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Arbejdsgruppen havde mange temaer i spil, hvilket afspejler den kompleksitet, der er indeholdt i socialt 
arbejde med sindslidende. Det var derfor oplagt, at betragte projektet som en mulighed for at arbejde med 
den kompleksitet, og lade det afspejle sig i metode-udviklingsprojektet. Beboeren, der er citeret først i ind-
ledningen, har beskrevet sit liv som førtidspensionist, hvor han illustrerer sit liv ved billedet af en togvogn, 
der kom ud på et sidespor, og han føler sig hægtet af. Denne illustration gav projektgruppen inspiration til 
at organisere projektet som forskellige ”spor”, der fører fremad.

De forskellige spor i projektet er samlet i denne antologi. Antologien tjener flere formål. For det første fun-
gerer antologien som afrapportering af projektet. For det andet skal antologien bidrage til fortællingen om 
Orion, altså som et led i en identitetsskabende proces. Fortællingen kan desuden bidrage til introduktion af 
nye medarbejdere, praktikanter og andre, der har interesse i Orion. For det tredje danner antologien et øje-
bliksbillede, der kan være afsæt for nye udviklingsspor i organisationen. For det fjerde angiver antologien 
en række forskellige metoder. som er taget i anvendelse i metodeudviklings-sporene, hvor udgangspunktet 
har været optimering af det, som fungerer.

Antologien indeholder således forskellige bidrag, som beskriver Orion og det sociale arbejde. 

Første bidrag er en præsentation af Orion, hvor baggrundshistorien og værdigrundlaget kort bliver præ-
senteret. Som et særligt fokus beskrives også de forskellige symbolske betydninger af ”rum” på Orion, hvor 
rummene er betingende for de relationer, der opbygges mellem medarbejdere og beboere.

Arbejdet på Orion betegnes som socialt arbejde. Socialt arbejde er dog ikke en entydig størrelse, hvilket 
bliver udfoldet i det andet bidrag: Refleksioner over socialt arbejde. Her udfoldes en række refleksioner 
over det sociale arbejdes forskellige hovedretninger og de forskellige brugersyn, der kan være i spil indenfor 
det sociale arbejde. 

Tredje bidrag er en præsentation af et udviklingsspor omkring kontaktperson på Orion. Her fremstilles 
resultaterne i form af en beskrivelse af ansvar, opgaver og metoder, der tages i anvendelse af det team af 
kontaktpersoner, hver beboer har tilknyttet. I slutningen af bidraget er angivet en række diskussioner, som 
ligger klar til yderligere udvikling af kontaktpersonordningen.

”Grib muligheden” er et projekt, der er iværksat med henblik på at udvikle organisatorisk læring. Det beskri-
ves i det fjerde bidrag. Når Orion betegner sig selv som ”Mulighedernes hus”, fandt projektgruppen det re-
levant at sætte fokus på, hvordan muligheder forstås og hvordan og hvornår, muligheder bliver grebet. Som 
metode anvendes systematisk registrering af episoder, der forstås som at ”gribe muligheden”. Refleksioner 
over metodens muligheder og begrænsninger afslutter dette bidrag.

Femte bidrag bygger på socialarbejdernes fortællinger om succeshistorier. Interessen for succeshistorierne 
er opstået ud fra det faktum, at på Orion bliver man ikke ekskluderet. Når eksklusion er udelukket, kan 
succeserne pege på de metoder, der gør det muligt at fastholde beboerne i et socialt tilbud, frem for at 
fokusere på barrierer for at det lykkes. Historierne er fortalt af medarbejdere i tre fokusgrupper, og er 

Indledning 
Af Projektleder Marianne Erlandsen, funktionsleder på Orion

”Hvis man forestiller sig et tog, der kører ud af sporet, ud gennem landskabet, og man sidder i den sidste 
vogn. Og det er ligesom et skiftespor, hvorefter der kører to parallelle spor. Og så lige før skiftesporet, 
pludselig bliver man hæftet af, og så kører man uden motorens trækkraft. Og hvor man bare sådan triller 
stille og roligt derhen. Man føler sig ligesom helt hægtet af. Og nogen gange vil man af. Og man må hjælpe 
sig selv til at finde et formål og finde sig nogen mål i dagligdagen og livet i det hele taget. Og man føler sig 
kørt ud på et sidespor når man bliver førtidspensionist også især i en ung alder altså”.

Beboer fra Planetstien

Baggrund
I 2004 bevilgede SĹ s og BUPL̀ s Udviklings- og Forskningsfond midler til at iværksætte et projekt for meto-
deudvikling på Frederiksborg Amts (nu Region Hovedstadens) socialpsykiatriske botilbud, Orion. 

Projektet har særlig fokus på det arbejde, der bliver udført for sindslidende med et aktivt misbrug, som ud-
gør ca. halvdelen af Orions målgruppe. I projektansøgningen er der lagt vægt på, at der på Orion er mange 
succesoplevelser, på trods af høj grad af kompleksitet i hverdagen. En hverdag sammen med beboere der 
bl.a. er præget af svær sindslidelse og misbrug og beboere, som er svært psykotiske og med udadreage-
rende adfærd. Det betyder også, at succeserne suppleres af forskellige grader af magtesløshed og handle-
dilemmaer, når medarbejderne bevæger sig i feltet mellem omsorgssvigt og omsorgsmagt. 

Formålet med projektet er at opnå større klarhed og begrebsdannelse om, hvad der virker fremmende i det 
daglige samarbejde for at støtte beboerne i at leve et hverdagsliv så vidt muligt på egne præmisser, og med 
oplevelse af håb, valg og færre konflikter. Udgangspunktet i projektet er således, at der allerede foregår 
”godt socialt arbejde”, og at projektet skal bidrage til at bevidstgøre og optimere indsatsen. 

Metodeudviklings-projektet har således 3 formål der skal varetages:
At arbejde i en identitetsskabende proces;  ⋅ ”det er det her vi er gode til”
At afprøve metoder til organisatorisk læring ⋅
At bidrage til udvikling af fagligheden i forhold til gruppen af borgere ⋅

Projektet er afviklet i perioden fra marts 2004 – december 2006. 

I projektets første periode blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle drøfte og til dels definere hvor-
dan der skulle arbejdes med metode-udvikling. Arbejdsgruppen bestod af funktionsleder på Orion, som 
også var projektleder, samt 3 medarbejdere fra Orion og desuden en udviklingskonsulent fra Kolding 
Pædagogseminarium.
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1. Præsentation af netværksorganisationen Orion
Af Marianne Erlandsen, funktionsleder på Orion.

Orion beskriver sig selv som Mulighedernes Hus. Her berettes om Orion, der er et socialpsykiatrisk tilbud 
til borgere med særlige sociale og psykiske vanskeligheder, som blev etableret i 1997. Orion rummer flere 
bo-enheder og tilbud. Baggrunden for etablering af Orion, samt præsentation af Orions værdigrundlag og 
målgruppe fremstilles. Bidraget her indeholder endvidere en præsentation og uddybning af betegnelsen 
Mulighedernes Hus, samt en præsentation af Organisatorisk læring og kompetenceudvikling i Orion.  
 

Funktionsleder Marianne Erlandsen.
  
  
Orion ligger på Københavnsvej midt i Hillerød, få minutter fra bykernen, stationen og nær ved Slotshaven 
og St. Dyrehave. Hillerød byder på utallige kulturelle og rekreative tilbud og er en levende handelsby med 
Slotsarkaderne som centrum.

Orion er en netværksorganisation som tilbyder en række ydelser til borgere med en sindslidelse. Tilbudene 
består af dag- og døgntilbud efter §§ 108, 107, 83, 99, samt et akuttilbud.

Orions historie tager afsæt i en politisk beslutning fra 1992 om at imødekomme behovet for at give en 
gruppe borgere med særlige sociale og psykiske vanskeligheder et tilbud.

Ifølge K. Braad1 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der konkluderede at, ”målgruppen er mennesker med 
ringe eller ingen forståelse for deres sindslidelse og derfor uden den handlekraft, motivation og adfærd 
der kræves, for at kunne få den støtte og behandling de er berettiget til og har brug for. Samtidig er det 
en gruppe, som forsøger at klare sine psykotiske oplevelser, angsttilstande og frustrationer ved særegen 
optræden og måske også voldelig og/eller selvdestruktiv adfærd eksempelvis stort misbrug. Det betyder, at 
det er mennesker som i almindelighed ikke lever tilbagetrukket, men er meget synlige og aktive de steder 
de færdes ofte på kollisionskurs med omverdenen på grund af deres adfærd og som bliver udstødt – ek-
sempelvis får forbud mod at vise sig på rådhuset, i forretninger, banker o.l.”

Arbejdsgruppen var enige om, at de eksisterende tilbud skulle blive bedre til at løse deres opgave i forhold 
til målgruppen – et socialpsykiatrisk miljø, som var i stand til at rumme og afhjælpe de komplekse problem-
stillinger, gruppen til enhver tid repræsenterer for sig selv og omgivelserne.

I 1994 blev det besluttet, at etablere projekt Orion som et differentieret tilbud til en målgruppe på omkring 
50 personer. Orion blev indviet i 1997.

1   Kirsten Braad var dengang ansat i det nu nedlagte Frederiksborg Amt i Handicap- og Psykiatriafdelingen, hvorunder arbejdsgruppen blev 

etableret. Kirsten Braad var medlem af arbejdsgruppen. 

efterfølgende analyseret med henblik på at finde frem til de metoder og indsatser, socialarbejderne har 
benyttet, når de har oplevet succes med beboerne. Hensigten med fortællingerne og refleksionerne har 
været at medvirke til den identitetsskabende proces for socialarbejderne, at begrebsliggøre og i talesætte 
succeser i dagligdagen, og endelig at udgøre grundlaget for en temadag med henblik på at optimere det 
”gode” arbejde. 

Optimering af det ”gode arbejde” indeholder dilemmaer og barrierer i det gode arbejde, når det skal 
omsættes til konkret praksis. Refleksioner over dilemmaer og barrierer i relation til at optimere det ”gode 
arbejde” er fremstillet i det sjette bidrag. Refleksionerne er fremkommet på en temadag for medarbejderne, 
på baggrund af korte oplæg om udvalgte metoder fra analysen af succeshistorierne. I bidraget indgår også 
uddrag af de korte oplæg. Bidraget afsluttes med en række arbejdspunkter til fortsat udvikling og imple-
mentering. 

Syvende bidrag  er en rapport, som en gruppe ergoterapeutstuderende har udarbejdet som et led i deres 
uddannelse. Temaet er Aktiviteter i hverdagen. De studerende har foretaget interview med en række be-
boere om aktiviteter og støtte i hverdagen på Orion. Aaron Antonovskys sundhedsfremmende mestrings-
teori udgør en teoretiske referenceramme for perspektivering af beboernes valg, deltagelse og udbytte af 
aktiviteter. Bidraget afsluttes med referater af de studerendes interview med beboerne. 
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På Orion gælder de samme regler og love som i resten af samfundet, hvilket betyder, at politiet tilkaldes, 
hvis der opstår husspektakler eller ved mistanke om ulovlige handler med rusmidler. Etikken er, at der ikke 
findes andre og særlige regler for beboere. Men de regler, der efterleves, er identiske med de regler, der er 
gældende for enhver borger i samfundet. Det betyder i praksis, at brugere og medarbejdere har udviklet et 
samarbejde med nærpolitiet, som regelmæssigt kommer i Kulturhuset og er tilgængelige for en snak. 

