheder
for adfærd.
Igennem ’den fælles tredje’ handler vi i fællesskab. Relationen er som oftest mellem en
mere-vidende og en mindre-vidende. En bruger såvel som en behandler kan være den
mere-vidende og give af sin viden i arbejdet. Dette forhold har en opbyggende effekt på
brugerne, da de her kommer på banen, med det de ved i en sammenhæng, hvor deres
viden har betydning. Dette er noget, vi ofte har oplevet, eksempelvis i arbejdet med at
bygge drager, hvor vores iranske brugere var dem, der havde den største erfaring.
Lihme berører også betydningen af at arbejde og skabe materialistiske, sociale og
kulturelle produkter. Ifølge Lihme skaber og forandrer mennesket sig selv i arbejdsprocessen, og det færdige produkt er et objektiveret udtryk for personligheden. Derfor,
når brugerne kigger på deres fotoplancher, den sæbekassebil de har været med til at
bygge, eller det smykke de med tålmodighed har skabt, da ser de også sig selv – forandret. Denne forståelse af arbejde, som andet og mere end almindeligt lønarbejde, kan
videreudvikles teoretisk. Her rækker Lihmes udlægning som baggrund for en forståelse
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af, hvorfor det at skabe produkter har så stor en betydning for vores brugere.
Ovenstående forståelse af ’den fælles tredje’ har været vores måde at gribe det relationelle an på i samarbejdet med brugerne i de sanseorienterede aktiviteter.
Ritualer – det integrerende greb
Hvor det relationelle handler om de konkrete relationer mellem bruger og behandler,
samt mellem bruger og bruger, handler aktiviteternes rituelle form om fællesskabet og
individets plads i dette.
Når vi har anvendt teori om ritualer i arbejdet med aktiviteterne, er det først og fremmest for at skabe tryghed via genkendelse hos vores brugere. Ritualer er som oftest, og
i vores brug, stiliserede og ensartede handlinger. Gentagelser skaber erfaringsmæssigt
tryghed, og skabelse af tryghed har været vigtigt, fordi vi skulle introducere noget nyt. I
første omgang konceptet og senere nye og anderledes aktiviteter end dem brugerne var
bekendte med. Vi ønskede derfor at etablere en ramme om aktivitetsforløbene i hverdagen, der synliggjorde overfor brugerne, at nu sker her noget andet, samtidig med at
den stiliserede form hurtigt kunne gøre brugerne trygge i forhold til det, som skulle ske.
Dernæst ønskede vi at sætte rammer, om det der skulle ske, sådan at det adskilte sig fra
det samvær brugerne var vant til at have i ‘Caféen’. Dette var vigtigt i arbejdet med at
skabe nye omgangsformer i fællesskabet. Et ritual kan betragtes som en kondenseret
form af det hverdagsliv, vi lever. Det, der sker inden for ritualet, viser således i fortættet form det normale sociale liv. Fordi vi har arbejdet med at ændre fællesskabet i det
daglige, har vi valgt at sætte rammer om det. På den måde har vi under udførelsen af
aktiviteterne givet det sociale en rituel form, og sat fokus på og arbejdet med de sociale
omgangsformer brugerne imellem.
Sidst har ritualtænkningen ligget bag vores valg om at holde fester, når vi har afsluttet
de enkelte aktivitetsforløb. Sociologen Emile Durkheim var en af de første tænkere der
forbandt ritualer med opretholdelsen af samfundet. Frem for at tænke ritualer som
religiøse udtryk, som man hidtil havde gjort, fremførte han, at de mennesker der lever
i et samfund, gennem ritualer ’fejrer sig selv’. Eller sagt på nyere dansk, de bekræfter
gennem ritualer det fællesskab, som de er en del af. Det er denne integrerende effekt,
vi har ønsket at drage nytte af i vores arbejde. Som I har set, blev der for eksempel ved
sæbekasse-ræset skabt en intens fællesskabsfølelse og den fælles arbejdsproces, der
førte frem til finalen, blev synliggjort og værdsat. Således fejrede vi både den enkelte
og dennes præstation, samt fællesskabet som social enhed og dets værdier.
Durkheims teori har igennem 1900-tallet med rette været underlagt kritik og videreudvikling, i det han ikke tager højde for alt det i et samfund, som de enkelte individer ikke
deler eller ikke er enige om. Hans teori tager heller ikke hensyn til alle de, der ikke føler,
at der er plads til dem i den eksisterende orden. Han har altså kun øje for den integrerende funktion, som ritualer har i opretholdelsen af en given samfundsorden. Når vi alligevel anvender hans grundtanke, er det fordi, der er enighed om, at den integrerende
funktion er ét element i forklaringen af rituel handling. Et element som netop er det, vi
har ønsket at nære og udvikle, da vi har i de enkelte gruppegange, har arbejdet med at
skabe nye omgangs- og udtryksformer. En integrering af disse nye former i fællesskabet
har været vigtig i vores arbejde med brugerne. Derfor trækker vi på Durkheims integrerende forståelse af ritualer, og på dette grundlag har de afsluttende fester væsentlig
betydning for en integrering af fællesskabet i KASA (jf. kapitel 3).
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Afrunding
Den teoretiske vifte er hermed udfoldet. Som det fremgår, er der forskel på hvordan
aktiviteterne ser ud i praksis (kapitel 2 til 5) og som teori (appendiks 1 og 2). Det er vores
forhåbning, at det er muligt at forene den praktiske og teoretiske tilgang, med henblik
på at skabe en større forståelse af de sanseorienterede aktiviteter og deres fremtidige
udviklingspotentiale.
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