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Neuropsykologi er en gren af psyko-
logien, hvor man i særlig grad interes-
serer sig for sammenhængen mellem 
hjernefunktion og psykiske funktioner, 
herunder intellekt, adfærd og følelser. 
Som anvendt videnskab finder neuro-
psykologien stor plads i neuropæda-
gogikken.

Neuropsykologi og neuropædagogik 
er tema for dette nummer af ViPU 
Viden.
Der har de senere år været ganske 
megen opmærksomhed omkring 
neuropsykologi og hjernens funktion i 
det hele taget.

På videnscentrets jubilæumskonferen-
ce i 2014, som du kan læse mere om 
i bladet, vil du bl.a. få mulighed for at 
høre en af de førende hjerneforskere, 
Morten L. Kringelbach.
Det læsende publikum havde for kort 

Kurt Sørensen, overlæge og leder af  
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri

tid siden lejlighed til at stifte bekendt-
skab med Dr. Zukaroff, en fiktiv hjer-
neforsker i Peter Lunds Madsens bog 
»Dr. Zukaroffs testamente,« der på en 
for lægmænd forståelig måde forkla-
rer grundliggende træk vedrørende 
hjernefunktion. Bogen vil senere blive 
anmeldt, men allerede nu kan vi varmt 
anbefale bogen.

Vi vil heller ikke forbigå, at VISS.dk på 
Sølund for nylig afholdt en vellykket 
konference om neuropædagogik, hvor 
ViPU Viden var inviteret. Du kan læse 
mere i bladet.

For ganske nylig er 2. udgave af 
Raben Rosenberg og Poul Vide-
bechs bog om klinisk neuropsykiatri 
udkommet. I denne gennemgåes de 
forskellige psykiatriske diagnoseka-
tegorier ud fra et organisk orienteret 
synspunkt. Det undrer, at den eneste 
diagnose der ikke er medtaget, er 
udviklingshæmning. Herved adskiller 
denne lærebog sig ikke fra de se-
nere års lærebøger i psykiatri, der er 
kommet i Danmark, hvor udviklings-
hæmning tilsyneladende er udgået af 
det pensum, medicinstuderende skal 
igennem. 
Dette er bekymrende for fremtidens 
udviklingshæmmede patienter. De 
risikerer at møde læger, der ikke har 
nogen som helst forudsætninger for 
at forstå udviklingshæmmede. Jeg 
har taget kontakt til forfatterne af den 
neuropsykiatriske lærebog. Der er nok 
udsigt til, at kommende udgaver vil 
råde bod på den mangel, der påpe-
ges.

Redaktionen benytter lejligheden til at 
ønske læserne en god sommer!

Neuropsykologi og 
neuropædagogik 
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Neuropædagogik er en begrebs-
mæssig konstruktion, hvor neuro 
henviser til nerve og pædagogik 
til opdragelseskunst. 

Ifølge Kjeld Fredens er neuropæda-
gogik et samspil mellem pædagogik 
og neuropsykologi, hvor neuropsy-
kologien undersøger sammenhænge 
mellem hjerneprocesser og psyke. 
Neuropædagogikkens sigte er at 

kompensere for og støtte borgere 
med neuropsykologiske problemer 
og derfor kan neuropædagogikken 
betragtes som anvendt neuropsyko-
logi. Neuropædagogik er en tværfaglig 
disciplin, som trækker på mange 
fagområder som fx neurologi, medicin, 
neuropsykologi, fysio – og ergoterapi, 
pædagogik, musikpædagogik, logo-
pædi, psykiatri mm.

Kjeld Fredens definerer neuropæda-
gogik som pædagogiske overvejelser, 
fremgangsmåder og gennemførelse 
af undervisning og behandling af 
personer med funktionsnedsættelser, 
som skyldes sygdom, skade eller 
forstyrrelser i hjernen. Sigtet med 
neuropædagogik er at gøre eleven så 
selvhjulpen som muligt via en kognitiv 
rehabilitering. Neuropædagogik byg-
ger både på kognitive videnskaber og 

Af cand. pæd. ant. & socialpædagog Anna Marie Langhoff Nielsen 
VISS.dk

Neuropædagogik er anvendt 
neuropsykologi
- Om VISS.dks neuropædagogiske efteruddannelse
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på pædagogik. Resultatet af undervis-
ningen afhænger af funktionsnedsæt-
telsens karakter, elevens personlige 
ressourcer og støtte i nærmiljøet samt 
kvaliteten af det professionelle team-
arbejde, der etableres til at støtte og 
udvikle eleven.(Fredens 2012:55)

Neuropædagogikken tager oprindeligt 
sit udgangspunkt i mennesker med 
erhvervet hjerneskade, men i begyn-
delsen af 1990`erne blev den neuro-
pædagogiske tilgang introduceret på 
området for mennesker med udvik-
lingshæmning af Susanne Freltofte og 
Viggo Petersen. For mange social- og 
specialpædagoger blev neuropæ-
dagogikken en meningsfuld forståel-
sesramme og dermed en hjælp til at 
tilrettelægge en pædagogik, der både 
øgede borgerens deltagelse i eget liv 
og kvalificerede relationen mellem bor-
ger og pædagog. Behovet for mere 
viden inden for feltet, resulterede i at 
kursusafdelingen i Landsbyen Sølund 
(nu i VISS.dk) begyndte at udbyde 
efteruddannelse i neuropædagogik 
fra midten af 1990`erne med særligt 
fokus på borgere med udviklings-
hæmning. 
Efteruddannelsen er gennem årene lø-
bende blevet revideret, så den afspejler 
den nye viden, der er inden for områ-
det. I 2009 gennemgik uddannelsen, 
en mere omfattende justering, hvor 
hensigten har været, at tydeliggøre det 
bagvedliggende handicapsyn i uddan-
nelsen og dets konsekvenser for den 
neuropædagogiske praksis. Der er nu 
et øget fokus på at skabe en kobling 
mellem det relationelle og det individu-
elle i en kulturel kontekst, hvilket afspej-
ler både en biomedicinsk, miljørelateret 
og dialektisk handicapforståelse. 

Forskellige handicapforståelser
Der er ikke en egentlig definition på 
hvad et handicap er, men sædvan-
ligvis refererer det til en konstaterbar 
fysisk, psykisk eller intellektuel funkti-
onsnedsættelse, der begrænser den 
pågældende i at deltage i samfunds-
livet på lige fod med andre borgere. 
Udover denne lidt statiske definition 
på handicap dominerer der blandt 
professionelle flere forskellige forståel-
ser af handicap, hvor det især er den 
biomedicinske og den miljørelaterede 
forståelse der er fokus på blandt pro-
fessionelle.

I en biomedicinsk handicapforståelse 
anskues handicappet som en defekt 
eller en mangel hos individet, hvor den 
biologiske defekt kan være placeret 
forskellige steder i hjernen eller krop-
pen og omfanget af defekten kan vari-
ere fra næsten ubetydelige skavanker 
til meget omfattende fysiske eller psy-
kiske defekter som fx kromosomfejl. I 
den biomedicinske handicapforståelse 
ligger en antagelse om, at der er en 
lineær sammenhæng mellem defekten 
samt typen og graden af handicappet. 
Dette indebærer, at der ofte kan stilles 
en diagnose, som i et vist omfang 
kan forudsige hvilke funktioner, der vil 
blive påvirket fx sansning, kognition 
og motorik samt til en vis grad give en 
prognose for udviklingen af handicap-
pet. 

Den biomedicinske handicapforståelse 
kan være meningsfuld, når handicap-
pet skal indkredses og forståelsen kan 
danne baggrund for at personen får 
den rette medicinske og pædagogi-
ske behandling. Forståelsen bidrager 
dog ikke til at afdække betydningen af 

handicappet og derfor er det nødven-
digt at se på den gensidige påvirkning 
af og samspil mellem borgeren med 
handicap og miljøet. 

Den miljørelaterede handicap-
forståelse 
I den miljørelaterede eller relationelle 
handicapforståelse rettes fokus på 
den manglende funktion hos bor-
geren i relation til miljøet frem for på 
den biologiske defekt. Handicappets 
betydning er afhængig af i hvilken 
grad samspillet mellem funktionsned-
sættelse og miljø /kontekst resulterer 
i barrierer for deltagelse i samfunds-
livet. Fokus flyttes dermed væk fra 
individets fejl og mangler og over på 
mødet mellem borger og miljø, hvor 
handicappets omfang blandt andet 
skal ses i forhold til tilgængeligheden 
i samfundet. Tilgængelighed er her 
et handicappolitisk begreb, der skal 
forstås bredt og som omhandler både 
den fysiske, intellektuelle og mentale 
tilgængelighed. Det handler i denne 
forståelse om kompensation og om 
at forandre samfundet, så mennesker 
med fx syns-, høre-, motoriske og 
kognitive funktionsnedsættelser kan 
sikres deltagelse i samfundslivet på 
lige fod med andre. Kompensatio-
nen retter sig også mod den relation 
borgeren indgår i med fx pædagogen, 
hvor det er afgørende at pædago-
gen kan indstille sig på borgeren og 
tilrettelægge det nære miljø omkring 
borgeren, så dennes ressourcer kom-
mer mest muligt i spil. 

De to dominerende handicapforståel-
ser kan kritiseres for ikke at indfange 
den subjektive oplevelse af at have et 
handicap, som hos den enkelte bor-
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ger kan være meget forskellig, selvom 
der er tale om det samme handicap. 
I hvilken grad man oplever sig selv 
som handicappet kan afhænge af ens 
personlighed, men også af holdningen 
hos de mennesker, der omgiver en. 
Den historiske og kulturelle kontekst 
får også betydning i forhold til i hvil-
ken grad den handicappede borger 
møder anerkendelse og opfyldelse 
af sine rettigheder som tilhørende en 
minoritet. 

L. S. Vygotskys dialektiske 
handicapforståelse
De forskellige perspektiver ovenfor 
kan samles i en mere dynamisk handi-
capforståelse, der tager afsæt i den 
russiske psykolog L. S. Vygotskys 
dialektiske handicapforståelse, som 
tilhører den kultur-historiske skole. 
Den dialektiske handicapforståelse 
indebærer en erkendelse af, at handi-
cap er noget der opstår i mødet med 
en modsætning. Handicappet opstår 
med andre ord som et modsætnings-
forhold mellem personens forudsæt-
ninger og omgivelserne i de historiske, 
kulturelle og sociale praksisser per-
sonen indgår i. Der er ifølge Vygotsky 
tale om et komplekst forhold mel-

lem indre biologiske og ydre, sociale 
faktorer. Funktionsnedsættelsen er 
således ikke en statisk størrelse, men 
ændrer sig over tid i takt med den 
udvikling, der opstår historisk, kulturelt 
og i de sociale praksisser personen 
deltager i (Bøttcher og Dammeyer, 
2010). I den dialektiske handicapfor-
ståelse ses også elementer fra social-
konstruktivismen, hvor der er enighed 
om, at mennesket ikke har en givet 
essens eller et særligt medfødt indre. 
Mennesket er ikke determineret, men 
udvikler sig, og sit indre, i et dialektisk 
forhold til den kultur det lever i. Den 

enkeltes virkelighed konstrueres, 
lidt forenklet sagt, i det sociale, i 

mødet med omverdenen og der-
for vil der være stor forskel på, 
hvilken betydning fx en kognitiv 

eller motorisk funktionsnedsæt-
telse får i forskellige kulturer og for 

forskellige mennesker, med forskel-
lige personligheder. 

Når vi tænker denne forståelse ind 
i den neuropædagogiske efterud-

dannelse er formålet blandt andet at 
udvikle kursisternes evne til at forstå 
borgerens situation ud fra en bred 
vifte af perspektiver. Pædagogens 
viden om sig selv, borgerens funkti-
onsnedsættelse, konteksten, kulturen 
og de historiske og politiske betingel-
ser får således betydning for mødet 
mellem borger og pædagog. Hvis der 
ønskes en forandring i den pædago-
giske praksis, kan ansvaret derfor ikke 
blot lægges på den udviklingshæm-
mede borgers eventuelle neurologi-
ske dysfunktion, men skal derimod 
lægges på pædagogen, der via sine 
faglige og personlige forudsætninger 
må tilpasse sig i relationen til borgeren 
og tilrettelægge omgivelserne på en 
sådan måde, at borgeren kan udfolde 
sine ressourcer herunder sin med – og 
selvbestemmelsesret. 
 
Læs mere om neuropædagogisk ef-
teruddannelse på www.viss.dk under 
efteruddannelse

Anne Marie Langhoff Nielsen
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Der var sol og ikke skyggen af 
lockout og krise, da 150 deltage-
re var samlet i Landsbyen Sølund 
omkring neuropædagogisk kon-
ference arrangeret af VISS.dk. På 
programmet stod der stress og 
psykisk sårbarhed. Her kom det 
frem, at stress ikke bare er nega-
tivt og at det i små doser også er 
sundt. Men hvordan forebygger 
og afhjælper vi den stress, der 
ikke er sund?

”Man må styrke det svageste led. 
For det er der, man reagerer, når 
man bliver presset. Fra mavesyre og 
hjertebanken til spændinger i nakken. 
Fysiske reaktioner som hovedpine, 
psykologiske som træthed eller socia-
le reaktioner som at blive fjern og 
glemsom. For vi skal ikke kun arbejde 

med det, vi er bedst til. Men vi kan 
kompensere ved at løfte på de andre 
planer. Det handler om evnen til at 
kunne se muligheder i stedet for pro-
blemer. At vende negative emotioner 
til muligheder,” sagde læge og hjerne-
forsker Kjeld Fredens og henvendte 
sig til pædagogerne med:

”I kan kun lære nogen noget ved at 
tage afsæt i det, hvor de kan noget 
- og ikke ved at ”informere”. I skal 
kunne selv, før I kan lære andre det. 
Vi skal coache dem - møde dem og 
vække deres ressourcer. Stik dem en 
pjece og de kommer igen. Men coach 
dem og det tager måske længere 
tid, men er en gevinst i det lange løb. 
Vi skal også supervisere og coache 
hinanden, så vi bliver bedre til at se 
os selv udefra. Alvorlig stress hæm-

mer den bevidste tænkning, og den 
kan tryne vores følelser. Al udvikling 
handler om afvikling. Nye strategier er 
dobbelt arbejde for at afvikle gam-
melt og udvikle nyt. Vi skal skifte fra 
at være kritiske og til at være ikke 
dømmende.”