Orions værdigrundlag og målgruppe
Orion er Mulighedernes Hus, hvor alle har indflydelse og handlerum, og hvor vi mødes som medmennesker 
uden forbehold i et værdsættende miljø. 
Forudsætningerne for et værdifuldt miljø er tilstedeværelse af: 

anerkendende kommunikation  ⋅
læring og eftertænksomhed  ⋅
leg og arbejde.  ⋅

Støtte ydes ud fra en overbevisning om, at alle kan komme sig, og at det enkelte menneske bestemmer, 
hvad der er vigtigt i livet. 
For at komme sig er det vigtigt: 

at man kan håbe  ⋅
at man kan se mening med livet  ⋅
at man har netværk  ⋅
at de materielle betingelser er tilstede.  ⋅

Det betyder, at støtte tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i tilgængelighed, rummelighed og ufor-
beholden kontakt. 
Kvalitetsmål for Orion er identisk med resultatet at en brugerundersøgelse, nemlig: 

at være der, når der er brug for det  ⋅
at have noget fagligt og menneskeligt at byde på  ⋅
at kunne opføre sig ordentligt. ⋅

Orions målgruppe er voksne mennesker, hvis liv er præget af sindslidelse med svære symptomer og psyko-
ser, fortrinsvis diagnosen skizofreni. For manges vedkommende er der endvidere et stort forbrug af rus-
midler. Brugergruppens særlige vanskeligheder, herunder episoder med destruktiv og selvdestruktiv adfærd 
betyder, at leve- og arbejdsmiljøet i Orion også er præget af vold og trusler om vold. Det daglige arbejde 
byder således på mange dilemmaer. Ca. 1/3 af Orions beboere har tillige en dom til behandling.

Det er mennesker, som ofte ikke uden videre vil acceptere psykisk sygdom som et vilkår i deres liv, men 
benægter sindslidelsens eksistens af angst for at miste sig selv. Det er derfor vanskeligt at indgå aftaler om 
behandling, fordi det bliver opfattet som en krænkelse af den selvfølelse og selvstændighed, man har. 

Medarbejderne skal agere i feltet, hvor de ikke udøver omsorgsmagt og krænker brugernes rettigheder, og 
samtidig skal der handles for at sikre, der ikke bliver tale om omsorgssvigt. 

Botilbudene
Botilbudene består af 4 forskellige enheder, hvor der ydes støtte og hjælp i forskelligt omfang med fokus 
på ”det levede liv”. Hostel som er et midlertidigt botilbud, Boenheden, Planetstien og Flexboligerne er læn-
gerevarende botilbud, med forskellige specialer. 

I Boenheden er der 12 boliger og fælleshus. Lejligheder og fælleshus danner en hestesko og omkranser en 
fælles gårdhave. Hver lejlighed er på 37m2. Og rummer bad, stue med åbent køkken og soveværelse. Der er 
udgang til egen terrasse/gårdhave.

Planetstien, der blev taget i brug i december 2002, rummer 16 boliger og et fælleshus samt to gæsteværelser 
opført af den Boligsociale Fond på grundlag af en samarbejdsaftale med Frederiksborg Amt og med økono-
misk støtte fra Socialministeriet. Lejlighederne ligger omkring et fælles gårdmiljø. Hver lejlighed er på 44m2. 
med entre, bad, stue med åbent køkken og soveafdeling adskilt fra stuen med mobilt skabselement.

Flexboligerne er beliggende i Nivå med gå afstand til station, center og rekreative områder. Flexboligerne 
blev etableret i 2002 i tilknytning til Johannes Hages Hus, som er et socialpsykiatrisk botilbud. I december 
2003 overgik Flexboligerne til Orion, på grund af målgruppens karakteristik og Orions erfaring med denne 
gruppe borgere. Flexboligerne rummer 4 selvstændige rækkehuse og et fælleshus. I boligen er der køkken, 
stue, soveværelse, bad og vaskemaskine. Lille terrasse og fælles have. Boligerne er på ca. 50 m2.

Botilbudet Hostel tilbyder midlertidigt ophold til afklaring af en akut social situation eller et aflastningsop-
hold i forbindelse med belastende sociale omstændigheder, herunder indgår også tilbud til hjemløse. I Hostel 
ydes desuden opsøgende støtte og motivationsarbejde i forbindelse med en evt. indflytning i Hostel. 
I Hostel er der 6 møblerede værelser med eget bad grupperet omkring et stort fællesrum med åbent køk-
ken. Værelserne er på ca. 17 m2. 

Kulturhuset er et dagtilbud og er et samværs- beskæftigelses og aktivitetstilbud, normeret til 40 interne og 
eksterne brugere.
Kulturhuset er indrettet i et tidligere sygehusvaskeri, hvilket giver huset sit særpræg og en usædvanlig rum-
melighed. Kulturhuset rummer i stueplan: Administration, Cafe, sportsfaciliteter, herunder badminton/wol-
leyboldbane, net-værksted, billard og opholdsgrupper. Endvidere kreative værksteder og musiklokale. På 1. 
sal er der bibliotek, kontorer, medicinrum, undervisningslokaler, massagestol, badefaciliteter og møntvask. 

For alle tilbud arbejdes der konkret med:
at skabe tryghed og stabilitet i dagligdagen ⋅
at udvikle et lærende miljø ⋅
at skabe kontakt til netværk ⋅
at stoppe eller reducere misbrug ⋅
at sikre adgang til omsorg og behandling ⋅
at få mulighed for beskæftigelse eller aktivitet ⋅
at sikre brugerrepræsentation på alle niveauer i organisationen  ⋅
at de materielle betingelser er tilstede. ⋅
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Bolig-fællesskab
I et socialt boligbyggeri taler man ofte om et områdes sociale bæredygtighed, forstået som evnen til at 
udvikle relationer og løse konflikter. Enhver ved, at naboskab kan være vanskeligt og til tider en belastning. 
Man kan sædvanligvis ikke selv vælge sin nabo i en opgang, og selv i bebyggelser, hvor man har besluttet 
at bo sammen og har sat en fælles dagsorden, kan der opstå problemer. Møder i andelsboligforeninger el-
ler grundejerforeninger kunne med rette gøres til genstand for konfliktforskning. Det er i dette perspektiv, 
forventninger til et fællesskab mellem boligernes lejere også skal ses.

Boligernes fælleshus udgør det halvoffentlige rum, hvor brugerkredsen er begrænset til lejere og bostøtte-
medarbejdere. Huset er en fælles ressource i lighed med gårdhaven og de omliggende nyttehaver. Huset rum-
mer opholdsrum, køkken/alrum og bryggers. Husets kvalitet kan, i lighed med andre rum, bestemmes som 
graden af overensstemmelse mellem husets formål, det der kan udspille sig og det, der i praksis udspiller sig. 

Udnyttelsen af Fælleshuset bestemmes af lejerne. Medarbejderne kan være inspirator og mæglere, men 
deres fornemmeste opgave er at støtte lejerne til at indtage rummene og udnytte de muligheder, huset og 
omgivelserne giver. Beboermøderne er kernen i udviklingen af fælles ansvar og afgrænsning af husets rum-
melighed. Der arbejdes med at skabe fælles aktiviteter, udvikle en fælles forståelse af acceptabel adfærd og 
træffe beslutninger om fælles færdselsregler. Her synliggøres grænsen mellem privat og offentlig optræden. 
Grænseoverskridende opførsel og aktiviteter, som hører privatsfæren til, kan virke angstprovokerende på 
andre lejere. I praksis fordrer det foruden rummelighed også diplomatisk håndværk, at være mægler og in-
spirator blandt en gruppe spændende mennesker, som er udprægede individualister, med et – nogen gange 
– udtalt behov for behovsopfyldelse her og nu.

Fælleshuset kommer på denne måde til at give rum for praktiske øvelser i forhandlingsteknik og konflikt-
løsning, og baserer sig som sådan på et forebyggende og udviklende tankesæt. Det drejer sig om, at krea-
tivitet og demokrati kan gå hånd i hånd, også selv om kognitive forstyrrelser og angstfyldte forestillinger 
tilbagevendende sætter dagsordenen i stå. Det er en længerevarende proces og udvikling, hvor en af de 
metodiske forudsætninger er troen på, at mennesker både har behov for og ønsker positiv kontakt med sig 
selv og andre.

Kulturhuset
Med multihuset bevæger man sig over i det offentlige rum med adgang for mange mennesker og med 
forskellige ærinder. Udstillinger, møder, boldspil, foredrag, musik, cafe, fest mv. Hvor fælleshuset er et 
beboerhus, er Kulturhuset et medborgerhus, hvor man ikke kan forudse, hvem man kan møde, eller hvad 
der kommer til at foregå. Man kan godt have indflydelse, men den skal deles med mange interessenter. 
Kulturhuset byder på oplevelser, men også på den udfordring, det kan være at skulle begå sig i et offentligt 
rum, hvor alle principielt er på besøg. Set i et sikkerhedsforebyggende perspektiv betragtes aktivt misbrug 
og stærk påvirket tilstand eller højrøstet tale som tilhørende privatsfæren, hvor der arbejdes individuelt 
med problemstillingen. I eget hjem får forskellige tilstande en anden karakter, og man kan få hjælp til at 
gennemleve de bagvedliggende frustrationer eller psykotiske forestillinger, uden at komme i konflikt med 
omgivelserne.

Dette fordrer en medarbejderstab med høj faglig viden, som med udgangspunkt i dyb respekt for den en-
kelte brugers integritet, mestrer kontinuerlig nytænkning og metodeudvikling. Dette er en kunst, som stiller 
store krav til medarbejderne om at kunne reflektere over egen praksis, og som nødvendiggør tydelighed i 
forhold til roller og adfærd. 

Rum, rummelig og rummelighed 
Rum, rummelig og rummelighed er et ordspil, som samler nogle af nøglebegreberne for Orions virksomhed. 
De fysiske rum defineres som private, halvoffentlige og offentlige. 

Rummelig er udtryk for vores arbejdsmetode. Vi arbejder aktivt med at skabe synlighed om rummenes 
karakter og kvalitet. Form og indretning skal understøtte brugernes bevidsthed om, hvor man er, hvilke 
muligheder rummet åbner op for, og hvem man skal forvente at skulle dele det med. Med ordet rummelig 
gives signal om, at det drejer sig om at give plads og finde veje til konstruktivt samvær, hvor konflikter giver 
grobund for vækst frem for vold. 

Rummelighed beskriver den kvalifikation hos medarbejderen, som kan udtrykkes som evnen til profes-
sionelt at kunne rumme andre menneskers angst og kaos. Som metode betyder det, at stille sig fagligt til 
rådighed med det formål, at brugeren får indflydelse på egen tilværelse, som herre i eget hus, med rettig-
heder og ansvar som andre borgere i samfundet. Det kræver kompetence til at kunne reflektere over egen 
praksis, tilegne sig ny viden, ændre rutiner og udvikle ny praksis, medens arbejdet pågår.

Orion som et fysisk og symbolsk rum
Orion består af en række forskellige enheder, som fysisk er placeret forskellige steder. Men ud over de fy-
siske rum og matrikler, er der også skabt sociale og symbolske rum i rummene. De symbolske rum tillægges 
forskellige betydninger bl.a. i kraft af de regler, der eksisterer.

De forskellige fysiske rum på Orion defineres som:

Det private rum: egen lejlighed/værelse ⋅
 Det halvoffentlige rum: fællesrummene i eksempelvis Flexboligerne, Hostel, Boenheden og på  ⋅
Planetstien
Det offentlige rum: Kulturhuset, Cafe i Orion og det øvrige samfunds offentlige rum ⋅

Rummenes karakter og anvendelsesmuligheder er med til at strukturere den enkeltes hverdag, og giver bru-
gere og medarbejdere lejlighed til at indtage de forskellige roller, det daglige samspil kræver. I boligen som 
gæst, bostøtte og motivator, i fællesrum som mægler, inspirator og rollemodel, og i Kulturhuset som med-
deltager og støtteperson. Ved at skabe en tydelig struktur i den ydre verden gives mulighed for oplevelse af 
personlig mestring. Dette sker bl.a. ved at udnytte de tilbud og muligheder, de forskellige rum byder. Disse 
muligheder uddybes i det følgende. 
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Boenhedens vision er at skabe et trygt og lærende leve- og arbejdsmiljø for alle.