Helt og ikke adskilt
Et sted Kjeld Fredens ord gav gen-
lyd var hos hjemmevejlederne og 
pædagogerne Lea Costello og Bent 
Kristensen fra Randers kommune, der 
var deltagere på konferencen.
”Kjeld Fredens var god. Han har 
udviklet sig siden, vi sidst hørte ham 
og er nu mere over i mennesket end i 
hjernen,” sagde de og fortsatte:
”Det vigtige er at kigge på både det 
biologiske, det psykologiske og det 
sociale. Man ser på mennesket som 

Af journalist Mette Egelund Olsen, 
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri

Nogle gange skal 
man blive stående og 
have ambitioner på de 
udviklingshæmmedes 
vegne

Det er ikke nok at spille guitar -  
Der skal kvalificeret viden til
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helt og ikke adskilt og i diagnoser. Vi 
bliver på denne konference bekræftet 
i, at det vi gør, er det rigtige. Vi har 
nu også en teoretisk baggrund for, 
at det virker. En evidens i det, vi gør. 
Vi har noget nu at hænge det op på. 
Og så er det altid godt lige at få viden 
opfrisket. Vi bliver mere bevidste om, 
hvor stor betydning vores rolle har og 
at vores indstilling er vigtig. Forståel-
sen for hvordan hjernen tilegner sig og 
fastholder information og færdigheder 
koblet sammen med det psyko-
sociale, hvor man ser på, hvordan 
mennesket udvikler sig i de relationer 
og den kontekst, det er en del af - 
det kvalificerer os til bedre at kunne 
tilrettelægge vores praksis på måder, 
der vil give borgeren mulighed for at 
trække på sine stærke sider,” sagde 
hjemmevejlederne og fortsatte:
”Ideen med neuropædagogik er, at 
man går velfungerende veje i hjernen. 
Dermed øges borgerens mestrings-
evne og det er lig med livskvalitet i 
vores øjne.” 
De to hjemmevejledere fandt også en 
god pointe i Ba. Psyk Trine Uhrskovs 
foredrag om stress, psykisk sårbarhed 
og konfliktforståelse.
”At trivsel og mestring er en balance 
mellem de krav, der stilles til borgeren, 
og de ressourcer borgerne selv ople-
ver at have. Og det er vores arbejde 
at kunne se det,” sagde Lea Costello 
og Bent Kristensen.

Bliv stående
Trine Uhrskov talte netop om, at trivsel 
er muligt, når der er balance mellem 
de krav, du oplever at stå med og de 
ressourcer, du oplever at have, og det 
mål du gerne vil hen imod. For når der 
er for mange krav, kan du få stress. 

”Vi må ikke glemme at se ned i livets 
rygsæk for at se, hvad der ligger. Det 
kan være ”manglende familierela-
tioner”, personale man savner eller 
flytninger. Under isbjerget af angst, 
vrede og bekymring ligger livstemaer, 
livshistorier, diagnostik profil, psykisk 
sårbarhed og personlighed. For at 
forstå det vi ser, skal vi have alt det 
underliggende med,” sagde Trine 
Uhrskov.
Hun mente, at jo mere stress, der er, 
jo mere ser vi den udfordrende og 
selvskadende adfærd, men der er no-
get andet også - rygsækken - og drå-
berne der får bægeret til at flyde over. 
Hun talte også om low arousal og 
om, at der er mere end bare dens fire 
grundpiller: 1) Nedbringelse af krav. 2) 
Gå ud af konflikten. 3) Personalet skal 
reflektere og være bevidste om det, 
de gør. De skal forstå adfærden og 4) 
Personalet skal støttes. 
”Så langt er jeg enig. Men nogle 
gange bliver den udfordrende adfærd 
værre, når man fjerner kravene. For 
hvis vi ikke stiller krav - lukker vi også 
for udviklingsmulighederne. Indimel-
lem må vi gøre noget andet end bare 
at gå to skridt tilbage og fjerne kra-
vene. Nogen gange skal vi også blive 
stående. Vi må have ambitioner på 
deres vegne,” sagde Trine Uhrskov.

Sortering i sansen
Også sanserne var på programmet 
på konferencen. Her kunne Kirsten 
Bundgaard, pædagogisk konsulent 
og fysioterapeut fortælle, at sanserne 
er et system, der gør, at vi kan tolke 
den verden, vi er i. Sanserne er en 
stressfaktor i det øjeblik, de forstyrrer 
os. Hvis vi ikke kan sortere i sanserne, 
reducerer vi ressourcerne til at kunne 

Kjeld Fredens

Trine Uhrskov

Dorthe Birkmose
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være i de omgivelser, vi er i, og stress-
niveauet stiger. Men vi er nødt til at 
sortere noget fra. Afhængig af vores 
stressniveau kan vi være mere eller 
mindre tolerante. 
”Vi må forstå, at de mennesker, vi 
arbejder med kan have en anderledes 
sanseopfattelse end os. Ligesom det 
er ikke altid, vi kan stole på det, vi ser 
eller hører eller i det hele taget san-
ser,” sagde Kirsten Bundgaard.

Musik smitter
En af de sanser deltagerne blev ud-
fordret på var høresansen, da musiker 
og professor Peter Vuust stod op på 
podiet og talte om, hvad musik gør 
ved vores hjerner. For musik påvirker 
os følelsesmæssigt og er et kommu-
nikationsmiddel mellem mennesker. 
Musik kan ramme vores følelser meget 
abstrakt men præcist og hurtigt.
”Al musik handler om spænding og af-
spænding. Vores hjerner skal forudse 
fremtiden. Vi skal forudse den næste 
musikalske akkord. Vi bliver belønnet 
af hjernen for at forudsige korrekt. 
For musik kan aktivere dopamin og 
lege med vores belønningssystem. Vi 
forsøger at danne mening ud fra den 
baggrund, vi har. Musik er kommuni-
kation på forskellige niveauer. Vi lærer, 
hvad vi skal forvente. Stressniveauet 
falder, når f.eks. små babyer hører 
deres mor synge. Der er også det 
frydefulde gys, hvor hårene rejser sig. 
Det er en slags frygt-reaktion, men det 
er fint nok. Som vi kan smitte hinan-
den med følelser (vi bliver smittet af 
barnets grin), så kan vi også smittes 
af musik. Lyd skaber billeder i hjernen 
og giver følelsen, der svarer til billedet. 
Det giver følelser, der er forbundet 
med minderne,” sagde Peter Vuust.

Undgå triggere
Også minderne var i centrum, da Trine 
Lise Bakken, forsker, ph.d, cand. 
san holdt workshop om traume hos 
personer med udviklingshæmning. For 
ifølge Trine Lise Bakken bliver mange 
udviklingshæmmede fejl-diagnostice-
ret. For ofte forveksles traumer med 
psykoser. Det er ikke hændelsen i sig 
selv, men sårbarheden i den enkelte 
der medfører, at det ikke integreres. 
Og de udviklingshæmmede menne-
sker har ikke den kognitive kapacitet, 
der skal til for at bearbejde traumet/
hændelserne. 
”Det at de tager kontrollen fra dig, 
er det værste ved traumer. Der er 
ingen afstand mellem hændelsen og 
nutiden. Vi må undgå triggere. Det 
der giver minder om den traumatiske 
hændelse. Og behandlingen må ikke 
være værre end selve sygdommen,” 
sagde Trine Lise Bakken. 

En af dem, der lyttede godt efter var 
Marie Sonne, næstformand i Social-
pædagogernes Landsforbund. Hun var 
meget begejstret. 
”Trine Lise Bakkens oplæg om traumer 
burde alle socialpædagoger høre. Det 
gav uundværlig indsigt i, at der kan ligge 
et gammelt traume til grund for, at de 
udviklingshæmmede mennesker udviser 
udfordrende adfærd og ikke vil være 
med til det, vi skønner er til deres eget 
bedste. Hvor og hvordan laver vi mind-
ste indgriben? Hvad gør vi, når borgeren 
siger fra,” forklarede Marie Sonne.
Hun syntes, at konferencen var en 
fantastisk oplevelse med nogle utro-
ligt professionelle og højt kvalificerede 
oplægsholdere. 

”Det er dejligt at se så mange vel-

kvalificerede socialpædagoger, der 
tager deres rolle alvorlig. Og det er 
godt, når der tales ud fra praksis og 
ikke teori. Vi har mennesker, der har 
evidens for området. Men det er ikke 
anerkendt, for det er ikke forsknings-
resultater, det er fra praktikere. Men 
det burde have samme status som 
forskning,” sagde Marie Sonne, der 
var meget optaget af, hvad det er 
for en retorik, der bliver italesat. Hun 
fortsatte: 
”I verden omkring os bruges der ord 
som medbestemmelse, inklusion og 
”ud på arbejdsmarkedet” og det kan 
vi selvfølgelig ikke blive uenige om. 
Men den palet af liv vi arbejder med 
må italesættes. Hvad er det vi rent 
praktisk taler om, når vi siger inklusion 

Kirsten Bundgaard

Peter Vuust
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og medbestemmelse.”
Marie Sonne sidder også i en arbejds-
gruppe vedrørende magtanvendelser, 
og der diskuteres i øjeblikket med 
Sundhedsministeriet. Og her har hun 
oplægsholdernes indlæg i baghånden, 
når hun skal diskutere med embeds-
mændene.
Hendes største ønske er, at det er 
vigtigt at lave en selvstændig uddan-
nelse indenfor det socialpædagogiske 
område. Altså en uddannelse der er 
målrettet det sociale område. Hun er 
dog bange for, at hun ikke får det. Al-
ternativt håber hun på et selvstændigt 
”ben” i uddannelsen.
”For konferencen underbygger, at der 
er brug for specifik læring på området. 
Det handler ikke om at spille guitar 
men om højt kvalificeret viden. Der er 
overbygninger på alt. Udviklingshæm-
mede med psykiske lidelser er en af 
dem og en stor udfordring. Det er 
nødvendigt, hvis du skal støtte disse 
mennesker, at du som socialpædagog 
har viden om udviklingshæmning, 
psykiatri, misbrug, jura o.s.v. De har 
krav på højt kvalificeret støtte. Det kan 
ikke nytte noget, at fordi du er han-
dicappet, så eksisterer specialisterne 
ikke,” sagde Marie Sonne.

Søvnbesvær hos hver femte
En specialist på området var dog 
tilstede ved konferencen. Psykiatrisk 
speciallæge Troels Gram Bruun fra 
landsbyen Sølund fortalte om psykia-
trien og stress.
Faktisk så har hver femte søvnbesvær 
med rumination (når vi grubler over de 
samme negative tanker) - og det giver 
tendens til stress.
”Stress ”fylder” ikke så meget hos 
psykiatere. Vi har vores diagnose-
system. Og de eneste steder stress 
optræder direkte i diagnoselisten 
WHOs ICD-10 er under F51.0 om 
søvnløshed, stress og bekymring og 
under F40-49 om angst, OCD, stress, 
dissociative og somatoforme lidelser.
Udviklingshæmmede mennesker bliver 
lettere stresset på grund af deres ud-
viklingsalder. Når man som psykiatere 
har med udviklingshæmmede at gøre, 
er det en jagt på årsager. Og der er 
mange stressorer som f.eks. fysiske og 
kemiske,” sagde Troels Gram Bruun.

Faglighed er midlet
Men hvad kan man gøre for at styrke 
sig selv? Det kan man med faglighed, 
mente konferencens sidste oplægs-
holder psykolog Dorthe Birkmose. 

Og der er tre måder at forholde sig 
på. Vi kan vende det indad og føle 
os uduelige. Vi kan vende det udad 
og måske med vores ord skabe et 
monster. Eller vi kan tolke fagligt. Al 
adfærd er en udtryksform, og alle 
mennesker er sociale. Vi kommuni-
kerer med ord og kropssprog. Vi har 
brug for at forstå andre og et behov 
for at blive forstået. Det er der, hvor 
man rummer mennesket.
”Vi har længere lunte og bredere vifte. 
Men mennesker ramt på deres kog-
nitive ressourcer har det ikke. De ople-
ver langt hyppigere situationer, hvor 
de ikke er mødt, forstået og hørt. Det 
er fast arbejde og hver eneste dag. 
Måske ryger fagligheden lige ved den 
borger og er der ved de andre. For 
der er ingen vaccination. Men det er 
benhårdt arbejde - i grupper og I har 
ret til supervision. Det handler om etik. 
At vi behandler dem ordentligt men 
det handler også om selvbeskyttelse. 
Og den eneste vi har er faglighed,” 
sluttede Dorthe Birkmose.

VISS.dk afholder neuropædagogisk 
konference igen i 2015 - hold øje 
med hjemmesiden www.viss.dk for 
mere information

Marie Sonne Bent Kristensen og Lea Costello
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Jeg får ofte spørgsmålet: 
Hvordan beskytter man sig mod 
psykiske belastninger i arbej-
det med mennesker med pro-
blemskabende adfærd? Svaret 
må være, at kun faglighed kan 
hjælpe os. Det kan måske umid-
delbart lyde enkelt, men det er 
det på ingen måde. Faglighed 
handler om at prøve at forstå det 
andet menneske og dets måder 
at handle på for dermed at have 
en reel chance for at hjælpe. 
Faglighed handler altså ikke 
om, at vi skal forsøge at ændre 
andres adfærd. Det handler 
derimod om at ændre vores egen 
tankegang, hvilket medfører, at vi 
vil handle anderledes – hvilket i 
øvrigt hyppigt fører til forandrede 
reaktioner hos andre. 