Tryghed skabes ved at:
anerkende forskellighed  ⋅
være i åben konstruktiv dialog i vore relationer ⋅
værdsætte og fremme det individuelle og fællesskabet i et ligeværdigt miljø ⋅
anerkende den enkeltes handlekompetence og ret til at definere sine behov og drømme ⋅
alle gør det bedste de kan. ⋅

Organisatorisk læring og kompetenceudvikling i Orion
På Orion udvikler, fastholder og vedligeholder vi et dynamisk tværfagligt læringsmiljø for brugere og med-
arbejdere. Det betyder bl.a. at vi tænker sikkerhedsarbejdet ind i kompetenceudvikling, og fokuserer på 
metoder i forbindelse med voldsforebyggelse og konflikthåndtering. 
På Orion har vi udviklet en uddannelsespolitik, som er i overensstemmelse med og understøtter Orions 
værdigrundlag. 
Hvert år udsender uddannelsesudvalget kursuskataloget, som indeholder obligatoriske basiskurser, kurser 
på baggrund af ønsker fra brugere og medarbejdere. Vi arrangerer fællestemadage ca. 4 – 5 gange årligt, 
hvor f. eks. forskellige oplægsholdere bliver inviteret, som input til vore fælles drøftelser af bl.a. Orions 
værdigrundlag, sikkerhedspolitik o. lign.

I Orion arbejder vi fokuseret med organisatorisk læring idet en væsentlig del af kompetenceudviklingen 
foregår i det daglige samvær og samarbejde i organisationen. Det er gennem aktiv deltagelse i fællesskaber 
af kompetent praksis, at læringen danner grobund for kompetenceudvikling.
Jobrelateret læring udvikler kompetencer, medens kvalifikationer er relateret til uddannelser og kurser. 
Herigennem tilegnes en viden, der bliver udgangspunktet for en persons udfoldelse af sine kompetencer.
Kompetenceudvikling på jobbet giver mulighed for at medarbejderne kan udføre arbejdet på kvalificeret vis. 
Samtidig har beboere og brugere også behov for at udvikle handlekompetencer til at magte egen tilværelse. 
Altså er kompetenceudvikling en af kerneydelserne i Orion.

I tænkningen i forhold til uddannelses- og kursusforløb indgår flg. som forudsætning for læring: 
Tid/rum til læring og refleksion over praksis ⋅
Formidling og vidensdeling i eget team  ⋅
Aflæring (af f.eks. metoder der ikke kvalificerer arbejdet eller samværet i Orion) ⋅

Ved længerevarende kurser planlægges der med teori/praksisopgaver i kurset, for at implementere nye 
metoder og teorier.
I Orion benytter vi videnspersoner i organisationen (brugere/medarbejdere) til at forelæse/undervise.

Uddannelsesudvalget består af uddannelsesleder, praktikkoordinator, medarbejder –og beboerrepræsen-
tanter.
Uddannelseskatalog udkommer en gang om året og her skelnes mellem forskellige typer kurser:

I et hus, der ikke er præget af husordener og ordensreglementer, kan man konkludere, at her gælder ikke 
særregler, men en særlig indlevelse og indsats. Her gælder de i samfundet vedtagne love og regulativer, som 
gælder enhver anden borger i det danske samfund2. 

Herre i eget hus
At have en egen bolig betragtes som en ukrænkelig ret, der ikke kan gøres til genstand for pædagogisk kon-
sekvens. Det betyder på Orion, at man ikke mister sin bolig, selv om man har krænket andre. Det betyder, at 
man som lejer skal aflære gammel erfaring og adfærd, når man ikke behøver at bruge kræfter på at afprøve, 
men kan bruge energien til at give dagligdagen mere kvalitet.

For at botilbudet kan opleves som beboernes hjem, må boligens fysiske ramme bære præg af fleksibilitet, 
individualitet og æstetik Boligen skal i sin indretning give beboeren størst mulig grad af selvstændighed, 
både med hensyn til et værdigt liv og i forhold til at mindske behovet for at modtage hjælp fra andre. I boli-
gernes indretning medtænkes løsning af det dilemma, der opstår, når en bolig både skal opfylde de profes-
sionelles berettigede krav til arbejdsmiljøet og beboernes krav til en privat og personlig bolig/hjem3.

Set i forholdet til Recovery 4- og medborgerperspektivet5, er det af stor betydning, at boligen har en sådan 
kvalitet, at det er attraktivt at opholde sig der, og at den reelt giver mulighed for selvstændig livsførelse. 
Metodisk er det helt afgørende, at privatsfæren respekteres som et fundament for personlig udvikling med 
forståelse for, at selvfølelse er naturlig knyttet til oplevelsen af at klare sig selv. Det er det felt medarbejde-
ren befinder sig i, når der arbejdes i brugerens eget hjem, og rummeligheden i særlig grad folder sig ud,

Orion – mulighedernes hus
Medarbejderne beskriver Orion som ”mulighedernes hus”. Med dette billede illustreres en vision for Orion 
om, hvordan organisationen ønsker at fremstå både for beboere og medarbejdere. Det afspejles blandt 
andet i boenhedens vision, som sammen med organisatorisk læring og kompetenceudvikling, skal afslutte 
denne indledende fortælling om Orion.
 

2  Braad, Kirsten: Orion- et sted i rummet. København. Nyhedsmagasinet Vold som Udtryksform. 

3  Andersen, Jonna og Sørensen, Ditte (2006): Boligen som ramme for livet. København. Social Kritik 107/2006

4   Recovery perspektivet fordrer en tilgang, som bl.a. baserer sig på: at alle kan komme sig uanset handicap, inddragelse: ”ikke noget om os 

uden os”, at blive mødt og anerkendt, og skabe muligheder for rolleskift (Jensen 2006).

5   Krogstrup (1999) skriver, at lovgivningen kan forstås i en udvikling fra institutionel omsorg til integreret omsorg, og i en udvikling fra et 

kompetenceperspektiv til et medborgerperspektiv. Forskellen på de to perspektiver er, at indsatsen i kompetenceperspektivet består i at 

kompensere for eller udvikle manglende kompetencer, mens indsatsen i medborgerperspektivet har fokus på at støtte brugeren til at få mest 

mulig indflydelse og selvbestemmelse i eget liv.
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2. Refleksioner over socialt arbejde
Af Marianne Erlandsen, Funtktionsleder på Orion

Den sociale indsats i forhold til mennesker med sindslidelser er også en historie om, hvordan og på hvilket 
grundlag det sociale arbejde er blevet udført. Historien viser mange overgreb og svigt, uden at vi af den 
grund kan stille os til dommere over indsatsen. Hver tids socialarbejdere har formentlig handlet i overens-
stemmelse med gældende forestillinger om ”det gode arbejde”. Bidraget her er et vue over det værdimæs-
sige ”landskab”, det sociale arbejde i Orion udspiller sig i. Et landskab der indeholder forskellige tilgange 
til socialt arbejde, uden at nogen af tilgangene kan påkræve sig at indeholde den sande løsning, eller den 
bedste måde. Men hver af tilgangene kan på kalejdoskopisk vis give os indsigt i på hvilket grundlag, vi træf-
fer beslutninger i hverdagens her-og-nu-situationer.

Funktionsleder Marianne Erlandsen

Begrebet ”socialt arbejde” dækker over mange forskellige teorier og måder at agere i praksis på, og der vil 
ifølge Payne6 

”…ikke være noget endegyldigt svar, der siger, at socialt arbejde er en bestemt ting, men ved at betragte 
diskursen, kan vi se den type områder, den opererer i, og den type spørgsmål, den står overfor. Svarene 
varierer, afhængigt af tiden, de sociale forhold og de kulturer, hvor vi stiller disse spørgsmål, fordi disse 
tider, sociale forhold og kulturer bidrager til konstruktionen af socialt arbejde i det indbyrdes samspil 
mellem socialarbejdere, klienter og de steder, hvor det sociale arbejde udføres” (Payne, 2007, s.26). 

Det er i følge Payne en forudsætning for deltagelse i socialt arbejde, at man har synspunkter og egne sær-
lige balancer mellem sine mål. At man så at sige har sine egne konstruktioner, som kan vejlede ens hand-
linger. Dette omfatter værdier og teorier om det sociale arbejdes udførelse – og gennem analyser hjælpes 
socialarbejdere med at gennemtænke synspunkter og balancer i forbindelse med en given opgave.

Nedenfor præsenteres forskellige perspektiver på socialt arbejde, som er retningsgivende for den indsats, 
der ydes på Orion, og som ses som forudsætning for at de værdier og mål, der er for den socialpsykiatriske 
indsats på Orion, kan indfries.

Tilpasningsarbejde og Omgestaltningsarbejde
Stefan Moren7 beskriver socialt arbejde som indeholdende to væsensforskellige arbejdsopgaver, og be-
tragter vilkårene for disse to typer arbejdsopgaver som forskellige. Adskillelse mellem de to typer vil 
være analytisk, idet det konkrete sociale arbejde vil indeholde elementer af begge typer. Moren beskri-
ver yderpunkterne i socialt arbejde ved hjælp af to idealtyper, som henholdsvis ”Tilpasningsarbejde” og 
”Omgestaltningsarbejde”. 

6  Payne, Malcom (2006): Teorier i Socialt arbejde. 3. udgave. Gyldendal.

7  Morén, Stefan (1996): Forandringens gestalt. Om villkoren for manskligt bistånd. Stockholm: Publica

Af obligatoriske basiskurser kan f.eks. nævnes værdigrundlag, sikkerhed, medicinsk behandling mv.
Af obligatoriske temakurser kan f.eks. nævnes kontaktpersonfunktionen, kollegial supervision, arbejds-
miljø, DLO, Tai Chi, supervision mv.
Eksempler på Interessefokuserede temakurser er: misbrug, flygtninge, psykiske lidelser, motivation mv.
Temadage med fælles dialog har f.eks. været: sikkerhed og forebyggelse, værdier som grundlag for dagligt 
samvær, Recovery, Stemmehøring mv.

Alle i Orion kan endvidere ansøge uddannelsesudvalget om eksterne kurser eller efter/videreuddannelse. 
Indenfor de økonomiske rammer som er sat af det lokale L- MED udvalg og Orions uddannelsespolitik kan 
udvalget bevilge det ansøgte. 
En forudsætning for at få bevilget et eksternt kursus er, at ansøgeren videreformidler sin viden i Orion efter 
kursets afslutning.
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problemer er dækkende for de komplekse problemstillinger, som beboerne på Orion har, og som bl.a. stiller 
krav til medarbejderne om, at kunne reflektere over egne normer. 

Typologisering, institutionalisering og roller
Berger & Luckmann10 gør gældende, at i enhver organisation eller institution foregår institutionalisering på 
baggrund af vane- og typedannelser. Dette er udtryk for socialkonstruktivisme – en videnskab der beskæf-
tiger sig med hverdagslivet og den sociale konstruktion af virkeligheden. Her er fokus på hvad mennesker i 
deres non- og præteoretiske hverdagsliv ”ved” er virkelighed. Institutionalisering på baggrund af vane- og 
typedannelser er en proces, der afspejles i socialarbejderens handlinger og i skrift og tale. Vane- og type-
dannelse danner således grundlag for institutionalisering.

”Institutionalisering finder sted, hver gang forskellige slags aktører gensidigt typificerer vanemæs-
sige handlinger. Sagt på en anden måde, så er enhver typedannelse af den art en institution. Det 
må understreges at den institutionelle typedannelse er gensidig, og at det typiske ikke kun gælder 
handlingerne, men også de handlende i institutioner”  (Berger & Luckmann 1996:72). 

I enhver institution dannes der vaner og rutiner, som gør det unødvendigt at definere enhver ny situation 
skridt for skridt. Vanedannelse og rutiner giver mulighed for at tillægge forskellige adfærdsformer og si-
tuationer ”standardværdi” gennem dannelser af typologier. Eksempler på dette er: ældrebyrden, ”de svage 
børn”, hjemløse, sindslidende etc. Vi foretager alle typologisering af mennesker og situationer, fordi det er 
forudsætningen for, at vi overhovedet kan orientere os i samfundet.

Institutionelle typedannelser, tillægges en objektivitet eller en ”sandhed”, som bliver hævet over individet. 
Den institutionalisering, som typedannelsen rummer, er en virkelighedsforståelse – en ”sandhed”, der fun-
gerer som en ydre og omgængelig kendsgerning. 

Denne typologisering rummer også komponenter til stigmatisering og social devaluering af andre men-
nesker. Pernille Jensen11 fremfører, at de to vigtigste komponenter, der indgår i stigmatiseringen, udgøres 
af dét at blive identificeret som svag, og det at blive behandlet som et barn. Jensen refererer bl.a. til en 
gruppe sindslidende, der ofte møder udsagn som ”Du er for skrøbelig”, eller ”det kan du ikke”. De sindsli-
dende oplever her, at medarbejderne har problemer med at se dem som andet og mere end mennesker med 
sindslidelser. Beskyttelsen og begrænsningen af personernes handlerum risikerer at få en stigmatiserende 
og begrænsende effekt, hvis den i højere grad er koblet til betegnelsen/typologien ”sindslidende” frem for 
koblet til den konkrete person og den konkrete situation. 

10  Berger, Peter L. og Thomas Luckmann (1996 udg.): Den samfundsskabte virkelighed. Viborg: Lindhardt og Ringhof.

11  Jensen, Pernille (2006): En helt anden hjælp. Recovery i bruger- og pårørende perspektiv. Akademisk Forlag

Tilpasningsarbejde er kendetegnet ved problemløsnings tankegang med en bestemt metode: 
Problembeskrivelse ◊ udredning ◊ vurdering ◊ handleplan ◊ resultat.

Denne tænkning har indbyggede begrænsninger, som friholder socialarbejderen fra at se sig selv i bredere 
perspektiver. Arbejdsmetoden udtrykker også et bestemt verdensbillede: det objektiverede menneske, det 
rationelle og planlægningsbare samfund og den instrumentelle kundskab.

Omgestaltningsarbejde er kendetegnet ved at være medvirkende til en forandring af et andet menneskes 
(og ens egen?) livssituation. Opgaven er at udvikle en fastholdende og dybtgående relation til den bistands-
søgende. Relationen bliver et vigtigt forandringsvilkår, og indsatsen stiller store krav til socialarbejderens 
person, forholdemåder og professionelle kunnen. Det er vigtigt, at fremhæve, at relationens hovedindhold 
er at tilbyde en forandringsmulighed og ikke en normativ forventning om, at en bestemt forandring skal 
ske8.

Moren understreger, at den ene idealtype ikke er mere rigtig end den anden, men at begge idealtyper har 
deres opgave i socialt arbejde. 

”Vilde” og ”tamme” problemer
Til eksemplificering af Morens idealtyper, introduceres Hanne Katrine Krogstrups (1999) begreber: ”Tamme” 
og ”Vilde” problemer.
Tamme problemer er kendetegnet ved:

at de relativ nemt lader sig identificere, og kan adskilles fra andre problemer ⋅
at målene for deres løsning er klare ⋅
at de har en objektiv bedste løsning.  ⋅

Vilde problemers løsning er grundlæggende af en anden natur end tamme problemers. Vilde problemer er 
kendetegnet ved:

at have de modsatte karakteristika af tamme problemer ⋅
at vilde problemer ikke klart kan defineres og ikke klart kan adskilles fra andre problemer ⋅
 at målene for problemernes løsning ikke kan defineres præcist, hvorfor der ikke er klare kriterier for  ⋅
den optimale løsning.

Hvor tamme problemer har en objektiv og målbar bedste løsning, vil vilde problemer også have en bedste 
løsning, men vurderingen af hvorvidt den bedste løsning er opnået, vil være normativ9.

Det sociale arbejde på Orion befinder sig alt overvejende i det, Moren betegner som omgestaltningsarbejdet 
med etablering af meningsfulde relationer, som omdrejningspunkt for vækst og evt. forandring. Relationer 
der udvikles over tid og er forankret i en kontaktpersonfunktion. De ovennævnte karakteristika for ”vilde” 

8  Morén, Stefan (1996): Forandringens gestalt. Om villkoren for manskligt bistånd. Stockholm: Publica.

9  Krogstrup, Hanne Katrine (1999): Det handicappede samfund– om brugerinddragelse og medborgerskab. Århus, Systime.
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skrivninger gør det nødvendigt at i talesætte og give opmærksomhed til de roller, beboere og socialarbej-
dere har og/eller handler efter, når der søges opnået en forandring. Forandring i roller og rolletilskrivninger 
søges blandt andet opnået i arbejdet med Recovery-processer på Orion.

Recovery – at komme sig
Recovery betyder kort sagt ”at komme sig”. I socialpsykiatriske kredse er der i disse år meget fokus på 
recovery og recoveryprocessen. Det vil sige fokus på det håb og de processer, der åbner for at mennesker 
med svære sindslidelser kan komme sig og etablere et meningsfuldt liv. 

Recoveryprocessen er en individuel proces, som fordrer den enkeltes egen aktive deltagelse og vilje til for-
andring. Måden medarbejderen/det psykiatriske system møder den sindslidende på har afgørende betyd-
ning for, om kontakten udvikler sig med mulighed for rolleskift eller ikke. Mulighed for rolleskift fremhæves 
som en af forudsætningerne for at indgå i en recoveryproces14, hvor det at blive forstået, tolket og fastholdt 
i en sygdomsrolle er en stor barriere for heling og udvikling. Det er vigtigt at blive mødt som et helt men-
neske med mange facetter, og med sindslidelsen som et element blandt mange. Hvis socialarbejderen fo-
kuserer på sindlslidelsen fremfor personen, er muligheden for rolleskift meget begrænset. I nedenstående 
figur15 præsenteres to cirkler, der illustrerer samspillet mellem anerkendelse og mulighed for rolleskift over 
for samspillet mellem disrespekt og fastholdelse af rigide roller. 

14  Jensen, Pernille (2006): En helt anden hjælp. Recovery i bruger og pårørende perspektiv. København: Akademisk Forlag.

15  Ibid.

Sociale devalueringsprocesser beskriver Hanne Katrine Krogstrup som:
iagttagelse af en person ⋅
iagttagelse af anderledeshed ⋅
sammenligning med det ”normale” ⋅
negativ værdsættelse ⋅
personen defineres som tilhørende en gruppe ⋅
personen behandles mindreværdigt ⋅ 12.

Ulykken består ifølge Krogstrup ikke nødvendigvis i handicappet, men i at den handicappede intet forsvar 
har mod den påstemplede identitet, og at det er vanskeligt at etablere en modidentitet på egne præmisser. 
Betegnelser som handicappet og sindslidende dækker over mange observerbare og faktuelle træk, men de 
er også udtryk for en kollektiv og kulturel bestemt tolkning af disse træk.

Roller og rolletilskrivning – og mulighed for brugerinddragelse
Roller, og dermed socialarbejdernes konstruktioner af brugerroller, opstår i de samme grundlæggende pro-
cesser som institutioner; af vane- og typedannelsesprocesser. Berger & Luckman (1996) opererer med 
begrebet roller i den sociale interaktion. De påpeger, at lige som institutionalisering besidder en kontrol-
lerende proces, er roller også omfattet af og indgår i institutionaliseringens kontrollerende væsen. Når 
en aktør er typificeret som udfører af en rolle, bliver adfærden modtagelig for tvangsmæssig påvirkning, 
idet typeskemaerne opstiller på forhånd definerede adfærdsmønstre, der udgør et socialt kontrolsystem, 
selv om flere alternative adfærdsmønstre er teoretisk mulige. Det vil sige, at rolleindehaveren i udstrakt 
grad vil handle i overensstemmelse med den tilskrevne rolle. Rollen internaliseres hos personen således, 
at der bliver overensstemmelse mellem rollen, som den formidles via den generaliserede anden og per-
sonens selvidentificering/identitetsopfattelse. På samme måde som vane- og typedannelser hjælper til at 
vælge handlinger og forstå den anden, giver roller og rolletilskrivning mulighed for at forudse den andens 
handlinger. Interaktionen bliver dermed forudsigelig, og mange handlinger kan foretages uden særlig stor 
opmærksomhed13.

Socialarbejderens opmærksomhed på rolletilskrivninger er afgørende i forhold til at skabe muligheder for 
brugerindflydelse. Brugerindflydelse realiseres bl.a. i mødet mellem medarbejder og bruger og sker på bag-
grund af det vilkår, at socialarbejderen på forhånd har karakteriseret et andet menneske som bruger, og 
dermed har der i Berger og Luckmans terminologi fundet en rolletilskrivning af brugeren sted. En rolletil-
skrivning, som er styrende for socialarbejderens handlinger og adfærd, og hvor rolleindehaveren - her bru-
geren - i udstrakt grad vil handle i overensstemmelse med den tilskrevne rolle. Man kan sige at qua socialar-
bejderens konstruktion af brugerroller, finder der en rolletilskrivning af mennesker med sindslidelser sted. 

Processerne der fører til roller og rolletilskrivning foregår upåagtet, men har store konsekvenser for de 
handlemuligheder, som både socialarbejdere og beboere tildeler hinanden. Netop det upåagtede i rolletil-

12  Krogstrup, Hanne Katrine (1999): Det handicappede samfund– om brugerinddragelse og medborgerskab. Århus, Systime

13  Berger, Peter L. & Thomas Luckmann (1996 udg.): Den samfundsskabte virkelighed. Viborg: Lindhardt og Ringhof.
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Krogstrup18 skriver, at lovgivningen kan forstås i en udvikling fra institutionel omsorg til integreret omsorg, 
og i en udvikling fra et kompetenceperspektiv til et medborgerperspektiv:
I kompetenceperspektivet er der fokus på brugerens manglende kompetencer. Den sociale indsats vil bestå 
i at kompensere for de manglende kompetencer og i at udvikle og øge brugerens kompetencer.
I medborgerperspektivet ses brugeren i samme rolle som andre borgere, med samme rettigheder og pligter. 
Forskellen mellem brugeren og borgeren bliver da, at brugeren har behov for hjælp til at deltage i samfunds-
livet19.

Den afgørende forskel på de to perspektiver er, at brugere i medborgerperspektivet opfattes som personer, 
der har indflydelse på deres eget liv, og den offentlige støtte har til opgave at hjælpe brugeren til at få mest 
mulig indflydelse og selvbestemmelse i eget liv.
Brugere i kompetenceperspektivet opfattes derimod som personer, der skal lære og udvikle deres kompe-
tencer, og den offentlige støtte har til opgave at støtte og øge brugerens kompetencer i forhold til funkti-
onshæmningen, uagtet om det er brugerens ønske. 
Forskellen består altså i, om indsatsen har brugernes egne ønsker som omdrejningspunkt eller funktions-
hæmningen som omdrejningspunkt men også i, hvem der definerer hjælpen. 

Medborgerperspektivet indebærer, at beboerne betragtes som medborgere, og at de dermed forbundne 
rettigheder og pligter også gælder for denne gruppe mennesker. Forskellen er, at denne gruppe har brug 
for hjælp til at kunne deltage i samfundslivet. En væsentlig social opgave bliver at fremme brugernes indfly-
delse på eget liv og hjælp til at opnå denne indflydelse. Forskellen mellem brugeren og borgeren bliver, at 
brugeren har behov for hjælp til at deltage i samfundslivet. 