I praksis kan det være svært at 
afgøre, om man tolker fagligt. Der er 
utallige måder at tolke andres adfærd 
på, men når jeg lytter til personales 
fortællinger, lægger jeg mærke til tre 
overordnede måder at tolke på. To af 
tolkningerne udtrykker afmagt, og de 
er samtidig med til at gøre personalet 
mere afmægtigt og forrået. Man kan 
nemlig enten vende afmagten indad 
og tage skylden for andres adfærd 

på sig, eller man kan vende afmagten 
udad og lægge skylden for adfærden 
på andre. Den tredje tolkning er faglig, 
og der tager man magt på den faglige 
måde og afværger den forråede magt.

Når afmagten bliver min skyld
Når et mennesket opfører sig på en – 
for os – uforståelig, voldsom eller pro-
blemskabende måde, kan vi tolke ad-
færden som noget, der er rettet mod 
os. Tolkninger, hvor vi finder årsagen 
til andres adfærd hos os selv, vil virke 
belastende på os og kan indeholde 
et gran af sandhed, da det sagtens 
kan tænkes, at vi siger eller gør noget, 
som udløser en afmagtsreaktion hos 
andre. Men selv i de tilfælde er der 
afgørende forskel på, om vi er skyld i 
en andens adfærd, eller om det blot 
er vores strategier, der i den givne 
situation ikke er optimale. Hvis det er 
os som personer, der er skyld i den 
andens adfærd, bliver vi handlings-
lammede. Hvis det derimod er vores 
strategier, som ikke er gode nok, så 
ser det ikke så sort ud. Strategier kan 
vi lave om.
Hvis personalegruppen udvikler en 
kultur, hvor man leder efter årsagen til 
problemskabende adfærd blandt be-
stemte personaler, så kan det blive en 

kultur, der handler om ære og skam. 
Det bliver ærefuldt at kunne ”klare” 
mennesker med den problemskaben-
de adfærd, og det bliver tilsvarende 
skamfuldt, når man ”ikke kan klare” 
dem. Man får et A-hold og et B-hold. 
A-holdet er dem, der kan få andre til 

at holde op med deres problemska-
bende adfærd eller få dem til at følge 
den struktur, der er lagt for dem. Når 
det kommer til at handle om at ”klare” 
andre mennesker og få dem til at 
”opføre sig ordentligt”, så er faglighe-
den forsvundet, og det handler ikke 
længere om at støtte og hjælpe. 
A-holdet ved sjældent, hvad det er, 
at de gør anderledes, hvilket de kan 
dække over med sætninger som ”det 
handler om kemi”, ”jeg har altid ar-
bejdet med relationer” og ”det er tavs 
viden”. Nogle gange tages personale 
i en god mening væk fra en svær 
arbejdsopgave, og selvom det umid-
delbart kan føles som en lettelse, så 
efterlader det den enkelte med en op-
levelse af uduelighed, fordi man ikke 
magtede den opgave, som kollegerne 
tilsyneladende formår at udføre. Man 
kom på B-holdet. Netop risikoen for at 
ryge på B-holdet kan fylde meget for 
dem, der er på A-holdet. De kan frem-
stå som selvbestaltede eksperter, idet 
de er nødt til at bruge meget energi 

Af psykolog Dorthe Birkmose

Vores tolkninger af andres adfærd

Ét er, hvordan andre handler; 
men noget andet er, hvad vi tænker 

om det. 

FAKTA

De tre hovedspor i tolkningerne af andres adfærd:
 1. Adfærden er rettet mod mig
 2. Adfærden er et personlighedstræk hos den anden

 3. Adfærden er en udtryksform

FAKTA
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på at fortælle sig selv – og dermed 
deres omverden – om, hvor dygtige 
de er. Samtidig er de nødt til at bruge 
en del devalueringer af deres kolleger 
for at kunne hævde sig selv nok til at 
dæmpe angsten for at mærke  
uduelighedsfølelsen. 

Når afmagten bliver den 
andens skyld
I stedet for at tage skylden på os, når 
et menneske opfører sig uforståeligt 
eller problemskabende, så kunne 
vi tolke adfærden som værende 
vedkommendes egen skyld. Så har 
adfærden intet med os at gøre, og 
vi slipper for at føle os uduelige. Igen 
kan der være et gran af sandhed i 
en sådan tolkning, da det netop er 

den anden, der opfører sig problem-
skabende. Men det bliver en ensidig 
fortælling, hvis vi ikke inddrager om-
givelsernes betydning for menneskets 
adfærd. Det er for simpelt at antage, 
at bestemte handlinger er udtryk for 
en bestemt personlighedsstruktur. 
Ikke desto mindre sker det i praksis, 
at vi bruger tillægsord som udadrea-
gerende, nærig, impulsiv, voldelig, 
utilregnelig, egoistisk, aggressiv, psy-
kopatisk, stædig, kontrollerende osv., 
når vi skal beskrive et andet menne-
ske. I sådanne tolkninger har vi anta-
get, at adfærdsmønstrene er udtryk 
for personlighedstræk. Personligheds-
træk er defineret som stabile måder at 
reagere på i forskellige situationer. Og 
netop fordi personlighedstræk er sta-

bile, melder afmagten sig straks hos 
personalet. Når vi taler om negative 
personlighedstræk hos andre, bliver 
vi hurtigt opgivende og irriterede, da 
trækkene per definition ikke kan æn-
dres. Vi risikerer at få skabt et monster 
eller en syndebuk med vores fortællin-
ger. Og vi kan få lyst til at skælde ud, 
straffe eller ignorere. 
Jeg møder hyppigt personalegrup-
per, der har skabt et specielt moralsk 
arbejdsklima, hvor bestemte adfærds-
mønstre er ønskelige og andre uac-
ceptable. I den forståelse skal menne-
sker bringes til at styre deres adfærd, 
så de er til at have med at gøre for 
personalet. ”Han er ikke i stand til at 
udsætte egne behov” kan være tolk-
ningen, når et menneske udtrykker sin 
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rimelige frustration over at skulle vente 
på hjælp. ”Hun gør det bare for at få 
opmærksomhed” er en anden typisk 
tolkning af andres adfærd, når det er 
svært at forstå, hvorfor mennesker 
gør, som de gør. I den mest forråede 
version bliver logikken, at når hun gør 
noget for at få opmærksomhed, så 
skal hun afvises. Det hænger sam-
men med en mistroisk fantasi om, at 
hvis hun først begynder at få omsorg 
og opmærksomhed, så vil hun blive 
forvænt og begynde at kræve endnu 
mere omsorg. Jeg hører også al-
magtsprægede tolkninger som ”han 
kan gennemskue alt”, ”han ved, hvad 
der foregår og ser lige igennem perso-
nalet” og ”han ved lige, hvilke knap-
per han skal trykke på hos os”. Det 
bliver en paranoid verden at leve i for 
personalet, og de vil møde mennesket 
med en overdreven garderethed. Jeg 
møder også en forrået fantasi om, at 
det er vigtigt at vise styrke. Det bliver 
afgørende, at personalet ikke ”viser 
svaghed” eller er ”for søde”, hvis et 
menneske protesterer mod persona-
lets krav. Denne forestilling handler om 
at bruge sin magt til at få et andet men-
neske til at underkaste sig. Det er der 
ingen tryghed i for nogen af parterne. 

De faglige tolkninger, hvor adfærd 
ses som udtryk for noget andet
Der er heldigvis et fagligt alternativ til 
de to forenklede tolkninger, hvor det 
handler om at placere skyld hos enten 
den ene eller den anden part. Faglige 
tolkninger tager udgangspunkt i at 
se problemskabende adfærd som 
en almindelig menneskelig måde at 
udtrykke sig på, når man er presset 
og ikke føler, at der er andre måder at 
reagere på. Mennesket er socialt, og 

det er vigtigt for mennesket at forstå 
og blive forstået af andre. Derfor er vi 
altid i gang med at kommunikere med 
andre. Når vi oplever, at vi ikke bliver 
forstået eller måske endda misfor-
stået, vil vi kommunikere lidt kraftigere 
for at blive hørt og forstået. Vi har alle 
hævet stemmen, blevet tavse, brugt 
mere kraftfuldt sprog, ignoreret osv. 
Det er ikke reaktioner, der er forbe-
holdt mennesker, der har brug for 
hjælp.
Årsagerne til problemskabende ad-
færd kan være mangfoldige. Man kan 
føle sig misforstået, være bange eller 
frustreret, ikke kunne huske, hvad der 
skal ske, opleve brud på strukturen, 
have smerter, være udmattet osv. 
Årsager kan forstås som dét, der går 
forud for adfærden. Det gennemgåen-
de tema i de utallige årsager, der kan 
være til problemskabende adfærd, er 
afmagt. 
Nogle gange er der ikke en årsag 
til adfærden, men der er derimod 
et formål med adfærden. Formål 
forstås som dét, man forventer at 
adfærden vil afstedkomme. Formå-
lene kan være, at man forsøger at få 
informationer om, hvad der skal ske, 
bekæmper psykotiske vrangforestil-
linger, håndterer stress, forsøger at få 
aktiviteten stoppet, udøver selvbeskyt-
telse osv. Det gennemgående tema 
i formålene med problemskabende 
adfærd er, at det er forsøg på at tage 
magt over afmagten. 
Det er svært at gennemskue egne 
tolkninger. Det handler derfor om at 
kunne mærke, hvilken følelsesmæs-
sig klangbund tolkningerne har. Når vi 
tager skylden på os, ligger der en tung 
dyne af uduelighed, utilstrækkelighed 
og opgivenhed henover tolkningerne. 

Når vi skylder skylden på et andet 
menneske, plages vi af en rastløs 
stemning af irritation, indestængt 
vrede og frustration. Når vi tænker 
fagligt og ser adfærd som et udtryk 
for noget mere komplekst, så mærker 
vi en forløsende og energiskabende 
stemning af nysgerrighed, rumme-
lighed og tålmodighed. Fagligheden 
giver os en fornemmelse af at se klart. 
Det er nødvendigt for os som perso-
nale at se bagom adfærden og få ind-
blik i menneskets kognitive formåen 
i kombination med omgivelsernes 
påvirkninger. Det er den faglige måde 
at tolke andres adfærd på. Faglighe-
den er vores bedste mulighed for at 
behandle andre godt og rent faktisk 
være en hjælp og støtte. Samtidig 
er fagligheden vores eneste reelle 
selvbeskyttelse i forhold til de psykiske 
belastninger, der er i arbejdet. Men 
det er fast arbejde at reflektere over 
sine tolkninger, da man ikke én gang 
kan beslutte sig for at tolke fagligt og 
så tro, at man er vaccineret mod at 
vende afmagten ind eller ud. Det kræ-
ver kontinuerlig sparring og supervi-
sion, da vi har brug for andres kritiske 
spørgsmål til at fastholde fagligheden.

DoRThe BIRkmoSe er psy-
kolog (cand. psych.). Hun er fore-
dragsholder, rådgiver og supervisor 
i komplekse sager samt kursusleder 
på de neuropædagogiske efterud-
dannelser i Odense og Dianalund. 
Hendes første bog Når gode men-
nesker handler ondt udkommer ved 
Syddansk Universitetsforlag i sep-
tember 2013.

www.dorthebirkmose.dk og  
psykolog.birkmose@gmail.com

FAKTA
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Af informationsmedarbejder Dorte Eifer, 
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri

Vi ved at psykisk sårbarhed 
kan forstærkes, når en beboer 
får en demenssygdom oveni 
diagnosen udviklingshæmning. 
Nogle er bedre end andre til 
at mestre stress, forandringer, 
udfordringer og trusler, men 
rigtig mange bliver meget påvir-
ket af de ændringer, der sker i 
forbindelse med tab af færdig-
heder, fortalte demenskonsulent 
Lisbeth Hyldegaard på Sølunds 
Neuropædagogiske konference 
2013. 

Det er vigtigt, at nogle af de ansatte 
har fokus på demens, og holder sig 
for øje at en del mennesker med ud-
viklingshæmning allerede begynder en 
aldringsproces som 40-årige. Lisbeth 
Hyldegaard har mødt holdningen, 
om ikke det kan være lige meget at 
få stillet diagnosen, da man jo ikke 
kan gøre noget ved demens, men 
hun understreger, at det er særdeles 
vigtigt at kende symptomerne og få 
stillet demensdiagnosen, for demens 
kræver en særlig indsats. 
Demenssygdommen har store konse-
kvenser i hverdagen, og den psykiske 
sårbarhed kommer i spil, når man 
IKKE opdager demenssygdommen 
og ikke får sat ind i tide. Det har stor 
betydning, om man får mulighed for 
at blive pensionist i forhold til krav, 
gøremål og boform - skal man eksem-
pelvis flytte, eller blive boende, skal 
man bo på almindeligt plejehjem, og 

hvornår opstår der behov for døgn-
dækning? Demente udviklingshæm-
mede har brug for en hverdag, der 
er præget af sikkerhed og vished om 
personerne og tingene omkring dem. 
De har brug for trygge rammer – ro 
og regelmæssighed – men også brug 
for program for dagen, struktur og 
oplevelser, som måske er anderledes 
end tidligere.