Medborgerperspektivet på Orion tilfører socialarbejderne en forpligtelse til at støtte beboerne i indflydelse 
på eget liv og rammer, samt støtte til at udfolde eget liv. Beboeren som subjekt skal være i fokus for so-
cialarbejdernes indsats. Det betyder, at støtten ikke tildeles pr. automatik i kraft af beboernes sindslidelse, 
men at den støtte, den enkelte beboer tilbydes, dels skal fremme beboerens livsudfoldelser, og dels skal 
tilbydes efter dialog med beboeren og i overensstemmelse med beboerens forståelse.

Det sociale arbejde på Orion
Betragtningerne der her er præsenteret om socialt arbejde viser tilbage til forståelser og praksiser, som 
har domineret det sociale arbejde, herunder også i psykiatrien. Det drejer sig eksempelvis om tilpasnings-
arbejdet, klientrollen, ekspertviden og definitionsmagt til socialarbejdere. Men betragtningerne viser også 
frem til forståelser, der præger den aktuelle sociale og socialpsykiatriske diskurs. Det er perspektiver som 
omgestaltningsarbejde, recovery, medborgerskabsperspektiv og muligheder for rolle-forandringer. Men det 
er ikke blot et spørgsmål om historie. Differentieringen i forståelsen af socialarbejderens opgaveforståelse 
er også baseret på bagvedliggende værdier, grundlæggende antagelser og menneskesyn. 

18  Krogstrup, Hanne Katrine (1999): Det handicappede samfund – om brugerinddragelse og medborgerskab. Århus: Systime

19  Krogstrup, Hanne Katrine (1999): Det handicappede samfund – om brugerinddragelse og medborgerskab. Århus: Systime

I recovery-processen er det væsentligt, at socialarbejderen forholder sig refleksivt til sin rolle som behand-
ler, ligesom det er væsentligt, at beboeren tilbydes forskellige roller, således at den stigmatiserende rolletil-
skrivning elimineres eller i det mindste reduceres. Anerkendelse, dialog og nysgerrighed på, hvad der giver 
mening i den enkelte beboers liv, er positive tilgange, der kan fremme recovery-processen. 

Som et eksempel på den anerkendende tilgang på Orion kan nævnes fælles temadage16 blandt andet om 
recovery, hvor beboere og socialarbejdere deltager på lige fod i oplæg og debat.
 
Bruger-roller
Tapio Salonen17 definerer borgerens møde med den offentlige service i tre roller: 

1.  Klientrollen, som er kendetegnet ved, at klienten ikke oplever mulighed for indflydelse, men må tilpasse 
sig

2.  Brugerrollen, som indeholder intentioner om brugerens medinddragelse og indflydelse.
3.  Forbrugerrollen, hvor man som forbruger har et til- og fravalg. Forbrugerrollen forudsætter, at borgeren 

har ressourcer i form af penge, kundskab og handlekraft. 

Salonen påpeger endvidere, at der er to betydende niveauer for brugerinddragelse:
 At brugerinddragelse er afhængig af, hvor vidt ydelsen og relationen bærer præg af autoritet og kontrol,  ⋅
eller om serviceydelsen er et tilbud om hjælp
 At det har betydning for brugerinddragelsen, i hvor høj grad brugeren er afhængig eller uafhængig af  ⋅
ydelsen.

Brugernes indflydelse på Orion afhænger i ovennævnte perspektiv af socialarbejderens forestillinger om, 
hvad brugeren kan og magter at få indflydelse på. Medarbejderen vil, som den der indgår i det daglige sam-
arbejde med brugeren, være en væsentlig aktør i implementeringen af brugerindflydelse.

Medarbejdere har på den ene side qua sin rolle som hjælper en definitionsmagt i forhold til brugerrollen, og 
på den anden side skal socialarbejderen være garant for at brugerindflydelse finder sted. Socialarbejderen 
kommer således til at besidde stor magt over på hvilke områder og i hvilket omfang, brugerindflydelse kan 
finde sted. Et afgørende element i brugerindflydelse er således socialarbejderens opfattelse af brugerrollen. 
Denne opfattelse må konstant udfordres, således medarbejdernes tilgang skaber mulighed for at brugeren 
forstås og ses i en forbrugerrolle med til- og fravalg, med mulighed for at udnytte kundskaber og handle-
kraft – og at Orions rammer og organisering understøtter og fremmer denne udvikling.

Medborger perspektivet 
I medborgerperspektivet ses brugeren i samme rolle som andre borgere, med samme rettigheder og pligter. 

16   Oktober 2005 er afholdt en temadag om Recovery med Pernille Jensen som oplægsholder. En beboers referat fra dagen kan læses i : Shine, 

Solvej (2005): Recovery (At komme sig) på Orion. Hillerød: Stjernen, november, årgang 8. 

17   Salonen, Tapio (1999): Klienter, i Denvall, Verner og Jacobson, Tord (red): Hverdagsbegreber i Socialt arbejde. Ideologi, teori og praksis. Køben-

havn: Hans Reitzels Forlag.
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Psykosocial intervention:
Den psykosociale intervention kan ses i en rehabiliteringsproces med beboerens egne mål i centrum. Der 
indgår endvidere psykosocial intervention i motivationsarbejdet frem mod beboerens mål og i de akut op-
ståede situationer, hvor beboeren skal skærmes.

Den psykosociale intervention i relation til rehabilitering har fokus på tre forhold som betydningsfulde for 
den enkelte: Begribelighed – at man forstår, hvad der sker med en. Håndterbarhed – at man føler at have 
kontrol med, hvad der sker med en. Meningsfuldhed – at den forandringsproces, man ønsker iværksat, er 
værdifuld og meningsfuld for én selv. De tre forhold er hentet fra mestringsteorien, udarbejdet af Aaron 
Antonovsky21.

Af konkrete interventionsmetoder tilbydes og anvendes et bredt spekter. Hen kan nævnes: 
kognitiv miljøterapi,  ⋅
åben dialogsamtaler  ⋅
konstruktivistisk vejledning  ⋅
psykoeducation  ⋅
social færdighedstræning  ⋅
motivationssamtaler  ⋅
NADA-behandling (akupunktur) ⋅
netværksarbejde  ⋅
beskæftigelse  ⋅
fysisk aktivitet ⋅
musik og kunst ⋅

Desuden danner den individuelle handleplan eller aftale rammen om planlagte og målrettede processer 
med tidsafgrænsning, koordination og samarbejde samt evaluering af mål. Her kan der være tale om del-
interventioner der kan karakteriseres som tilpasningsarbejde jf. Steffan Moren.
 
Konkret effektmåling vil i meget socialt arbejde kræve kvalitative beskrivelser frem for objektive målinger. 
Dog er det til en vis grad muligt på individniveau at måle effekten af interventionen i forhold til opfyldelse 
af egne mål i en helingsproces. På organisationsniveau kan en effekt være synlig i forhold til reduktion af 
indlæggelser, mindskelse af kriminalitet, samt øget deltagelse i samfundslivet.

Boligsocialt arbejdet
De fysiske rammer ses som en aktiv medspiller. Der er en bevidsthed om rums betydning og sondringen 
mellem private og offentlige rum. Indsatsen har fokus på boligmiljøet og et medborgerperspektiv, hvor 
målet er udvikling af et reelt oplevet socialt fællesskab med teorier om empowerment og anerkendende 
samtale som fællesskabsstrategi.

21  Antonovsky Aaron (2000): Helbredets mysterium. Hans Reitzels forlag.

 

Orions værdigrundlag betoner, at Orion er mulighedernes hus, hvor alle har indflydelse og handlerum, og 
hvor vi mødes som medmennesker uden forbehold i et værdsættende miljø. Det betyder for det sociale 
arbejde, der udføres, at medborgerperspektivet skal være i fokus, at håbet, som udgør en væsentlig kom-
ponent i recovery-processen, skal formidles i relationen, og at den anerkendende og ligeværdige dialog skal 
danne grundlag for de roller beboere og socialarbejdere gensidigt tilbyder og tilskriver hinanden. Når disse 
værdier tilstræbes efterlevet, bliver en lang række af hverdagens strukturer, handlinger og interaktioner 
domineret af omgestaltningsarbejdets forandringspotentialer, ikke blot for beboerne, men også for social-
arbejderne. 

Den konkrete hverdag på Orion er præget af høj grad af kompleksitet og stor uforudsigelighed, på trods af 
bestræbelserne for at skabe tryghed, genkendelighed og struktur. Hverdagens kompleksitet og udfordringer 
kan betragtes som vilde problemer, der fordrer en vifte af socialfaglige interventions- og kommunikations-
metoder til at strukturere og organisere hverdagens rytmer. Disse metoder forstås som operationalisering 
og konkretisering af det sociale arbejde på Orion, og forudsætningen for anvendelsen af viften af metoder 
er, at der er overensstemmelse mellem menneskesynet i Orions værdigrundlag og de angivne metoder. 

I det følgende vil de anvendte metoder og tilhørende tænkning kort blive introduceret20. 
De bærende metoder er: 

Relationsarbejde ⋅
Psykosocial intervention ⋅
Boligsocialt arbejde ⋅

Relationsarbejde
Relationsarbejdet er det betydningsfulde møde mellem mennesker. Relationsarbejdet er fundamentet for 
at føle sig værdsat, for at kunne arbejde med sig selv i en helingsproces, etablere nye relationer og kunne 
indgå i andre sammenhænge. 

Forankret i en kontaktperson-funktion indgår beboer og medarbejder i et ligeværdigt partnerskab med 
beboerens levede liv i fokus. Opgaven er at skabe og fastholde en relation, hvor beboeren oplever tryghed, 
tillid og respektfuld tro på egen evne og ret til at bestemme over eget liv.

Det professionelle samvær og samtale er præget af faglighed, autencitet, overblik, medmenneskelighed og 
nærvær med respekt for den enkeltes integritet. Det fordrer også anerkendelse med forventning om foran-
dring og muligheder for rolleskift i relationen.

Relationsarbejdet baseres på et struktureret samarbejde med udgangspunkt i beboerens handleplan og en 
aftale om rammerne for partnerskabet og kontaktpersonens funktion og opgaver.

20  I artiklen ”Når eksklusion er udelukket - Succeshistorier fra Orion” bliver konkrete anvendelser eksemplificeret.
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3. Kontaktperson på Orion – et oplæg til fælles afsæt
Af Marianne Erlandsen, Funktionsleder på Orion.

I dette bidrag beskrives resultaterne af en proces, der har ført til udvikling og præcisering af en central 
organisationsform på Orion, nemlig funktionen som kontaktperson. Først beskrives projektet i kort form, 
dernæst grundprincipperne i kontaktperson-funktionen. Kontaktpersonfunktionen er udarbejdet i overens-
stemmelse med de grundlæggende ideer på Orion, hvorfor disse også er kort præsenteret. Endelig præsen-
teres de metoder, kontaktpersonerne benytter sig af i udfyldelse af funktionen.

Funktionsleder Marianne Erlandsen 

”Kontaktpersonordningen i sin udformning, er forskellig fra institution til institution og nok også indenfor 
forskellige dele af den enkelte institution” (Jørgensen og Vendsborg 1986).

På Orion er støtten til den enkelte beboer organiseret i en kontaktpersonordning. En ordning der danner 
ramme for støtten til den enkelte beboer, og ramme for relationsarbejdet, den psykosociale intervention 
og en del af det boligsociale arbejde. 

Som Jørgensen og Vendsborg skriver i citatet ovenfor, har kontaktpersonordningen mange forskellige ud-
formninger, indhold og organiseringer. Kontaktpersonens arbejde på Orion udfolder sig i den kontekst, de 
enkelte beboere færdes i. Det vil naturligt være beboernes egne boliger i botilbudet Orion, men i lige så høj 
grad botilbudets fællesrum, Kulturhuset og tilhørende café samt lokalmiljøet i Hillerød. 