Mange ansatte arbejder med udvik-
ling, men med demens handler det 
tværtimod om afvikling, og det kan 

være virkelig svært at sadle om til et 
andet spor. Ikke desto mindre er det 
muligt at skabe et godt liv for den ud-
viklingshæmmede demente, når fokus 
flyttes fra udvikling til afvikling, fortalte 
Lisbeth Hyldegaard. Demenskoordina-
torer kigger på alle de basale behov, 
inklusiv somatiske faktorer, bl.a. også 
søvn, og herefter kan man kigge på 
stressfaktorer – f.eks. var der en bor-
ger der truede med en kniv, fordi han 
havde så pokkers ondt i en flækket 
tand. 
Faktorer der kan være gode at ar-
bejde med, inspireret af Bo Hejlskovs 
stressmodel: 
Se på borgerens beskrivende symp-
tomer; det kan f.eks. være adfærd og 

vanskeligheder. Her kigges også på 
styrkeområder og personlighedstræk. 
Vanskeligheder i hverdagen kan være 
forårsaget af bl.a.:
empatiforstyrrelse – medfølelse og 
forståelse for andre kan være påvirket
Udfordrende adfærd – hvad forår-
sager adfærden og hvem er det et 
problem for
Strategiforstyrrelse – forstå sam-
menhænge og struktur i hverdagen; 
hvad skal man i hvilken rækkefølge 
– det giver f.eks. problemer at finde 
ud af at tage på værksted - kan 

man gøre det på en anden måde, så 
borgeren med demens stadig kan 
komme afsted?
Sanseforstyrrelse – lyd, lys og lugt 
borgeren ikke forstår; støvsugeren der 
kører, mikroovnen der siger ding.
Generelt gælder det at jo lavere 
funktionsniveau, jo højere stressføl-
somhed. Når der er en anderledes og 
udfordrende adfærd, er det Lisbeth 
Hyldegaards erfaring, at det er meget 
relevant at se på, om borgeren er 
stresset, bl.a. ud fra:
Personlige advarselstegn – Tab af 
færdigheder giver psykisk sårbarhed 
- der roder mere, tidsfornemmelsen 
glipper, svært ved at skifte spor, tics, 
blive sort i øjnene.

Psykisk sårbarhed og demens

A (adfærd) = P (personlighed) + B (biografi) 
+ Ne (neurologi) + Ph + (fysisk sygdom) + 
Sp (socialpsykologi)
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Situationsbestemte faktorer – er der 
for meget nyt, for høje eller for mange 
krav, over- og understimulering, 
mange skift på kort tid.
kaostegn - når det bliver for meget 
og borgeren ikke kan klare mere – 
Udadreagerende adfærd – borgeren 
vil ikke have hjælp, går fra stedet, skri-
ger, kaster med møbler, selvskadende 
adfærd, selvmordsforsøg.
Beskyttende faktorer - struktur 
på døgnet, mulighed for hjælp til at 
trække sig, sætte tiden i stå ved at 
komme på eget værelse – husk det 
er ikke en straf ikke at opholde sig på 
eget værelse…
Lisbeth Hyldegaard anbefaler, at an-
satte omkring mennesker med udvik-
lingshæmning med demens undersø-
ger, hvor den demente har ressourcer, 
sørger for en passende kravtilpasning 
og sørger for at få fakta på bordet. 
Når hun kommer ud, oplever hun, 
at indsatsen ofte kan struktureres 
bedre. Hun er inspireret af psykolog 
og matematiker, Tom Kidwood, der 
har lavet en formel, der har til formål at 
kortlægge borgerens begrænsninger 
og ressourcer:
A (adfærd) = P (personlighed) + B 
(biografi) + Ne (neurologi) + Ph + 
(fysisk sygdom) + Sp (socialpsyko-
logi)
Lisbeth Hyldegaard har med inspi-
ration fra Kidwood været med til at 
udarbejde ”Atlas over borgerens 
liv,” som er en dansk kortlægnings-
model, der tager udgangspunkt i 
den enkelte borgers liv, så borgerens 
ressourcer udnyttes optimalt og den 
optimale støtte gives. Lisbeth Hylde-
gaard pointerer, at det er vigtigt at få 
stoppet i god tid på dagtilbud og få 
givet et tilbud om noget endnu bedre. 

Personalet skal spotte tegnene på 
begyndende demens og snakke om 
at planlægge en fremtid. I den forbin-
delse er hun blevet opmærksom på, 
at planlægningen af et pensionistliv for 
udviklingshæmmede volder praktiske 
problemer, fordi der ikke er personale 
i bofællesskaberne om dagen. Der 
er nogen på et højere plan, der skal 
diskutere og må tage stilling til, hvad 
man gør i fremtiden, når vi får flere 
ældre udviklingshæmmede, der bliver 
demente. For livskvalitet for demente 
borgere handler om at fjerne grund-
læggende belastende faktorer, så de 
siger ”Yes jeg har vundet i lotteriet!,” 
sluttede Lisbeth Hyldegaard.
Vidste du i øvrigt, at Ibixa ikke tåles 
af en del udviklingshæmmede, og 
ingen virkning har på mennesker med 
Downs Syndrom?

LiSBeTH HyLDegAArD er 
udviklings- og demenskonsulent i 
Skanderborg Kommune.
”Atlasmodellen – Atlas over borge-
rens liv”. 
Se mere på www.viss.dk/demens

Litteratur:
Tom Kidwood: En revurdering af 
demens, 2000
Bo Hejlskov Elvén m.fl.: 
Udviklingssforstyrrelser og psykisk 
sårbarhed, 2012

Tal fra socialstyrelsen.dk:  
Udviklingshæmmede med 
demens: 
2010: 40-65 år: 19.583 prs. 
 65+: over 8.000 prs.
2015: 40-65 år: 19.378 prs.
 65+:  9.811 prs.
2020: 65+: 10.812 prs.
Kilde: Ældre udviklingshæmmede -  
vidensindsamling i danske kommuner.
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Af informationsmedarbejder Dorte Eifer, 
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri

Søvnens betydning  
for det mentale velvære

Har du sovet godt, spørger vi 
troligt hinanden hver morgen. Er 
svaret positivt, er fundamentet for 
en god dag lagt, men er svaret 
derimod negativt, kan det være 
første tegn på en mere alvorlig 
lidelse. Vi spørger, fordi søvn har 
overordentlig stor betydning for 
et menneskes velbefindende – 
faktisk sover vi 20-30 år af vores 
liv!

Afdelingslæge og søvnforsker fra B- 
og U-psykiatrisk afdeling i Esbjerg, 
Allan Hvolby serverede på VISS.dks 
neuropædagogiske konference 2013 
opskriften på god søvnhygiejne, og på 
hvordan man kan forebygge søvnpro-
blemer uden brug af medicin.

Den almindelige søvn
Mange mennesker oplever, at mandag 
morgen kan være hård, og det er der 
naturligvis en logisk forklaring på: Æn-
drer man sit søvnmønster i weeken-
den ved at sove længere end til hver-
dag, har man påført sin krop en slags 
søvn-jetlag mandag morgen. Alle 
kender nok også følelsen af at vågne 
op fra en lur fuldstændig fortumlet og 
i en mere træt tilstand, end da man 
lagde sig. Og det er der faktisk en 
grund til - det er nemlig ikke lige me-
get, hvilken søvnfase man befinder sig 
i, når man skal vågne. Den lette søvn-
fase varer 30-40 minutter, hvorefter vi 
glider ned i den dybe søvnfase, som 
også varer 30-40 minutter. I den dybe 
søvn, restituerer kroppen sig. Derefter 
indtræder REM-søvn (drømmesøvn), 
som er en psykisk aktiv søvnfase med 
betydelig hjerneaktivitet, hvor tankerne 
restituerer sig. 
For at undgå at blive revet ud af den 
dybe søvnfase eller REM-søvnen, skal 
man derfor enten blunde omkring en 
halv time eller over 1½ time.
Vi sover gennemsnitligt en time min-
dre end for 20-30 år siden. En stor del 
af forklaringen på dette er, at vi bruger 

mere tid på medier end tidligere.
Menneskets søvnbehov varierer  
efter dets alder:
Nyfødt:  16-20 timer
3-årig:  10-14 timer
6-8 årige:  10-12 timer
12-årig:  9-10 timer
Unge:  8-9 timer
+ 25:  7,5 timer 

Dårlig søvn og psykiatriske 
problemer
Søvn er livsvigtig. Mangel på god søvn 
kan medføre problemer med opmærk-
somhed, indlæring og adfærd og 
påvirke vores præstationer. Søvn har 
også betydning for vores immunsy-
stem, stofskifte og restitution af krop 
og hjerne. Der er desuden sammen-
hæng mellem dårlig søvn og psykia-
triske problemer, fx depression, og 
omvendt kan stress føre til depression 
og dårlig søvn. Stress øger søvnbeho-
vet, så det stressede menneske, har 
brug for mere hvile end normalt, men 
kroppen reagerer stik modsat og bli-
ver søvnforstyrret. Kan man imidlertid 
bryde søvnforstyrrelsen, får man sam-
tidig reduceret stressen - og omvendt 
får man reduceret de stressende om-
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stændigheder, så bedres søvnen. For 
lidt søvn kan tillige give symptomer, 
der minder om mild ADHD.

50 % af alle med psykiske lidelser har 
søvnforstyrrelser
80-90 % af alle deprimerede har søvn-
forstyrrelser
Det er veldokumenteret, at hvis du 
sover mindre end 4 timer eller mere 
end 10 timer pr. nat, øges risikoen for 
hjertekarsygdomme, men ny forsk-
ning viser, at minimumssøvnbehovet 

måske snarere er 6 timer, fortalte Allan 
Hvolby. 
Selve oplevelsen af søvn har stor 
betydning for vores velbefindende – vi 
siger måske, at vi har sovet dårligt, 
men man kan faktisk være vågen 
mange gange i løbet af en nat, og sta-
dig få sit søvnbehov dækket. Dermed 
skaber vi selv enten en negativ eller 
positiv værdisætning af vores søvn. En 
god søvn – og oplevelsen af en god 
søvn - mindsker risikoen for stress, 
angst og depression.

Behandling af søvnforstyrrelser
Allan Hvolby anbefaler en blanding af 
psykoedukation (oplysning om søvn), 
søvnfremmende tiltag og evt. medi-
cinsk behandling. En del sovemedicin 
er stærkt vanedannende.
Melatonin, et søvnfremmende hor-
mon, er mere udbredt i USA og 
Tyskland end herhjemme men fås 
på recept. En del af behandlingen er 
etablering af en god søvnhygiejne:

•	 En	komfortabel	seng
 Et koldt, mørkt og stille rum
•	 	Ingen	stimulation	-	hyggelige	rolige	

omgivelser
•	 	Ingen	negative	associationer	-	

snak om problemer og planer i 
god tid før sengetid

•	 Fysisk	aktivitet,	frisk	luft	og	sollys
•	 	Fast	sengetid	når	du	er	træt	–	og	

ikke før

Undgå:
- Lang, sen eftermiddagssøvn
-   Koffeinholdige drikke sidst på 

dagen
- Rygning og alkohol
-  LED-skærme (findes i mange 

computere og udsender et blåt 
lys, der har samme påvirkning 
som dagslys).

Læs i øvrigt Per Lindsø Larsens 
artikel – Søvnen og mørkets hormon, 
ViPU Viden nr. 3, 2009. 
Artiklen beskriver et forskningspro-
jekt, hvor de deltagende mennesker 
med udviklingshæmning fik væsent-
lige søvnforbedringer med Melatonin.
 Bladet kan downloades på www.

oligo.dk/vipuviden

FAKTA
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At indfange og beskrive et men-
neskes udvikling er en yderst 
vanskelig opgave. Kan det over-
hovedet lade sig gøre at indfange 
de unikke kendetegn hos det 
enkelte menneske? Hvordan kan 
man – i det pædagogiske arbejde 
med voksne der har nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne – 
sikre sig at få det væsentlige med 
i udviklingsbeskrivelsen? Hvorfor 
er der brug for et særligt mate-
riale til at beskrive udvikling og 
trivsel hos målgruppen voksne 
med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne? 

I denne artikel vil vi præsentere 
baggrunden for og overvejelser bag 
udviklingen af et nyt materiale: Dansk 
Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – 
voksne med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.

Baggrunden
Dansk Pædagogisk Udviklingsbe-
skrivelse – voksne med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne (herefter: 
DPU – voksne) er udviklet til brug i det 
social- og neuropædagogiske miljø. 
Materialet er tilpasset arbejdet på bo- 
og dagtilbud for voksne med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne og 
lever op til de forventninger, som de 
professionelle i et pædagogisk miljø 
har til et enkelt og præcist redskab. 
Forud for udarbejdelse af materialet 

udgav forfatterne i 2012 bogen Dansk 
Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0 
til 6 år. Dette materiale blev udviklet 
med henblik på at støtte det pædago-
giske arbejde på dagtilbudsområdet 
og kvalificere arbejdet med læreplans-
lovens seks temaområder. 

Traditionelt har der i det pædagogi-
ske arbejde med voksne med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne være 
anvendt materiale til udarbejdelse 
af udviklingsbeskrivelse, som tager 
udgangspunkt i ”det normale barns 
udvikling”. Ikke mindst Kuno Bellers 
udviklingsbeskrivelse af småbørn 
(Weltzer, 1991) har – sammen med 
Susanne Freltoftes (2002) bearbej-
dede udgave heraf - været udbredt 
til dette formål. Dansk Pædagogisk 
Udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år (Lyhne 
og Nielsen, 2012) bliver i vid 
udstrækning anvendt, ikke 
blot på dagtilbudsområdet, 
men også på området 
for voksne med nedsat 
fysisk eller psykisk funk-
tionsevne. På trods af 
de elementære mang-
ler og fejlkilder der er 
forbundet med at 
anvende små-
børnsmaterialet til 
at udarbejde ud-
viklingsbeskrivelse 
for denne mål-
gruppe, har der 

ikke tidligere i Danmark været udviklet 
et specialiseret materiale, der taler 
ind i den verden, disse borgere lever 
i. Nu er der så et materiale undervejs, 
som indenfor dette område opfylder 
pædagogens behov for at beskrive 
borgeren, så der kan planlægges en 
relevant indsats, som tager hensyn til 
den voksnes særlige forudsætninger 
på forskellige udviklingsområder. 