Kontaktpersonens arbejde foregår i en virkelighed, som bl.a. er præget af 
unikke personligheder ⋅
fantastiske oplevelser og samvær ⋅
selvdestruktivitet ⋅
misbrug ⋅
trusler/vold ⋅
modsatrettede behov – fravalg af eks. behandling/medicin ⋅
en hverdag med uforudsigelighed og en række dilemmaer ⋅

Som kontaktperson skal man ofte bære håbet for beboere, der har haft en lang række af nederlag i be-
stræbelserne på at skabe et liv. Et liv med sindslidelse medfører ofte stor forskellighed og uforudsigelighed 
i hverdagen. Beboernes og socialarbejdernes opfattelser af virkeligheden er ofte forskellige, hvilket medfø-
rer, at der ikke nødvendigvis eksisterer nogen sandhed, eller ”bedste løsninger” på de enkelte situationer. 
Kontaktpersonen må derfor handle i forhold til de aktuelle situationer, der opstår. 

Der tilstræbes på Orion et beboerdemokrati med deltagelse i alle beslutningsprocesser i organisationen. 
Det betyder blandt andet også, at der afholdes kursus- og foredragsvirksomhed, hvor medarbejdere og be-
boere deltager på lige fod. Endvidere afholdes fælles sociale aktiviteter, som beboere initierer og afholder. 
Der tilstræbes endvidere samarbejdsaftaler med grupper i lokalsamfundet samt inddragelse af frivillige.

Beboerdemokratiet fremmes endvidere ved, at al planlægning og aftaler om strukturerede udvalg og møde-
fora baseres på principperne for en lærende organisation. Hvert udvalg fastsætter mål og delmål for årets 
arbejde, som er forankret i det enkelte udvalgs formål.

Det er hensigten, at der med fokus på boligmiljø og lokalsamfund, kan gøres op med en traditionel institu-
tionel tænkning. Set i et recoveryperspektiv tilstræbes i stedet at give beboerne mulighed for en almindelig 
tilværelse i egen bolig med basis for individuel udvikling.
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Organisering og metoder der blev betonet var:
at der er klare rammer for funktionen ⋅
at afstemme forventninger og fortolkninger  ⋅
at der er tid til kontaktpersonarbejdet og kontaktpersonrelationen ⋅
 at det er synligt, hvem der er til rådighed, og hvem kan bruges til hvad – eksempelvis ved synlig tjene- ⋅
stetidsplan
at der er komplementært samarbejde mellem beboer, kontaktperson og boligsocial medarbejder ⋅
at dokumentation af arbejdet foretages i et samarbejde med beboeren ⋅

Visionerne, som her er beskrevet, har ført til en række ændringer. Én af disse ændringer er indførelse af, at 
beboerne kan vælge deres kontaktpersoner. 

Valg af kontaktpersoner
I Orions værdigrundlag og mission er beboere og brugeres indflydelse på eget liv vægtet højt.
En af visionerne og målene er, at beboere skal have indflydelse på valg af kontaktperson. Derfor er det vig-
tigt, at hele medarbejdergruppen kan være til rådighed som kontaktperson. At være kontaktperson fordrer 
bl.a., at medarbejderen er til rådighed for beboeren med faglig, menneskelig og praktisk støtte. For at være/
blive kontaktperson, skal medarbejderen deltage i et to dages internt kontaktpersonkursus.

Udgangspunktet for valg af kontaktperson er en gruppe på 2-4 kontaktpersoner, som samarbejder med 
beboeren og hinanden om at: 

udfærdige mål, ønsker og støttebehov i en handleplan ⋅
nå de mål og ønsker for et godt hverdagsliv, som er beskrevet i den årlige handleplan ⋅
evaluere handleplanen kontinuerligt og fastsætte nye mål ⋅
 desuden skal kontaktpersoner og beboer aftale, hvem der er ansvarlig/tovholder i forhold til det af- ⋅
talte/nedenstående.

Kontaktpersonen er ansvarlig for samarbejdet med beboeren om støtte til en hverdag, som bl.a. indebærer: 
at etablere, fastholde og udvikle relationer ⋅
 at kontaktpersonsamarbejdet har afsæt i brugerindflydelse og den fælles forståelsesramme for arbejde  ⋅
i Orion (f.eks. recovery- og medborgerperspektiv)
at yde støtte til aktiv deltagelse i samfundslivet ⋅
 at give tilbud om udarbejdelse af en handleplan. I samarbejde med beboeren skal kontaktpersonen  ⋅
planlægge, invitere til og afholde handleplansmøder.

Forud for beboerens valg af kontaktperson får beboeren tilbudt et interview med en medarbejder, som 
guider beboeren til at finde frem til de egenskaber og kompetencer, som beboeren sætter pris på ved kon-
taktpersoner. Dernæst udpeger/vælger beboeren 2-4 personer som mulige kontaktpersoner. 

Hvert år foretages en evaluering af samarbejdet mellem beboer og kontaktpersoner. 

I bestræbelserne på at respektere den enkelte brugers integritet og autonomi er det påkrævet, at kontakt-
personen er opmærksom på og kan tilsidesætte sine egne normer og fordomme. Dette kan imidlertid føre 
til (omsorgs-)svigt, hvis ikke kontaktpersonen kan veksle mellem de to positioner; 

at gøre sammen med beboeren og ikke gøre for beboeren, og  ⋅
at gøre for beboeren og ikke sammen med beboeren ⋅

Kontaktpersonordning som udviklingsprojekt
På Orion har kontaktpersonordningen været under revision, forandring og udvikling i en proces, der er ind-
ledt i 2006. Processen er iværksat for at kvalificere kontaktpersonfunktionen ved hjælp af inddragelse af 
beboernes perspektiver og indflydelse. 

Processen blev indledt med en temadag for beboere og medarbejdere. Temadagen indeholdt fælles oplæg 
til alle, og dernæst en debat i grupper med fokus på den eksisterende ordnings positive og mindre positive 
sider. Dagen afsluttedes med fælles konstruktion af visioner for kontaktpersonfunktionen. 
På temadagen fremkom nogle udsagn fra beboerne, der kan illustrere nogle af de forskellige perspektiver, 
der kan anlægges på kontaktpersonordningen. Her er citeret et lille udpluk af beboernes udsagn:

”Jeg tænker på ham (min kontaktperson) som en skide god ven – ikke nogen specifik person, der gør 
specielle ting. Han skal vide det meste om mig, som ikke altid skal ud i en bredere kreds. Og han skal 
kompensere for det jeg ikke selv kan”. 

”Hun skal hjælpe til med praktiske gøremål: køreture, rengøring som vi hjælpes om, og så skal hun 
engagere sig i mine interesser, som for eksempel foto, tysk og musik”.

”vi ved ikke hvem der er her hvornår, eller hvornår de er på ferie – og deres telefoner ringer meget”.

”den største kunst er at befinde sig der hvor man befinder sig – og ikke være halvt tilstede”

Temadagen afsluttedes med en fælles visionsproces, hvor de konkrete visioner for kontaktpersonordningen 
blev produceret og sammenstillet. De konkrete visioner for kontaktpersonordningen fordelte sig i to grup-
per:

kompetencer ⋅
organisering og metode ⋅

Kompetencer, der blev fremhævet ved kontaktpersonen, var:
faglige, dygtige kontaktpersoner  ⋅
at håndtere venskab – uden at krænke det personlige, private og det intime. ⋅
at mestre ligeværdig to-vejs kontakt og relation ⋅
at se beboeren som menneske først og fremmest ⋅
at være fuldt tilstedeværende i relationen ⋅
at forstå ansvaret som et fælles anliggende ⋅
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Gregory Bateson22 introducerer begrebet ”systemisk” i 1950èrne i forbindelse med studier af kommunika-
tion i familier. Bateson interesserede sig for forskelle, og ”der er to forskellige betydninger i Batesons brug 
af ordet forskel: for det første, noget kan skelnes i og med, at det er forskelligt fra baggrunden- og for det 
andet, en forandring er en forskel over tid forårsaget af en forskel” (Andersen 1994). 

Helt kort baserer systemisk tænkning23 sig bl.a. på:
at alting er forbundet med alt andet i verden  ⋅
 Det giver ikke tilstrækkelig mening at se på mennesker eller andre dele af verden isoleret. Blikket må  ⋅
rettes mod systemer og samspillet eller kommunikationen mellem systemets dele og andre systemer.
at ethvert menneske har sit helt eget syn på verden  ⋅
 Det sete afhænger af øjnene der ser. Objektivitet er ikke muligt og må derfor sættes i parentes. Det  ⋅
gør sig gældende, at betragtningen er multi-vers frem for uni-vers, hvilket betyder, at der er mange lige 
gyldige versioner af virkeligheden. 

(Dybvad Larsen m.fl.,2000)

Recoveryperspektivet
Recovery perspektivet fordrer en tilgang, som baserer sig på: 

At alle kan komme sig uanset handicap  ⋅
Inddragelse: ”ikke noget om os uden os”  ⋅
At blive mødt og anerkendt ⋅
At skabe muligheder for rolleskift ⋅

Recovery – at komme sig – er en fremadrettet proces, som sigter mod at den enkelte aktivt deltager i en 
proces der retter sig mod at leve et meningsfyldt liv, evt. på trods af tilbagevendende psykisk lidelse. I re-
coveryprocessen er det væsentligt at blive mødt med håb, at blive mødt som et subjekt med drømme og 
vilje til forandring. Recoveryprocessen fordrer, at personen bliver anerkendt og får mulighed for at veksle 
mellem forskellige roller og ikke blive fastholdt i en rolle som sindslidende24. 

Medborger perspektivet
I medborgerperspektivet25 ses brugeren i samme rolle som andre borgere, med samme rettigheder og plig-
ter. Forskellen mellem brugeren og borgeren bliver da, at brugeren har behov for hjælp til at deltage i sam-
fundslivet. Dette perspektiv adskiller sig fra det traditionelle kompetenceperspektiv, hvor klienten/brugeren 
er vurderet ud fra sine (manglende) kompetencer og behov.

Medborgerperspektivet indebærer, at beboerne betragtes som medborgere, og at de dermed forbundne 
rettigheder og pligter også gælder for denne gruppe mennesker. Det særlige ved beboerne er, at beboerne 

22  Andersen, Tom (1994): Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk Psykologisk Forlag

23  Dybvad, Larsen m.fl. (2000): Socialpsykiatri - et systemisk perspektiv. København: Munksgaard.

24  Jensen, Pernille (2006): En helt anden hjælp. Recovery i bruger og pårørende perspektiv. København: Akademisk Forlag.

25  Krogstrup, Hanne Katrine (1999): Det handicappede samfund – om brugerinddragelse og medborgerskab. Århus: Systime.

Orion som ramme for kontaktpersonen
Den overordnede funktion som kontaktperson er udviklet i overensstemmelse med den fælles ramme og 
forståelse, der er kendetegnende for Orion. Den omfatter følgende: 

Orions mission  ⋅
Orion som en lærende organisation ⋅
Systemisk tænkning ⋅
Recovery perspektivet ⋅
Medborger perspektivet ⋅
Boligen som ramme for livet ⋅
Rum, rummelig og rummelighed ⋅

Orions mission
Orion er kendetegnet ved – og ønsker at være - et Mulighedernes Hus, hvor alle har indflydelse og handle-
rum, og hvor vi mødes som medmennesker uden forbehold. Det betyder, at Orions opgave er at yde tilbud 
og service af høj kvalitet, for at støtte borgere med sindslidelser og vanskelige levekår til at kunne udnytte 
deres muligheder og realisere deres mål. 

I bestræbelserne på at nå dette, er kvalitetsmålene for samspillet i Orion:
at være der, når der er brug for det ⋅
at have noget fagligt og menneskeligt at byde på ⋅
at opføre sig ordentligt ⋅

Den lærende organisation
Orion beskriver sig selv som en ”lærende organisation”. Ved dette forstås at alle organisationens men-
neskelige ressourcer inddrages løbende, for at få det bedste resultat og samarbejde. Indlæring sker i vid 
udstrækning i teams. Der er etableret systemer til at opfange og udveksle viden og erfaring. Dette kan 
beskrives som den organisatoriske hukommelse. 