Det pædagogiske miljø
DPU – voksne er udviklet med henblik 
på at kunne belyse borgerens kompe-
tencer og læringspotentialer – sådan 
som de udspiller sig i et relationelt og 
pædagogisk miljø. Der er med andre 
ord lagt op til en 
pæda-

Af Anna Marie Langhoff Nielsen 
og Jørgen Lyhne

Kunsten at beskrive udvikling og trivsel
- hos voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
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gogisk praksis, hvor der er fokus på at 
udvikle og skabe grobund for borge-
rens trivsel og læring. DPU – voksne 
er udviklet til at kunne beskrive et 
udviklingsniveau, der varierer fra 0 til 
10 år. Materialet er i øvrigt tilpasset 
borgere med tillægshandicap som 
nedsat syn og hørelse. 

DPU – voksne giver mulighed for 
både at vurdere borgerens udvik-
lingsalder og lave en kvalitativ udvik-
lingsbeskrivelse, hvor den individuelle 
borger beskrives med sine særlige 
ressourcer og interesser.

Samarbejdet om læring
DPU – voksne er udformet på en så-
dan måde, at udviklingsbeskrivelsen 
vil understøtte pædagogernes sam-
arbejde omkring den enkelte borger i 
den sociale kontekst. Dermed vil ud-
viklingsbeskrivelsen kunne medvirke til 
at skabe en konstruktiv dialog blandt 
pædagogerne om den pædagogiske 

planlægning, og der er 
endvidere en oplagt 

mulighed for, at 
udviklingsbe-

skrivelsen 
kan 

under¬støtte samarbejdet med pårø-
rende.
DPU – voksne kan kvalificere arbejdet 
med §141-handleplaner, pædago-
giske planer, tilrettelæggelse af en 
neuropædagogisk indsats samt den 
daglige pædagogiske praksis, hvor 
borgerens trivsel og mulighed for at 
udøve sin selv- og medbestemmel-
sesret er i fokus. Materialet er dermed 
også anvendeligt i forbindelse med 
dokumentation og evaluering. 

Udviklingsbeskrivelse 
At udarbejde en pædagogisk udvik-
lingsbeskrivelse vil sige at udarbejde 
en kvalitativ og dynamisk beskrivelse 
af en borgers muligheder i en given 
kontekst. Målet med udviklingsbe-
skrivelsen er ikke at tegne et statisk 
øjebliksbillede af borgerens nuværen-
de udviklingsniveau, men at beskrive 
borgeren så muligheder for trivsel 
fremmes gennem et fokus på borge-
rens ressourcer og dennes udøvelse 
af sin selvbestemmelsesret. 

Det kvalitative og det kvantitative
Hensigten er at kombinere kvalita-
tive og kvantitative arbejdsformer. I 
udarbejdelse af en kvantitativt baseret 
UDVIKLINGSPROFIL kombineret med 
en kvalitativt baseret UDVIKLINGS-
BESKRIVELSE opnår man, at såvel 
helhed som detalje kommer til at 
indgå som væsentlige elementer i den 
pædagogiske tilrettelæggelse. Denne 
arbejdsform afspejler tidens krav om do-
kumentation i det pædagogiske arbejde. 
Udviklingsprofilen med en angivelse 
af udviklingsalder på de forskellige 
udviklingsområder giver tentative bud 
på, hvordan den enkelte borger skal 
mødes, fx kommunikativt og socialt. 

Udviklingsprofilen kan dog ikke stå 
alene, da det er i udviklingsbeskrivel-
sen, at borgeren som subjekt kommer 
til syne og hvor der opstilles hypoteser 
om, hvordan der kan arbejdes pæda-
gogisk ud fra den enkeltes individuelle 
ressourcer, motivation og begrænsnin-
ger. Det er gennem afprøvning af de 
opstillede hypoteser i en pædagogisk 
praksis, der kan tages endelig stilling 
til, om pædagog og borger bevæger 
sig i en ønsket retning. 

Udvikling, læring og trivsel
Hos voksne med nedsat psykisk 
funktionsevne er spørgsmålet ofte om 
den pædagogiske opgave går ud på 
at skabe udvikling, fremme trivsel eller 
om der blot er tale om vedligeholdelse 
af færdigheder. Det ene udelukker ikke 
nødvendigvis det andet, men diskus-
sionen opstår muligvis fordi pæda-
goger er oplært i at tænke udvikling 
vertikalt eller som en opadstigende 
proces, der går i retning af at udvikle 
nye eller forfine allerede eksisterende 
færdigheder. Begrebet læring kan 
derfor i denne sammenhæng være 
mere anvendeligt, da det i højere grad 
bidrager med et horisontalt syn på ud-
vikling. Selvom den mentale udvikling 
er hæmmet på et tidligt udviklingstrin 
giver de biologiske forudsætninger 
hos personen mulighed for fortsat 
udvikling. Allerede indlærte funktio-
ner ses her som ressourcer, der kan 
anvendes på andre lignende områder. 
Med andre ord bredes udviklingen ud 
horisontalt frem for vertikalt. 

Hvorfor udviklingsalder
I materialet udregnes scorerne i de 
enkelte udviklingsområder, så der 
fremkommer en udviklingsalder, der 
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kan indsættes i en profil. Der er tale 
om voksne mennesker, der har levet 
et langt liv og gjort sig mange erfarin-
ger. Derfor kan denne udviklingsalder 
ikke sidestilles med et barn på samme 
alder. Borgerens erfaringsbaggrund er 
anderledes end et barns på tre år og 
der kan derfor være særlige interes-
ser og færdigheder, som ikke ses hos 
et barn med samme alder. Samtidig 
kan et barn på tre år være langt mere 
nysgerrigt og undersøgende i forhold 
til sine omgivelser og i forhold til valg 
af aktiviteter og derfor giver det ikke 
mening, at sige at borgeren ”fungerer 
som en 3-årig”.
Erfaringer fra praksis viser dog, at den 
borger, der bliver mødt ”alderssvaren-
de” eller inden for zonen for nærmeste 
udvikling gennemlever en mere positiv 
udvikling, hvor borgeren føler mindre 
stress, er mere tryg, føler sig set og får 
øget mulighed for deltagelse i eget liv. 

Præsentation af udviklingsom-
råderne 
De otte udviklingsområder er valgt, så 
de giver et helhedspræget billede af 
de væsentligste sider af udviklingen 
hos voksne med udviklingshæmning. 
De er valgt, så de kompletterer hin-
anden, hvilket betyder, at det altid er 
hensigtsmæssigt at gennemføre hele 
udviklingsbeskrivelsen og ikke plukke 
enkelte udviklingsområder ud og lade 
dem stå alene som udgangspunkt for 
en beskrivelse.
 
De otte udviklingsområder er:
1. Opmærksomhed 
2. Hukommelse 
3.  Sprog og kommunikative kompe-

tencer 
4. Sociale kompetencer 

5. Eksekutive funktioner
6. Grovmotorik
7. Finmotorik 
8.  Aktiviteter og færdigheder i daglig-

dagen. 

Alle udviklingsområder er essentielle 
for et menneskes livskvalitet, trivsel og 
udvikling. Variationen på disse udvik-
lingsområder er dog stor hos borgere 
med nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne. Den borger, der gennem et 
langt liv har opøvet konkrete, prak-
tiske og motoriske færdigheder kan 
på disse områder vise et relativt højt 
funktionsniveau. Den samme borger 
fungerer måske på et helt andet – og 
lavere - niveau på de områder der in-
debærer en højere grad af abstraktion 
og sociale kompetencer. 

Pædagogisk anvendelse
I den unikke og gode udviklingsbe-
skrivelse af en borger med fysisk og 
psykisk funktionsnedsættelse, skrives 
der en kort indledning før selve beskri-
velsen af de otte udviklingsområder. 
I indledningen kan indgå en beskri-
velse af særlige forhold, der viser sig i 
besvarelsen af spørgsmålene, og som 
har betydning for borgerens liv og triv-
sel. Dette kan fx handle om borgerens 
særlige diagnose, herunder sansehan-
dicap, opvækstforhold i barndommen 
eller særlige forhold, der knytter sig 
til den aktuelle kontekst på bo- eller 
dagtilbuddet.
Fx kan der være tale om en borger 
med autismespektrumforstyrrelser, der 
mestrer mange funktioner og aktivi-
teter i det daglige liv, men som i vid 
udstrækning gør det på en stereotyp 
måde, og som også har svært ved 
at overføre erfaringer fra situation til 

situation. Et andet eksempel kan være 
en borger, der har et højt funktionsni-
veau, men hvor en angstproblematik 
med udprægede selvbeskyttelsesstra-
tegier forhindrer borgeren i at mestre 
funktionerne og indgå i aktiviteter 
selvstændigt.

Afprøvning og validering
I foråret 2013 har DPU – voksne været 
igennem en landsdækkende afprøv-
ning foretaget på et antal institutioner, 
geografisk fordelt i alle regioner i 
Danmark. 

De foreløbige resultater fra afprøvnin-
gen viser at materialet – med de tilret-
ninger, der skal foretages – kommer 
til at leve op til forventningerne om en 
høj grad af pålidelighed og gyldighed. 
Med det omfang, afprøvningen har, 
er der tale om en form for „kvalitativ 
validitet“. 
Som grundlag for dette er der især tre 
forhold, der bør fremhæves.

1. Afprøvningen peger på at materia-
let kvalificerer arbejdet i de pædagogi-
ske teams med henblik på tilrettelæg-
gelse af den pædagogiske indsats. 
2. Alt tyder på at der er god sam-
menhæng (kohærens) mellem teori-
planet og empiriplanet. 
3. Der ser ud til at være en tilfreds-
stillende grad af intersubjektivitet 
(overensstemmelse i to observatørers 
fortolkning af borgernes adfærd). 

Dette forudsætter dog at anbefalingen 
af altid at være flere om at fortolke ob-
servationerne af borgeren følges. Rent 
praktisk kan det foregå ved at være to 
om at observere og besvare spørgs-
målene. Hvis man arbejder alene om 
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at foretage udviklingsbeskrivelsen, kan 
man rådføre sig med en kollega om 
de spørgsmål, hvor man er i tvivl om, 
hvordan borgeren mestrer udviklings-
opgaven, og meget gerne lade en 
kollega gennemlæse den kvalitative 
udviklingsbeskrivelse. Tommelfinger-
reglen kan være, at hvis kun den ene 
af to fortolker borgerens adfærd med 
fx et „gør det“, så er der god grund til 
at være forsigtig med afgørelsen. 
Samlet set vurderes det at DPU – 
voksne har en tilfredsstillende gyldig-
hed og generaliserbarhed.

Det skal også understreges, at DPU 
– voksne ikke er et materiale, der kan 
stå alene i afgørelsen af, om en borger 
har en eller anden form for funktions-
nedsættelse – og på den måde har et 

kompliceret liv. Det social- og special-
pædagogiske område er kendetegnet 
ved at omhandle komplekse problem-
stillinger og udfordringer, som i vid 
udstrækning lægger op til et tværpro-
fessionelt samarbejde.
Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskri-
velse – voksne med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne udkommer på 
Dansk Psykologisk Forlag i efteråret 
2013.
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Af Tom Høisveen

I sorg og glæde

Den dag far døde var jeg på 
arbejde. Det var den 2. februar. 
Det var ikke let den dag, far lå 
for døden. Han havde ikke ondt, 
han havde kæmpet meget, men 
da jeg kom hjem den dag, fik 
min mor en telefonopringning fra 
sygehuset i Elverum. Jeg vidste, 
hvad der var sket. Lægen der 
ringede sagde, at ”Nu er han 
død”. Jeg lagde mig på sofaen 
og græd.

Jeg led meget. Jeg havde selvmords-
tanker i hovedet. Processen var en 
overgang for mig. Jeg blev først trist 
og ked af livet. Men det gik langsomt 
bedre. Jeg så, at mor var ked af 
det. Sorgen bliver der resten af livet. 
Datoen 2. februar kommer altid til at 
være i hovedet på mig.

Jeg mærker stadig, tårerne trille. 
Selve den store sorg har jeg ikke 
haft endnu. Den kan komme når 
som helst. Jeg mærker, at der er en 

person, som mangler i familien. Første 
jul var vanskelig. Jeg får meget støtte 
fra familie og venner. De spørger, 
hvordan jeg har det. Da svarer jeg, at 
det går langsomt men fremad. Og det 
gør det. Jeg må have computeren, 
musik, tv-spil og tv for at fokusere 
på noget andet. Savner far. Det er 
klart, at jeg gør det. Begravelsen var 
hård. Jeg havde lyst til at være med i 
graven. Jeg bar far til sidste sted på 
jorden. Jeg prøvede at være stærk. 
Mange følelser den dag. Jeg sagde til 
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mig selv: ”Du er den perfekte far.” Jeg 
kunne aldrig have haft en bedre far. 
Det vidste far.

Jeg var i tvivl om, jeg skulle deltage 
i begravelsen. Jeg er glad for, at jeg 
gjorde det. Jeg tænkte, at jeg ville 
fortryde det, hvis jeg ikke deltog. 
Så havde jeg fået det meget værre 
bagefter. Jeg må leve og gøre ting, 
som jeg plejer. Jeg har ofte sagt nej til 
venner og familie, når de ringer og vil 
have mig med til noget. De ringer flere 
gange, til sidst siger jeg ja. 

Jeg var med til at planlægge begra-
velsen. Fine sange og en som sang i 
kirken. Jeg fik lov til at finde dem, der 
skulle være med til at bære far. Alle, 
jeg spurgte, svarede ja. Sognepræ-
sten i Ringsaker blev spurgt, om han 
ville være præst den dag. Det ville 
han. Jeg må prøve at være den, jeg 
var før. Det er et system, som kroppen 
bør være i. Der gik længe, inden jeg 
fandt det. Der gik cirka fire eller fem 
måneder. Nu går det meget bedre.

Det er ikke sjovt at miste nogen i den 
nære familie. Da de i SOR (Samord-
ningsrådet) spurgte mig, om jeg ville 
holde et foredrag, tænkte jeg først nej. 
Jeg valgte ja. Det jeg gør nu, har jeg 
en god følelse med. Jeg tror, at far ser 
og hører mig. Det er godt at tænke 
på. Jeg og mor tænder lys og sætter 
blomster på fars grav. Det er både trist 
og godt.

En begravelse er ikke det samme 
som en bisættelse. Jeg har været til 
begge dele. Det var også trist, da min 
gudmor døde. Jeg løb efter, da rust-
vognen kørte. Mor stoppede mig. Da 

havde jeg stor sorg. Hun betød meget 
for mig. Men det blev lidt bedre bagef-
ter. Jeg gik da gennem en proces, og 
sorgen var meget hård. Der findes liv 
efter døden.

Tilbage til sorgen efter min far. Jeg 
ville ikke besøge far på sygehuset før, 
han døde. Der var nogen, som sagde, 
jeg skulle gøre det. Jeg gruede for at 
se ham. Jeg græd efter, jeg kom ud af 
rummet. Heldigvis kendte jeg sygeple-
jersken, som tog mig med ind til far. Vi 
så på hinanden, og tårerne begyndte 
at trille.
Jeg har mange gode minder om 
far. Campingture, kortspil og mange 
andre ting. Far kunne lide at være 
sammen med familie og venner. Han 
havde altid en god latter i baghånden. 
Mange lider en del før de dør. Far 
sov stille ind. Det handler om at tage 
vare på hinanden i sorgen. Vi tænder 
lys for de døde. Der er altid mørkt i 
graven. Far hører det, vi taler om. Han 
ser os på en måde. Far var en prægtig 
mand. Jeg stolede på ham hele livet. 
Helt ind til sidste stund. Han var glad 
for mig. Min far var verdens bedste for 
mig. Klokken 14.45 sov han stille ind i 
evigheden.

Nu er det 1 år og 2 måneder siden, 
han gik bort. Jeg mærker, at savnet 
stadig er der. Jeg har mange billeder 
af far, der vækker gode minder. Du 
var altid der, da jeg trængte til dig. Det 
er vigtigt at komme videre. Jeg er en 
person, som vil gå videre i livet. Selv 
om savnet er der. Far kunne lide at 
være linjedommer på mit fodboldhold. 
Han var med i alt, hvad jeg kunne lide. 
Kørte holdet rundt til mange turnerin-
ger i Norges land.

Om Tom høISVeeN:
Tom Høisveen, der har Down 
Syndrom, bor i Brummunddal i 
Norge. Han er en meget engageret 
og aktiv mand. Tre dage om ugen 
arbejder han som lagermedarbejder i 
OBS! Rudshøgda, men har en fleksi-
bel arbejdstid og en chef som gør at 
han kan få fri til at deltage på kon-
ferencer og optræde på tv, hvor han 
har været med i flere udsendelser. 
Blandt andet har han spillet super-
helten Chromo. 
(Af Jarle Eknes)

Artiklen, der har været bragt i SORs 
tidsskrift Rapport, er et foredrag, 
som Tom Høisveen holdt i Bergen 
på SORs (Samordningsrådet) konfe-
rence: Ikke enkelt når det er dobbelt. 
Om psykiske lidelser hos udviklings-
hæmmede. Artiklen er oversat af 

Mette Egelund Olsen.
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Hej allesammen, mit navn er Anne 
Jorunn Økland og jeg bor på Stord 
(Norge), som ligger cirka 2,5 timers 
rejse her fra, jeg er 40 år gammel.

Da jeg var 19 år gammel, fik jeg at 
vide, at jeg var udviklingshæmmet 
af en afdelingsleder uden, at nogen 
egentlig diagnose var stillet. Jeg vil 
prøve at sige lidt om, hvordan jeg me-
ner, det har påvirket mig frem til i dag. 
Måden det blev sagt på, og hvad det 
gjorde ved mig. Min reaktion, hvad der 
blev gjort bagefter, og hvordan det har 
været med til at forme mig videre. 

Hvilke spor har det sat i mig og har 
det ført til andet for mig? Jeg er endnu 
ikke blevet diagnosticeret, og hvordan 
kan jeg da vide, om det er tilfældet?

Jeg ved, at flere har det på samme 
måde, derfor vil jeg spørge og sige, at 
måske:

”Ingen forstod os - ingen hørte på os” 
Heller ingen forstod Peter, som gik på 
vandet.

Måden det blev sagt på var choke-
rende for mig. Jeg var 19 år gammel 
og var da på et arbejdstilbud tilrette-
lagt for mennesker med en funktions-
hæmning, der var organiseret af Stord 
kommune. Det hedder Sebø gard. 
Her var der dyrehold, brændeproduk-
tion, dyrkelse af blomster, grøntsager 
og bær. Der var også produktion af 
juleneg og kristtjørn-buketter efterår 
og tidlig vinter.

En dag kom den daværende afde-
lingsleder ind i vores opholdsrum og 
satte sig og sagde: ”Du, Anne Jorunn, 
er udviklingshæmmet”. Jeg startede 
med at grine, da jeg fik denne besked, 
for jeg vidste ikke, hvad det betød. 
Jeg var meget ked af det, og han 
forsøgte at forklare mig, hvad det 
indebar og betød. Jeg snakkede en 
hel del om det, og jeg husker denne 
hændelse vældig meget. På grund 
af denne episode vil jeg sige, at jeg 
først fik et chok og så kom ind i en 
slags depression, som er vanskelig at 
forklare.

Sorgen måtte jeg bearbejde, som 
jeg nu bedst kunne selv. Jeg fik ikke 
noget tilbud om hjælp til dette. Denne 
dag har gjort et stort indtryk på mig 

og har ikke været til det bedste, 
snarere tværtimod tror jeg helt sikkert, 
jeg vil sige, at på grund af dette er min 
depression, dens intensitet og hyp-
pighed blevet mere fremtrædende for 
mig på mange måder.

Før dette havde jeg mange vanskelige 
stunder blandt andet på skolen og da 
specielt med alle de regneopgaver, 
som jeg ikke kunne finde ud af eller 
forstod noget som helst af. På skolen 
var der dermed, som jeg husker det, 
mere plads til at finde på ting, som 
hjalp mig bort fra det, jeg ikke forstod. 

Jeg har i mange år, egentlig så langt 
tilbage jeg kan huske, været plaget af 
en del depression. I den senere tid er 
den bare blevet mere og mere plag-
som i intensitet og styrke. Jeg oplever 
også, at depressionerne varer i flere 
dage end tidligere, den tager meget 
af min tid og slider hårdt på mig fysisk 
og psykisk.

Jeg har og med hjælp af andre kom-
met mig over mange svære forhindrin-
ger. For fem til ti år siden begyndte jeg 
at interessere mig for foreningsarbejde 
og efter den tid, har jeg fået en del til-
lidshverv. Underligt nok fik jeg som mit 
første hverv sekretærrollen i Stord og 
Fitlar NFU (Norsk Forbund for Utvik-
lingshemmede) lokalafdeling.

Det var en stor udfordring med de 
problemer, jeg havde. Nu er jeg næst-
formand i samme lokalafdeling med 
mange interessante, spændende og 

Af Anne Jorunn Økland

Ingen forstod os - ingen hørte på os!

Foto af Jarle Eknes
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udfordrende opgaver. Jeg har også 
deltaget på Hordaland fylkestyre, hvor 
jeg er bestyrelsesmedlem nu. Her har 
jeg en del forskellige opgaver. I lands-
styret for NFU er jeg også bestyrel-
sesmedlem. Her rejser jeg en del i 
forbindelse med de opgaver, jeg har, 
både inden- og udenlands. Her er der 
opgaver gennem noget, som kaldes 
”egen organisation”, her arbejder vi 
blandt andet med rettigheder som 
arbejde, uddannelse, ferie og fritid for 
funktionshæmmede. Desuden alt det 
som de aller fleste såkaldte funkti-
onsraske ser på som naturligt. For at 
få de muligheder må jeg, som kæm-
per lidt, kæmpe ekstra hårdt for de 
samme rettigheder og muligheder.

Jeg har prøvet en del forskellige 
arbejdspladser med vekslende held. 
En del har været arbejde i forbindelse 
med skole, hvor jeg var placeret 
på forskellige arbejdspladser i ar-
bejdsprøvning. Nu er jeg på Hamna 
kontaktcenter på Stord fire, fem 
gange om ugen. Her begyndte jeg for 
fire år siden. Her arbejder jeg fast to 
gange om ugen. Det er en by, hvor 
mennesker mødes, du behøver ikke 
vise hverken adgangstegn, diagnose 
eller henvisning, du kan bare komme. 
Her er du kun dig selv. At blive set, 
som man er og accepteret, er meget 
vigtigt. Ikke bare for mig selv, men jeg 
er sikker på, at det gælder for alle de 
som kommer på besøg.

Hvordan er jeg, når jeg oplever, at 
depression falder over mig? Og hvor-
dan oplever jeg at vende tilbage til at 
være Anne Jorunn? Mine nedture kom 
som oftest af en hændelse, som kan 
komme af en misforståelse, usikker-

hed eller en diskussion. Da føler jeg, 
at jeg ikke kan noget, alt er bare trist 
og ondt. Vil bare trække mig tilbage, 
går over på den anden side af vejen, 
så jeg slipper for at hilse på folk, stiller 
mig bag reoler i butikken for at undgå, 
at nogen ser mig eller taler til mig. Jeg 
vil bare være alene. Jeg tror, at andre 
ser på mig med undren.

Hurtig og tilgængelig støtte skaber 
tryghed. Jeg oplever støtte og forstå-
else på Hamna kontaktcenter, hvor 
jeg arbejder. Denne støtte har jeg ikke 
altid følt, der har været på arbejde. 
Det skaber også tryghed, at der findes 
nogen personer, som jeg kan snakke 
med, og som har været der igennem 
lang tid.

Hvad er og har været vigtig for mig 
her i livet? Efter som årene er gået, 
skiller der sig nogle ting ud: At bo i 
egen bolig er for mig og mange andre 
vældig vigtigt, med udfordringer, gø-
remål og pligter. Lige så at være 
værdsat som den, man er og få 
den hjælp, man behøver til blandt 
andet at skrive en ansøgning. 
Her kan jeg selv bruge tid (alt for 
lang tid), mens når vejledning og 
støtte er tilstede, tager det kun en 
lille stund, Det er også vigtigt, at man 
føler, at sundhedstilbuddet med læge 
og sygehus i hjemkommunen fungerer 
godt og opleves trygt.

Følelsen af mestring er vigtig for at 
kunne tro på sig selv. Personer som 
udfordrer en som menneske på gode 
dage, og som man er tryg ved, når 
dagen er tung og vanskelig, er meget 
vigtig for mig.
At have et job eller arbejde som man 

kan gå til og føle, at man bliver både 
hørt, set og værdsat på lige linje 
med andre. Jeg har selv oplevet, at 
arbejdsopgaver som jeg kunne have 
gjort blev udført af andre fordi, de 
enten manglede tiltro til mig, eller 
de bare troede, at jeg skulle være 
der hele dagen for at have et sted at 
være. Det er vel som at blive hjulpet 
frem til hjælpeløshed. Mangel på 
tilrettelagte arbejdspladser fører til, at 
for alt for mange udviklingshæmmede 
bliver dagene lange og uden inspire-
rende indhold. Jeg tror, at der også 
må stilles flere krav og forventninger til 
os såkaldte udviklingshæmmede. For 
hvis den forventning ikke findes, vil det 
føre til, at man ikke føler sig værdsat, 
noget som igen fører til, at mistrivsel 
og konfliktsituationer let opstår.

Jeg oplever også, at jeg i depressio-
nen får ekstra store vanskeligheder 
med at udtrykke, hvad jeg føler og let 
begynder at græde.

Jeg bliver hurtigt gal og lukker mig 
inde i mig selv med alt, hvad det inde-
bærer. Jeg har oplevet at andre kalder 
dette for ”tussebyger”, og det føles 
nedværdigende. Jeg føler, at mine 
måde at reagere på ikke altid passer 
de funktionsraske. For jeg skaber jo 
bare mere besvær for dem, men det 
er jo sådan jeg er, og jeg vil jo ikke 
være til byrde for andre.
I dag har jeg meget at gøre, og 
dagene går fint for det meste, jeg 

En ny tåre er på vej
fordi jeg er så trist  
og ked af det
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træner, spiser mere sundt og rigtig 
mad og har overskud til at gøre ting 
sammen med andre. Jeg glæder mig 
over dagen og håber, det bliver ved. 
Med mange tillidshverv og gøremål 
føler jeg mig til nytte, og at jeg bliver 
accepteret.
Til sidst vil jeg læse noget, jeg fandt 
på nettet:

Bliv hos mig
Bliv hos mig, når jeg ikke finder ro og ikke mere tror.
Bliv hos mig og vær min bro over det dybe vand.
Bliv hos mig, når jeg bare føler skam.
Bliv hos mig og vær mit smil, når jeg græder.
Bliv hos mig og vær mit skjold, når usikkerheden og frygten sårer mig.
Bliv hos mig og hjælp mig med at finde nøglen til mit låste hjerte.
Bliv hos mig, til jeg finder glæden og varmen.
Bliv hos mig og vær min ven.
Bliv hos mig, til jeg finder mig selv igen.

Foredraget blev holdt på SORs kon-
ference i Bergen: Ikke enkelt når det 
er dobbelt.