Som lærende organisation er det væsentligt, at socialarbejderne besidder nysgerrigheden, lysten og evnen 
til at eksperimentere og udfordre den måde, man gjorde tingene i går. Med dette følger også ansvaret for 
og indflydelsen til at benytte og anvende det, man har lært. 

Den lærende organisation har et sæt værdier omkring mennesker og det omgivende samfund, som karak-
teriserer organisationen som en meningsfuld virksomhed i samklang med sine omgivelser. 

Systemisk tænkning
Orion anvender systemisk tænkning i den daglige kommunikation, og som afsæt i supervision og undervis-
ning, og til forståelse af interaktionen mellem mennesker.
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principper i Orion. Det betyder endvidere, at kontaktpersonens arbejde foregår i et samarbejde med bebo-
eren, hvor brugerinddragelse og indflydelse er nøglebegreber.

Kontaktpersonen er ansvarlig for det daglige samarbejde med beboeren og skal yde støtte til beboerens 
hverdag, hvilket bl.a. indebærer at

etablere, fastholde og udvikle relationer ⋅
yde støtte til aktiv deltagelse i samfundslivet ⋅
tilbyde og udarbejde handleplan i samarbejde med beboeren ⋅

I samarbejdet med beboeren træffes aftaler med beboeren om en række daglige forhold der har betydning 
for hverdagslivet. Disse forhold kan evt. indgå i handleplanen. Aftalerne omhandler

serviceopgavers organisering og udførelse: såsom rengøring, personlig hygiejne og tøjvask ⋅
samvær og social træning ⋅
aktiviteter i og udenfor huset  ⋅
medicinadministration, i samarbejde med sygeplejekonsulent og psykiater/psykiatrisk afdeling ⋅
 tilbud om økonomistyring, i samarbejde med socialrådgiver og administrativt personale på Orion og  ⋅
kommunal sagsbehandler
ferieplanlægning ⋅
kontakt til offentlige myndigheder, sundhedsvæsen, og sociale myndigheder ⋅
netværksarbejde – samarbejde med familie og pårørende ⋅
arbejde/beskæftigelse ⋅
støttesamtaler/motivationssamtaler ⋅

Handleplan
I samarbejde med beboeren skal kontaktpersonen planlægge, invitere til og afholde handleplansmøder. Det 
er kontaktpersonen, der har ansvaret for, at handleplan bliver udarbejdet – minimum en gang årligt - og at 
handleplanen følges i hverdagen. Dermed opfyldes Servicelovens §141 om Handleplaner.

Metoder i kontaktperson- og i handleplansamarbejdet
Kontaktpersoner i Orion har en række teoretiske referencer og metoder, de kan tage i anvendelse, når de 
skal udfylde funktionen som kontaktperson og udarbejde handleplaner sammen med beboerne. De om-
handler følgende: 

PRO, Praktisk bistand, Relationen og Omsorg ⋅
Konstruktivistisk vejledning og Leverumsmodel ⋅
CANBO – en tilpasset udgave af Camberwell assessement of Needs  ⋅
GAS, Goal Attainment Scaling ⋅
Hverdagslivsbeskrivelse ⋅
Åbne samtaler ⋅
Motivationssamtalen ⋅
Kognitiv miljøterapi ⋅

kan have behov for hjælp og støtte til at kunne deltage i samfundslivet og til at kunne udfylde sine rettig-
heder og pligter. En væsentlig social opgave bliver at fremme brugernes indflydelse på eget liv og hjælp til 
at opnå denne indflydelse26. 

Medborgerperspektivet på Orion tilfører socialarbejderne en forpligtelse til at støtte beboerne i indflydelse 
på eget liv og rammer, samt støtte til at udfolde eget liv. 

Bolig, hjem og rum
Orion tilbyder fysiske rammer for en del af beboernes liv. Det er både i form af et åbent kulturhus og café 
– et offentligt liv, i form af fælleshus med mulighed for samvær og forpligtende fællesskaber og i form af 
egen bolig med privathed, intimitet og frirum for indblanding. 

Boligens fysiske rammer skaber muligheden for oplevelsen af at have et hjem, der kan sikre den enkeltes 
identitetsdannelse, værdighed og selvbestemmelse27. Som hjem fordrer det dels fysiske rammer, som giver 
muligheder for selvstændig prægning og æstetik, men også organisering af medarbejdernes arbejde, der 
respekterer hjemmet som en privat arena, man kan blive inviteret ind i. Jensen (1997) og Sandin et al (1998) 
peger på, at der til hjemmet er knyttet to centrale værdier:

 Hjemmet er et sted, hvor man bestemmer selv, og som er en platform for deltagelse i det mere offent- ⋅
lige liv og som tilbagetrækningsarena, når der er behov for det.
 Hjemmet som et symbol på nærhed og intimitet, hvor vi kan være private personer. Det repræsenterer  ⋅
tryghed ved, at medlemmerne har et ansvar for hinanden og ved, at man modtager kærlighed, varme 
og respekt (Andersen, J og Sørensen, D 2006).

Orion opererer med differentiering mellem forståelsen af rum, rummelig og rummelighed. Med fysiske rum 
signaleres forskelle på privathed, fællesskab og offentlighed. Det fordrer en tydelig indretningsmæssig mar-
kering af rummenes forskellige betydninger, som samtidig åbner for forskellige muligheder og praksis for 
adfærd og samvær. Med rummelig menes arbejdsmetoder, der understøtter forskellene i rummenes forskel-
lige muligheder. Det vil sige, at medarbejderne bidrager konstruktivt til samvær og bidrager til, at konflikter 
kan føre til vækst frem for vold. Rummelighed som begreb betegner medarbejdernes kvalifikationer til at 
rumme beboernes kaos og angst, og samtidig stille sig til rådighed for beboernes muligheder for at skabe 
sig en tilværelse som herre i eget hus. 

Kontaktpersonfunktionen er i spil i det private, det fælles og det offentlige rum, ligesom kontaktpersonen 
skal besidde faglige kompetencer til at være rummelig, og udvise rummelighed i samværet og relationen 
med den enkelte beboer. 

Beskrivelse af Kontaktpersonens ansvarsområder
Teamet af kontaktpersoner har en række ansvarsområder, der ligger i tråd med de overordnede ideer og 

26  Ibid.

27  Andersen, Jonna og Sørensen, Ditte (2006): Boligen som ramme for livet. København. Social Kritik 107/2006
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Processen foregår med et stort stykke papir som redskab, hvor en af parterne skriver eller tegner nøgleord 
ind. Den interviewede placerer sig selv på papiret og i processen tydeliggøres mønstre, som igen udforskes 
med nye spørgsmål om f.eks. drømme/ønsker for fremtiden og spørgsmål om hvordan beboeren ser han kan 
komme hen til målet. Det kan illustreres med tegning af en bro og beboerens udsagn som f.eks. ”lære at lave 
mad” eller ”genetablere kontakt til nn” tegnes/skrives som pæle/trin på broen. Der kan vælges lange eller 
korte perspektiver i forhold til at nå hen imod målet/målene.

At arbejde med Leverumsmodellen beskrives som en bevidsthedsproces, hvor erkendelser om, hvad der er 
vigtigt for beboeren, og hvilke ressourcer beboeren besidder, tydeliggøres. De mønstre, der tydeliggøres gen-
nem processen på papiret, er medskabende til at danne nye billeder på sig selv og sine erfaringer. 

Metoden stiller krav til begge parter. Medarbejderen skal slippe kontrollen med hvad der skal tales om, idet 
der tages udgangspunkt i det, beboeren nævner. Medarbejderen skal, foruden at kende metoden også kunne 
stille åbne spørgsmål og give afkald på at kende sandheden. Det, der bliver sagt i processen, skal undersøges 
– deri ligger udfordringen. Desuden skal medarbejderen være optaget af ressourcer og det, der virker, uden 
at bagatellisere og undertrykke det vanskelige. Der arbejdes konkret med store plancher og gerne tegninger, 
hvilket er uvant og udfordrende for mange. 

Kravene til beboeren kan være: åbenhed og villighed i processen, koncentration, og ikke mindst mod til at 
håndtere de følelser på godt og ondt, som opstår, når der tales om betydningsfulde oplevelser.

Det bedste ved leverumsmodellen er i følge en medarbejder fra Orion, at det opleves meningsfuldt, at det er 
beboeren, der har kontrollen, og at der er stor respekt omkring, at det handler om den anden - hvilket meto-
den understøtter. Men også opdagelsen af nye perspektiver og tydeliggørelsen af mønstre og værdier er en 
væsentlig del af metoden

CANBO- en tilpasset udgave af Camberwell assessment of need
CANBO er udarbejdet af den socialpsykiatriske institution, Kragelund i Århus, på baggrund af et behovsaf-
dækkende skema og metode til synliggørelse af individuelle behov, ønsker og mål. CANBO anvendes også til 
at opnå større forståelse for beboeren og hans/hendes særlige ressourcer og problemstillinger samt synlig-
gørelse af disse for både beboer og medarbejder. CANBO danner grundlaget for beboerens handleplan og 
serviceaftale, og danner også grundlag for at arbejde videre med GAS31. 

GAS (Goal attainment Scaling)
GAS anvendes til at fastlægge, graduere og prioritere mål, samt til efterfølgende at måle graden af mål-
opfyldelse. Betydningsfulde forandringsønsker fra beboeren danner udgangspunkt for målområderne. 
Målområderne kan være ”brede” eller mere afgrænsede. Der kan vælges flere områder, og det enkelte 
område skal beskrives nøje, hvorefter målområderne prioriteres.

31  CANBO – Kragelund, Århus, v/ Peter Bøgelund 

PRO, praktisk bistand, relationen, omsorg
Praktisk bistand: forstået som støtte og bistand til overkomme de praktiske gøremål, som er baggrund for, 
at det levede liv kan udfolde sig. Beboernes træning og læring i forhold til dette er centralt.

Relationen: forstået som den professionelle relation, som bl.a. bygger på medarbejderens faglige viden om de 
særlige sider i livet, som følger med en sindslidelse. Metoden omfatter det professionelle samvær og den profes-
sionelle samtale præget af faglighed, autencitet, overblik og nærvær med respekt for den enkeltes integritet. 

Opgaven er at skabe, fastholde og udbygge relationen, hvor beboeren oplever tryghed, gensidig tillid og 
respektfuld tro på dennes ret og evne til at bestemme over eget liv. Arbejdet med at skabe, fastholde og 
udvikle relationen er det centrale indsatsområde i sammenhæng med inddragelse af både omsorgsbeto-
nede og praktiske opgaver.

Omsorg: forstået som den indsats, der skal være bolværk mod beboerens evt. manglende evne til at værge 
sig mod påvirkninger, der kommer indefra eller ude fra, og som forhindrer ham/hende i at tage vare på sine 
følelser, sit overblik, sin dagligdag og sit liv28.

Konstruktivistisk vejledning og Leverum
Konstruktivistisk Vejledning baserer sig på socialkonstruktivisme, som den blandt andet er udfoldet hos Berger 
og Luckmann29. Konstruktivistisk vejledning har som sit væsentlige fundament, at

jeg`et, det sociale liv og samfundet består af ”flere virkeligheder” ⋅
Jeg`et, det sociale liv og samfundet konstrueres socialt ved hjælp af symboler, sprog og mening ⋅
 mennesker skaber sig selv ved at indgå i samtidige, parallelle forløb. I skabelsen af sig selv er mennesket  ⋅
socialt i kraft af initiativ, interaktion, relation og kommunikation, og individuelt i kraft af tanker, følelser 
og handlinger.

Leverum er en model og metode, som er en del af Konstruktivistisk Vejledning, udviklet af V. Peavy, og oversat 
af Bente Højer. Leverum som metode er med succes blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelse af hand-
leplan sammen med beboere og brugere30. 