Artiklen er oversat af Mette Egelund 
Olsen
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Søren kommer ind ad døren og 
er et stort smil. Han er en 29-årig 
mand med udviklingshæmning. 
Han bor i egen lejlighed i et kom-
pleks bestående af 10 lejligheder 
uden nattevagt, en boform der 
havde været fuldstændig utænke-
lig for seks år siden.

Hans nye I-phone 4 S skal vises frem til 
psykolog Lene Metner, og de griner og 
pjatter over, hvor heldig en ung mand, 
han er. ”Jeg har I-pad, jeg har i-phone, 
jeg har to nevøer, jeg har fået alt,” siger 
Søren med smittende glæde.

1. behandlingsrunde
Men for nogle år siden, da han var 
først i tyverne, var der ikke så meget 
at være glad for. Sørens voksenliv 
startede ellers fint. Efter efterskolen er 
Søren i botræning, og det går godt, 
fortæller hans mor, Kirsten, men da 
han så flytter i bofællesskab kommer 
Søren til at bo et sted, som han selv 
beskriver sådan her: ”Det var overho-
vedet ikke min stil, jeg blev ikke hørt, 
og jeg var i fuldstændig panik.”

Hvordan var det at have angst?
”Det var frygteligt.”
”Det var rædselsfuldt.”
”Det var en katastrofe”
Øjnene ruller i Sørens hoved, mens 
han beskriver angstfølelsen. Siden 
er han kommet rigtig langt. Så langt 
at han ikke får negative tanker af at 
fortælle om det nu. Psykolog Lene 

Metner fortæller, at Søren dengang 
viste tydelige tegn på angst, han 
var fysisk mærket af det og trivedes 
dårligt, men han blev ikke forstået af 
personalet, og hans mor og far trådte 
ofte til og hentede Søren hjem til sig, 
hvis han bad om det. Men dette opfat-
tede personalet som overbeskyttelse, 
og de beskyldte Sørens forældre for at 
modarbejde dem, og herfra eskalerede 
konflikten.
”Det var skrækkeligt at se, at ens barn 
fik det dårligere og dårligere. Han 
kunne ikke være alene, og hvem ville 
ikke hente sit desperate barn?” fortæl-

ler Sørens mor, Kirsten.
På dette tidspunkt bliver psykolog 
Lene Metner kontaktet af lederen på 
bostedet, der ønsker hjælp til at få 
forældresamarbejdet til at fungere. 
Forældrene bliver beskrevet som 
overbeskyttende over for deres søn, 
der bare skulle tage sig sammen. Men 
da Lene møder forældrene vender bil-
ledet fuldstændig. Hun oplever, at de 
er særdeles lydhøre og samarbejdsvil-
lige og vurderer, at problemet ligger 
et andet sted. Hun møder den unge 
mand, Søren og finder ud af, at det 
drejer sig om en svær angstproblema-

Af informationsmedarbejder Dorte Eifer, 
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri

Søren vandt i dansen over angsten 

S A M TA L E T E r A P I



2 8 Videnscenter for Oligofrenipsykiatr i

sit
uation

følelse

ha
ndling

tan
ke

 sk
aber angst

S A M TA L E T E r A P I

tik. Hendes arbejde bliver nu i stedet 
at få Sørens angst behandlet og få 
skabt en ny forståelse hos personalet. 
Efterfølgende har lederen sagt, at der 
gik alt for længe, inden de fik øjnene op 
for Sørens angst, og de har stillet op 
siden og været konstruktive.

KrAP-metoden 
Lene arbejder ud fra KRAP-metoden, 
som hun selv har været med til at 
udvikle. KRAP står for Kognitiv, ressour-
ceorienteret, anerkendende pædagogik. 
KRAP sætter fokus på et menneskes 
ressourcer og på at møde den enkelte, 
hvor han er. Da Søren blev forstået ud 
fra, at han var angst – og ikke tillagt 
mere negative intentioner om at være 
eksempelvis opmærksomhedskræven-
de, skete der virkelig noget. 
Lene Metner fortæller: ”Min erfaring 
viser, at visuelle systemer og grafiske 
skabeloner fungerer rigtig godt i kogni-
tive terapiforløb. Søren har været god 
til at gribe tankerne og været åben over 
for det arbejde, der skulle laves. Han har 
haft en god base hjemme, hvor hans 
mor og far har troet på ham. Hans for-
ældres indsats har haft stor betydning. 
Derudover har han en søster og en bror, 
to kontaktpersoner og en sagsbehand-
ler, der også har støttet ham på en god 
måde.” 
Søren har arbejdet med et skema med 
fire kolonner.
1) Situation 
2) Tanke skaber angst
3) Følelse 
4) Handling
De fire kolonner skal forstås som tand-
hjul, der griber ind i hinanden. Søren har 
lært, at når man tænker, man ikke kan 
klare noget, så er det bare en tanke, og 
faktisk kan man måske godt klare en 

situation eller foretage en handling, hvis 
man prøver. Han har også lavet succes-
bog over forløbet, og i dag er han ikke 
angst over de ting, der dengang gjorde 
ham bange.
Vi zoomer ind på et særdeles vigtigt 
møde - Første gang Søren bliver forstået 
af Lene, er da hun fremlægger hans pro-
blematik på et handleplansmøde, hvor 
han har forberedt varm cacao, skum-
bamser og bordkort til deltagerne. Han 
rejser sig op og udbryder med tårer i 
øjnene: ”Nu er der endelig en, der forstår 
mig.” og i dag siger han om mødet: ”Jeg 
skar igennem og til sidst fik jeg respekt.”
Sørens angst bliver gennem en række 
samtaler bearbejdet hos psykologen, 
og han får det så godt, at han begynder 
at trives rigtig godt på bostedet med 
døgnbemanding – med personalet 
og forældrene som gode medspillere. 
Han bliver tilmed så stabil, at han flytter 
i egen lejlighed med mulighed for at 
bruge personalet, der er til stede i døgn-
bemanding i en fælleslejlighed. Sørens 
liv fungerer fint i to år. Angsten er ikke 
længere styrende og samarbejdet mel-
lem forældre og personale kører også 
rigtig godt. 

2. behandlingsrunde
Men så sker der noget, der ryster Sø-
rens trygge verden. Sidste år beslutter 
kommunen nemlig at spare nattevag-
ten væk, og det rejser spørgsmålet, 
om Søren kan klare sig uden nattevagt. 
Alternativet er en døgninstitution for 
svært handicappede, og psykolog 
Lene Metner kontaktes igen med 
henblik på at hjælpe Søren. Da Lene 
finder ud af, at Søren er meget glad for 
tv-serien ”Vild med dans” bliver hans 
træning bygget op omkring konceptet 
dansetræning. Der skulle ikke danses 
slowfox, tværtimod skulle der bygges 
op til Sørens egen freestyle-dans!
Søren kaster sig ud i dansen for at 
kunne blive boende i egen lejlighed. 
Han har ca. et halvt år. For hvert trin 
han gennemfører, er der belønning; 
bl.a. middage, han giver sig selv en 
i-pad og Lene giver ham en bog om 
sin metode.
Lene fortæller: ”Angst er en frygtelig 
følelse, man vil gøre hvad som helst for 
at komme af med angsten og undlade 
at gøre ting. Angst er ikke tydelig og 
synlig, så den angste bliver let misfor-
stået. Overliggeren i behandlingen skal 
sættes lavt. Jeg kalder det snublemål, 
altså små mål der skal kunne overkom-
mes – f.eks. for Sørens vedkommende 
at være alene i kort tid, bare en halv 
time. 
Trin for trin arbejder Søren med tanken: 
”Hvorfor skal der være nattevagt” – 
”Behøver jeg nattevagt?”
 Vi sammenlignede nattevagten med, 
at der kom en kage i køleskabet hver 
dag uden at man spiste den. Efter 
et år ville der stå 365 uspiste kager! 
Vi lavede også en plan for, hvordan 
personalet kunne støtte Søren, og 
dette samarbejde var meget vigtigt. 
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Søren blev styrket mentalt og det blev 
afprøvet med en fleksibel og koordine-
ret komme- og gå nattevagt og til sidst 
stod den store prøve, hvor Søren skulle 
sove uden nattevagt 9 nætter i streg – 
vi sammenlignede det med, at det var 
hans freestyle finale i ”Vild med dans” 
– og det lykkedes!”

Personalet ikke onde
Om personalets rolle siger Lene Metner: 
”Man kan ikke sige, at personalet be-
vidst har modarbejdet, men de har ikke 
haft større viden, og de har bebrejdet 
frem for at undersøge årsagen til Sørens 
adfærd. De var kommet ind i nogle ne-
gative cirkler omkring Søren og brugte 
nogle forkerte strategier, bl.a. at han 
skulle sættes på plads, så han kunne 
forstå det. Hvis man skal forstå et andet 
menneske, kræver det også villighed til 
at ændre sig selv, og så kan det jo være 
lettere at mene, at det er forældrene, 
der er besværlige,” forklarer Lene.
En anden del af Sørens behandling, 
var behovet for at få lukket ned for de 
dårlige minder, der opstod i perioden, 
hvor han måtte leve med sin angst. 
Han hang fast i en bitterhed overfor 
personalet, der havde skældt ham ud 
og tillagt ham nogle motiver han ikke 
havde, og det var vigtigt at få ham 
hjulpet igennem. Det var et stort og 
vigtigt øjeblik, da Søren fik – og tog 
imod en undskyldning. Personalet har 
fået supervision fra Lene Metner.

Vigtigheden af at bo det rigtige sted
På stedet hvor Søren bor nu, har han 
fået nogle medbeboere som han har 
noget sammen med. Før var han ikke 
så social, han henvendte sig mest til 
pædagogerne, men det har ændret sig 
positivt. Hans mor, Kirsten fortæller:

”Lysten til at være social har også 
meget at gøre med, hvem man bor 
sammen med. Desværre virker det 
som om, det har større betydning for 
kommunen, om der er en ledig bolig, 
frem for hvem man passer sammen 
med.”

Lene supplerer: ”Ja, og tillægsvanske-
ligheder kan komme til at stå i vejen, 
som f.eks. Sørens angst. Havde han 
ikke kunnet overvinde angsten for at 
være alene uden nattevagt, så havde 
han skullet bo et sted med nogle noget 
tungere, ældre beboere, som han ville 
have haft meget lidt til fælles med, og 
så ville risikoen for angst og depression 
være større. Som fagperson mener jeg, 
at det er rigtig ærgerligt, at mennesker 
med udviklingshæmning ikke får den 
behandling de har brug for, som nu 
angstbehandlingen i Sørens tilfælde. 

Jeg synes det er lidt af et paradoks, når 
man ved, at en døgnbemandet plads 
koster kassen sammenlignet med den 
lille investering det har været, at Søren 
har fået hjælp af en psykolog i et be-
skedent antal timer og et tæt og godt 
samarbejde med pædagogerne og 
forældrene, som nu bevirker at Søren 
kan bo selv,” reflekterer Lene Metner. 

Hvad ville Lene sige?
”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det 
er Lenes måde at arbejde på, der har 
givet resultat og selvfølgelig Sørens 
egen indsats. Jeg føler, vi har været 
meget heldige, fordi der nu i hverdagen 
bliver set på Sørens behov, og han 
bliver mødt, hvor han er. Når der opstår 
situationer, hvor Søren kan blive lidt 
presset, siger vi gerne til ham: ”Hvad 
tror du Lene vil sige?” slutter Sørens 
mor, Kirsten.
Lene supplerer: ”Ja Søren, det er 
helt vildt den udvikling, du har været 
igennem – fra at være så angst, at du 
hele tiden tog hjem til mor og far – og 
nu bor du alene og har knapt tid til at 
komme hjem på besøg. Det er meget 
flot at høre dig fortælle om forløbet, du 
sætter ord på, du mærker dig selv,” 
roser Lene og moren og psykologen 
udveksler imponerede blikke. Søren er 
landet på sin helt rette hylde i sin egen 
helt rigtige bolig og med en stor og im-
ponerende pokal – han vandt i dansen 
over angsten.

Sørens gode råd
•	 Lyt	til	hinanden
•	 Personalet	skal	tage	en	alvorligt
•	 Møde	folk	på	det	niveau	de	er	på
•	 Gribe	problemerne	hvor	de	er
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Tine Justesen, pædagog 
på Tårnly og psykolog Aase 
Holmgaard har fortalt ViPU 
Videns udsendte historien om en 
ung kvinde med moderat udvik-
lingshæmning, der blev udsat for 
et seksuelt overgreb af en besø-
gende på hendes bosted.

Den unge kvinde, Sophie (navn opdig-
tet), ville gerne selv til psykolog efter 
overgrebet. Hun vågnede om natten, 
hun græd, og hun var bange for at det 
skulle ske igen. Derfor tog bostedet 
kontakt med psykolog Aase Holm-
gaard, der har stor erfaring i samtaler 
med mennesker med udviklingshæm-
ning. Sophie havde sin pædagog, 

Tine med til første samtale, og efter 
Sophies ønske var Tine med alle gan-
gene. Aase forklarede Sophie, at man 
hos psykologen lukker op for det, der 
er svært og hårdt at tænke på - og 
da den unge kvinde havde sikret sig, 
at Aase kunne bære hendes historie 
– ”har du selv nogen at snakke med, 
spurgte hun mig”, fortæller Aase - gik 

Af informationsmedarbejder Dorte Eifer, 
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri

Når man lukker op for det svære:
Det var ikke min skyld
Psykolog hjælper med at sige STOP
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samtaleforløbet i gang. Efter bare 5 
samtaler havde Sophie fået det godt 
igen, og samtaleforløbet har styrket 
hende, så hun i dag ved, at hun kan 
sige STOP!

At slippe hændelsen
”Jeg arbejder ud fra KRAP-metoden, 
hvor vi tegner meget, så Sophies 
forløb startede med, at vi helt konkret 
fik kortlagt, hvor overgrebet foregik. 
I KRAP har vi meget fokus på, at 
personen selv forstår problemet. Vi 
spørger: Hvad tænker du? Den meget 
konkrete tilgang har nemlig også den 
fordel, at jeg som psykolog får en lige 
så konkret forståelse for de problemer, 
som den udviklingshæmmede har. 
Sophie havde spørgsmål som:
Skal jeg være bange for mænd? Skal 
jeg være bange for mig selv? Var det 
min egen skyld, at det skete? Er det 
fordi mine øjne skinner? Kan det ske 
igen? Er jeg sådan en, som andre 
bestemmer over?
Allerede efter de første 2-3 samtaler 
kunne den unge kvinde begynde at 
give slip på hændelsen. Aase Holm-
gaard mener, at selve samtaleforløbet 
var med til at bekræfte Sophie i, at 
der var sket noget alvorligt, noget 
så alvorligt at der skulle en psykolog 
til, som kunne hjælpe hende med at 
komme sig. De sidste par gange var 
de helt grundlæggende mønstre, der 

blev arbejdet med. 
Man kan sige STOP – jeg vil ikke 
mere. Sophie har gennem forløbet 
lært, at man kan sige STOP i mange 
situationer. Hun har fået tilegnet sig 
nogle nye handlemønstre, så hun nu 
også er en pige, der prøver at mærke 
efter og ved, at hun kan sige stop,” 
fortæller Aase.
Forløbet har i høj grad været en suc-
ces. Det blev for alvor afprøvet, da 
Sophie var i samme lokale som sin 
overgrebsmand ved en festlig lej-
lighed. Hun opfattede det ikke som 
et ubehageligt møde, hvilket klart 
viser, at hun har lært at leve med 
oplevelsen, mener både psykolog og 
pædagog. 
Hvorfor er det godt, at der har været 
en pædagog med i forløbet?
”Det kan være svært at fastholde en 
kvinde med Sophies begrænsede 
intelligens, hun bliver så grebet af 
situationen med at blive lyttet til, så 
hun kan komme til at underholde og 
springe rundt i alle mulige emner. Her 
har Tines tilstedeværelse medvirket til 
at holde Sophie på sporet – ”Husk vi 
er her for at tale om…” 

Jeg kan gøre noget
Klienter med normal begavelse får 
hjemmearbejde undervejs i et sam-
taleforløb, men med udviklingshæm-
mede skal det konkretiseres, så vi har 
f.eks. spillet rollespil her, hvor Sophie 
har øvet sig i at sige nej på en tydelig 
og ordentlig måde, så modparten 
forstår det. 
Noget tid efter opstod en situation 
på bostedet, hvor Sophie havde fået 
lavet en aftale, hun imidlertid fortrød. 
Før psykologsamtalerne havde hun 
nok bare affundet sig med situationen. 

Men nu valgte hun, at fortælle Tine, 
at hun var ked af det, og så øvede de 
sig med en prøvesamtale, hvorefter 
Sophie ringede op og fik lavet om på 
aftalen på en rigtig fin måde.
Tine fortæller:”Sophie var simpelthen 
så stolt. Hendes ked-af-det-hed blev 
afløst af holdningen ”jeg kan gøre 
noget”. Samtalerne har flyttet hende, 
hun er blevet mere selvstændig. 

respekt for langsommelighed
Udviklingshæmmede kan på grund af 
deres begrænsede kognitive ressour-
cer have en tendens til at følge andre 
og lade andre bestemme, og mange 
udviklingshæmmede føler sig ofte 
overrumplet. Vi skal have respekt for 
deres langsommelighed. De skal have 
lov til at have betænkningstid og æn-
dre holdning. Ellers oplever mange en 
magtesløshed og føler sig rendt over 
ende. På vores bosted, Tårnly, snak-
ker vi meget om, hvad der er persona-
lets tanker kontra de udviklingshæm-
medes egne tanker. Det er jo sådan, 
at mange udviklingshæmmede bor på 
institution eller i opgangsfællesskab, 
og det bliver dermed et fælles vilkår at 
indordne sig, og livet bliver ofte indret-
tet af ting ude fra. Vi andre har mere 
mulighed for at præge vores eget liv.”
På Tårnly har de i mange år arbejdet 
ud fra principper om anerkendelse og 
relationer, men der er blevet sat skub 
under deres faglighed med en efterud-
dannelse i KRAP.

Finde følelser
”Vi har i den grad fået snakket om 
vores udfordringer, og det har været 
rigtig godt at arbejde med de visu-
elle og konkrete værktøjer, fordi det 
er ved at se på mikrodetaljerne, at 
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vi finder ud af, hvad der er svært for 
den enkelte. Vi prøver at finde frem 
til den enkeltes følelser præcis som 
de er. Måske finder vi ud af, at en 
beboer ikke kan li´ at sidde ved siden 
af en anden beboer, og så finder vi en 
løsning på det,” uddyber Tine.
Jeg har ikke før hørt om, at en pæda-
gog deltager i et samtaleforløb med 
en udviklingshæmmet?
”Jeg har været der som om jeg ikke 
har været der… min rolle har været at 
hjælpe Sophie med at huske på nogle 
ting, men jeg har været meget stille. 
Det er meget få gange, hun har bedt 
mig forklare noget, fortæller Tine og 
fortsætter: ”Vi har også aftalt, at jeg 
ikke må fortælle noget videre, med-
mindre Sophie har ønsket det. F.eks. 
fortalte vi de andre på bostedet om 
STOP-tegningen.

Sammen ser vi meget
Hvad kan en pædagog og en psyko-

log bruge hinanden til?
Aase fortæller: ”Pædagogerne er der 
i hverdagen, mens psykologen kun er 
der engang imellem. For mig er det 
helt oplagt, at en person der har brug 
for støtte i hverdagen, også har brug 
for støtte gennem et psykologforløb. 
Det ville være meget svært for en 
kvinde som Sophie at gå til psykolog 
på egen hånd og selv skulle omsætte 
noget fra terapien til hverdagen. Jeg 
er overbevist om, at pædagogens 
tilstedeværelse er medvirkende årsag 
til at Sophies forløb blev så relativt 
kortvarigt, i og med at det der foregår 
i terapilokalet er blevet omsat og øvet 
i hverdagen.”
Tine supplerer: ”Et professionelt per-
sonale har brug for at trække på an-
dre i visse situationer. Pædagogen ser 
en ting med sin faglighed og psykolo-
gen ser noget andet, og sammen ser 
vi rigtig meget, og så kan vi ved den 
fælles indsats hjælpe langt bedre.”

Aase synes, det er meget menings-
fyldt at have samtaler med mennesker 
med udviklingshæmning, og mener, 
at KRAP-metoden er meget velegnet 
til at få taget hul på snakken med 
udviklingshæmmede og finde ind til 
problemerne. Aase Holmgaard har 
også normalt begavede patienter, og 
det ser hun som en styrke:
”Det er en fordel, at vi også ser de 
psykiske lidelser hos andre, f.eks. 
angst. Man kunne måske falde i og 
tro, at en problemstilling skyldes, at 
et menneske er udviklingshæmmet, 
men så kan jeg kende angsten fra 
andres reaktioner på angst. Det er så 
vigtigt, at mennesker med udviklings-
hæmning bliver taget alvorligt. Der kan 
faktisk gøres noget af terapeutisk vej, 
hvis et udviklingshæmmet menneske 
ikke trives. Mange har masser af trau-
matiske oplevelser i bagagen, men 
der bliver desværre lagt låg på, fordi 
det ikke er særlig udbredt at også 
udviklingshæmmede kan arbejde med 
sig selv – hvis de får støtte til det,” 
slutter Aase Holmgaard.

kRAP: Kognitiv, ressourcefo-
kuseret, anerkendende pædagogik 
– er et pædagogisk/psykologisk 
system, som anvendes på en række 
institutioner og skoler. Både børn, 
unge og voksne synes at profitere 
af den konkrete og anerkendende 
fremgangsmåde og KRAP danner 
grundlag for en række pædagogiske 
tilbud over hele landet. Vil du vide 
mere kan du læse: KRAP- kognitiv, 
ressourcefokuseret, anerkendende 
pædagogik af Lene Metner og Peter 
Storgaard, Dafolo, 2008. eller gå ind 

på hjemmesiden www.pcaps.dk
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Konference om mennesker med 
udviklingshæmning og psykiske lidelser

Aarhus 20-21 maj 2014
Hermans, Tivoli Friheden

Oligofrenipsykiatrien fejrer 25-års jubilæum med et brag af en 
international konference, der sætter fokus på mennesker med 
udviklingshæmning og psykiske lidelser.

Konferencen henvender sig bredt til faggrupper, der er i berøring  
med mennesker med udviklingshæmning.

Foredrag ved bl.a.:
Professor og hjerneforsker Morten L. Kringelbach, Danmark 
Professor og psykiater Sally-Ann Cooper, Skotland
Professor og psykolog Andrew Jahoda, Skotland
Psykolog Peter Vermeulen, Belgien 

Kontakt:
Videnscenter for Oligofrenipsykiatri, MA4
Telefon: +45 78471550

Tilmelding:
www.konferencen2014.dk - e-mail: info@konferencen2014.dk

Kontaktpersoner: 
Mette Egelund Olsen og Lone Nørgaard Møller

Pris: 
Kr. 2.995,-

Scan koden  
og kom ind på hjemmesiden
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Psykoterapiens ABC  
Af Bo Møhl og Morten Kjølbye (red.)
Psykiatrifondens Forlag
464 sider - Pris 295 kr.

Bogen giver et klart og overskueligt 
overblik over hvad psykoterapi er, og 
beskriver de mest anvendte retninger 
inden for moderne psykoterapi.

how to Break Bad News 
to People with Intellectual 
Disabilities  
Irene Tuffrey-Wijne
Jessica Kingsley Publishers
189 sider - £ 14.99 på www.jkp.com

Denne bog tilbyder retningslinjer for 
hvordan man kan fortælle dårlige nyhe-
der til mennesker med udviklingshæm-

ning, lige fra meget alvorlige nyheder om dødsfald og sygdom 
til knapt så alvorlige men stadig indgribende ændringer som 
f.eks. flytning.
 

Ansvar og etik i socialpædago-
gisk arbejde  
Af Per Lorentzen
Akademisk Forlag
263 sider - 299 kr.

Hvad vil det sige at tage ansvar for egen 
praksis i mødet med brugeren - i forhold 
til borgeren, situationen her og nu og 
resten af personalegruppen. »Ansvar og 
etik i socialpædagogisk arbejde« sætter 

fokus på, hvad det vil sige at tage ansvar for egen praksis i 
mødet med brugeren. 
Faglighedens muligheder og begrænsninger ses i lyset af de 
vilkår for etisk handling, som selve mødet med borgeren giver.
De forskellige kapitler tager afsæt i en konkret fortælling, bl.a. 
hører vi om Katrine, der ikke vil stå op om morgenen.

Dynamisk Assessment som 
psykologisk-pædagogisk red-
skab. en introduktion til Reuven 
feuersteins teori og metode.  
Af Grethe Damon og Lars Røgilds (red.)
Dansk Psykologisk Forlag
240 sider - 368 kr.

Med udgangspunkt i dynamisk 
assessment kan der skabes varige 
forandringer for børn med kognitive 

handicap. Bogen giver en generelt introduktion til begrebet 
dynamisk assessment og derudover giver den en specifik 
præsentation af den israelske professor Reuven Feiersteins 
særligt udviklede metode »Learning Propensity Assessment 
Device (LPAD)«.

Deltag i debatten  på vores Facebook side:
www.facebook.com/Center-for-oligofrenipsykiatri

Har du en god historie på, hvordan de udviklingshæmmedes boligsituation har 
ændret sig de seneste år - pga reformer eller andet...?
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K O r T  N y T

LoNe NøRGAARD møLLeR er pr. 
1/2 ansat som ledende sygeplejerske.

PeRNILLe BAASTRUP JeNSeN er 
pr. 1/3 ansat som distriktssygeplejerske  
og 1/7 som koordinerende sygeplejerske.

ANJA heyDoRN fReUND er pr. 
1/3 ansat som distriktssygeplejerske.

GAIA INGe NeDeRGAARD er pr. 
1/4 ansat som psykolog.

Kursus: Aldring og demens 
hos udviklingshæmmede - 
30. oktober 2013
På kurset sættes fokus på aldringens 
psykologiske sider og de hyppigst 
forekommende demensformer og på 
hvad man kan gøre som personale, 
hvis der opstår mistanke om begynde 
demens.

Læs mere om indhold og tilmel-
ding på www.oligo.dk/kurser

Ugekursus i udviklings-
hæmning og  
psykiske lidelser - 16-20 
september 2013
Mød en række spændende fagfolk 
og få viden om de mest almindelige 
medicinske, psykologiske og pæda-
gogiske behandlingsprincipper.

På ugekurset sættes fokus på hvad 
udviklingshæmning er, og på nogle af 
de problemstillinger der knytter sig til 
udviklingshæmning. Kurset indehol-
der en introduktion til psykofarmaka 
og de vigtigste behandlingsprincip-
per, og der sættes også fokus på 
fysiske tilstande der kan forveksles 
med psykiske lidelser. Derudover 
undervises der i de hyppigst fore-
kommende psykiske lidelser blandt 
udviklingshæmmede, som angst, 
OCD, psykoser og skitzofreni, stress 
og depression og bipolar lidelse. 
Sluttelig rundes der af med et modul 
i anerkendende kommunikation med 
udviklingshæmmede.

Nye ansatte på Oligofrenipsykiatri MA4 Risskov
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Sølund Musik Festival 2013.

Vi ønsker alle vore læsere en god sommer!