Metoden fordrer på den ene side en god relation mellem beboer og medarbejder og tillige oplevelse af tryg-
hed, idet der tales om nære og personlige emner. På den anden side er metoden også relationsudviklende.

Hovedformålet er, at få de positive erfaringer frem via visualisering af temaer, og drømme. Medarbejderen 
guider beboeren ved spørgsmål som for eksempel: ”nævn tre steder, hvor du har haft det godt med at bo?”. 
Der stilles åbne spørgsmål som f.eks. ”hvad var godt ved det første sted?”. Der kan spørges uddybende til ek-
sempelvis rammer, beliggenhed, naboer mv. og ”hvad er det der gør, at du har det godt et sted, hvor du bor?”. 

28  Virksomhedsplanen 2003

29  Berger & Luckmann: (1996) Den samfundsskabte virkelighed. Viborg, Lindhardt og Ringhof.

30  Den følgende beskrivelse er udarbejdet på baggrund af en medarbejders erfaringer med Leverums-metoden som kontaktperson på Orion.
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deres evner til at identificere problemstillinger i deres hverdag, samt at forbedre evnerne til at finde løsninger 
på samme. Metoden er fremadrettet, og der arbejdes med problemstillinger, der opleves her og nu. 

Kognitive metoder benytter sig af erkendelse, læring og tænkning. Det vil sige, at den måde, man tænker om 
en situation, er afgørende for, hvordan man oplever situationen, eller for hvor frit man kan tænke. En situa-
tion, som betragtes som meget statisk, kan ved hjælp af kognitive metoder føre til, at man kan få et andet 
syn på situationen, at en situation kan anskues på flere forskellige måder. 

Kognitiv miljøterapi er et samarbejde mellem beboer og medarbejder om at forstå og fortolke følelser, krops-
lige oplevelser og facts ud fra forskellige perspektiver. Medarbejderne kan eksempelvis guide beboeren til 
at forstå en given situation ud fra andre perspektiver, hvorved alternative fortolkninger kan tilbydes, og nye 
antagelser kan afprøves. 

På samme vis kan metoderne anvendes også medarbejderne imellem, hvor eksempelvis kontaktpersonen 
ved hjælp af observationsskemaer kan udvikle deres kompetencer til at udarbejde en sagsfremstilling. I sags-
fremstillingen sammen med kolleger kan der udarbejdes en sagsformulering, hvor forskellige tolkninger kan 
tilbydes. Dette ruster kontaktpersonen til at være kreativ og konstruktiv i det fortsatte samarbejde med 
beboeren. Ved hjælp af kognitiv miljøterapi tilstræbes at styrke kontaktpersonens muligheder for guiding i 
samarbejdet med beboeren. 

Afrunding
Arbejdet med at udvikle kontaktpersonfunktionen og organisering af kontaktpersonordningen er en kon-
tinuerlig proces. Vi har iværksat processen om udvikling og kvalificering af kontaktpersonordningen blandt 
andet ved at afholde en fælles temadag. Dertil er indført procedurer, hvor beboerne får mulighed for at 
vælge deres kontaktpersoner. Som beskrevet i indledningen til dette bidrag, så er udfordringerne mange, 
og der er læreprocesser forbundet med de nye tiltag, både for beboere og medarbejdere. 

Væsentligst i udviklingsprojektet om kontaktpersonen, har været, at udviklingsprojektets form er i over-
ensstemmelse med det formål, vi ønsker med kontaktpersonordningen, nemlig at processen foregår i et 
ligeværdigt samarbejde, og at beboerne ses som subjekter med holdninger, meninger, erfaringer, der kan 
medvirke til at skabe læring og udvikling.

Det afsluttende ord i dette bidrag skal gives til en beboer, der på temadagen udtrykte sig således:

”Først og fremmest er jeg menneske”

Spørgsmålet i metoden er: ”Hvad er den mindste forandring, der gør en forskel”? En stor del af dialogen 
drejer sig om at få målene ”små” nok, for at sikre en sejr – og forebygge et nederlag. 

Hverdagslivsbeskrivelser
Er en metode, som i korthed handler om – sammen med beboeren at kortlægge/have dialog om ens livsmøn-
ster og livsdrømme32. På den baggrund kan livsdrømme og virkelighed synliggøres, og der kan samarbejdes 
om, at livsmønster og livsdrøm i højere grad mødes. En livsdrøm afspejler ens værdier og symboliserer det, vi 
gerne vil med vores liv. F.eks. kærester, børn, uddannelse, børn, dagligdag med mening osv.

Livsmønster er derimod udtryk for, hvordan den enkelte praktiserer sine værdier, holdninger og livsdrømme 
i hverdagen. F.eks. den måde jeg løser problemer på, har forbrug på, indgår i relationer med mine venner/
omgangskreds mv. Altså hvilke livsdrømme man magter at realisere.

Et grundlæggende dilemma er ofte afstanden mellem det liv, jeg gerne vil leve og det liv, jeg rent faktisk lever. 
At magte eget liv og følelsen af at magte eget liv hænger sammen med i hvor høj grad, der er overensstem-
melse mellem ens livsdrøm og ens hverdagsliv. Altså hvorvidt denne realisering af vigtige behov bliver udlevet, 
bekræftet og forstærket, hvordan det påvirker en selv og omgivelserne og dermed udgør en positiv cirkel.

En grundlæggende opgave i socialt arbejde er således at formindske afstanden mellem drømme, de vigtige 
behov og det, der reelt magtes. En pointe er, at arbejdet med livsdrømme kan være med til at flytte fokus fra 
den passive patientrolle i retning mod en borgerrolle, hvor der leves et ønskværdigt liv.

Åbne samtaler
Åbne samtaler er inspireret af ”Laplandsmodellen”, som er en metode udviklet til mødet med mennesker, 
som er ”førstegangspsykotiske”. Laplandsmodellen er udviklet af Jaakku Seikkula og Tom Andersen33.

Metoden bygger på møder mellem brugeren, det professionelle og personlige netværk, hvor deltagerne 
interviewes med åbne spørgsmål om deres syn på, hvad de er optaget af i forhold til teamet. Enhver får 
derved mulighed for at deltage og få sagt, hvad han/hun har på hjerte, uden at det skal vurderes eller svares 
på. I åbne samtaler er man optaget af at få ressourcerne hos den enkelte og dennes netværk frem i lyset, 
samt at få nye og flere indfaldsvinkler på ”sagen”.

Kognitiv miljøterapi 
Kognitiv miljøterapi34 er en forholdsvis ny metode, medarbejderne er ved at tilegne sig som bidrag til viften af 
redskaber, der kan tages i anvendelse i samarbejdet med beboerne. 
Væsentligt i metoden er, at der arbejdes med beboernes selvindsigt med henblik på, at beboerne kan forbedre 

32  Ramian K. og Gustafsson J. (1998): Liv i fokus. Systime

33  Jaakko, Seikkula (2000): Åpne samtaler. Tano Aschehoug

34   Oesterich, Irene & Lennart Holm (2. udg.2.oplag, 2007) Kognitiv miljøterapi - at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde. Dansk 

Psykologisk Forlag.
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En klassisk tanke ud fra et kompetenceperspektiv36, altså hvor den sociale indsats og støtte tilbydes, når 
brugernes manglende kompetencer eller brugernes behov fordrer støtten. Alternativt til det traditionelle 
syn er medborgerperspektivet. Denne forståelse indeholder bl.a. retten til at leve et liv i overensstemmelse 
med de sociale standarder i samfundet. Der argumenteres for, at medborgerperspektivet indenfor handi-
capområdet fremmer den sociale integration og livskvalitet37.

I dette spor vil der blive lagt vægt på at undersøge og afdække, i hvilken grad medarbejderne også formår 
at være der, når mulighederne optræder. Altså fokus på den sociale indsats der understøtter de udtryk og 
situationer, hvor brugerne ses som medborgere, der har muligheder for et hverdagsliv med indhold, mening 
og værdi.

Projektgruppen har til formålet udarbejdet et dokumentationsredskab, der skal registrere og afdække fore-
komsten af de situationer, hvor medarbejderne griber muligheden, dvs. støtter brugerne som medborgere. 
Dokumentationsredskabet skal danne grundlag for organisatorisk læring. I det konkrete tilfælde ved at 
analysere og debattere fænomenet ”at gribe muligheden” på tema-dage for medarbejdere (og brugere), og 
på denne måde at opnå:

fælles forståelse af brugerne som medborgere,  ⋅
forståelse af præmisserne for at gribe mulighederne,  ⋅
øget opmærksomhed på de præmisser der er for at handle, når mulighederne opstår ⋅
 øget opmærksomhed på de signaler og udtryk brugerne kommer med i forhold til at udtrykke medbor- ⋅
gerskabet

Dokumentationsredskabet med efterfølgende bearbejdning i medarbejdergruppen er tænkt som et pilot-
projekt, forstået som en skabelon for fremtidig organisatorisk læring, hvori der kan lægges forskellige 
foki38. 

Dette ”spor” har konkret organisatorisk læring som sit mål på metaplan, og konkret har projektgruppen 
valgt at indsamle data om, hvordan medarbejderne i hverdagen ”griber mulighederne”. Formålet med dette 
spor er derfor, at: 

at undersøge medarbejdernes opfattelse af, hvad der forstås ved at gribe mulighederne ⋅
 at øge fokus på de situationer hvor mulighederne gribes, for at styrke brugernes oplevelser af hver- ⋅
dagsliv der lykkes, og for at styrke medarbejdernes fokus på brugernes ressource-elementer
at afprøve og udvikle et dokumentationsredskab der kan fremme organisatorisk læring ⋅

Det konkrete projekt
Dokumentationsredskabet består af et registreringsskema, medarbejderne skal udfylde, når de opfatter 

36  Se også Krogstrup, Hanne Katrine: Det handicappede samfund. Systime1999.

37  Europakommissionen 1996 i Krogstrup 1999.

38   Som eksempler på alternative fokus kan være a) inkluderende initiativer/aktiviteter, b) netværksskabende initiativer/aktiviteter, c) situationer 

der indeholder valgmuligheder/brugerindflydelse etc.

4. Grib muligheden – i mulighedernes hus
Af udviklingskonsulent Jonna Nøttrup, Kolding Pædagogseminarium og projektleder Marianne Erlandsen, 
Funktionsleder på Orion

Dette bidrag er en konkret beskrivelse af, hvordan vi i projektet tilstræber at udvikle organisatorisk læring 
ved systematisk at registrere, analysere og fortolke én af de grundlæggende fortællinger på Orion, at gribe 
muligheden - i” mulighedernes hus”. Det konkrete projekt indeholder ansatser til metodeudvikling, der 
fokuserer på de muligheder, der bliver grebet – hvilket også anskueliggør, at der må være muligheder, der 
ikke bliver grebet. Dette spor bliver dog først til et eksempel på organisatorisk læring, når den systematiske 
registreringsmetode bliver diskuteret og revideret i medarbejdergruppen. Ved sådanne initiativer kan der 
udvikles ejerskab til metoder i hele medarbejdergruppen, og endvidere bringe konsensus i forståelsen af at 
”gribe muligheden” i ”Mulighedernes hus”. 

 Udviklingskonsulent Jonna Nøttrup

Indledning 
Beboerne på Orion er en gruppe borgere, der er karakteriseret ved en lang fortælling om mange kampe, 
med kun få sejre og mange nederlag. På den baggrund er fokus i projektet at optimere medarbejdernes 
virksomme tiltag for at fremme brugernes hverdagsliv på deres egne præmisser. Det betyder blandt andet 
at fremme oplevelse af håb og valg og med et minimum af konflikter. 

Grundlæggende for indsatsen på Orion er, at brugerne først og fremmest er medborgere. At være med-
borger betyder at have rettigheder til at leve og udtrykke sig i overensstemmelse med egne drømme og 
værdier, at have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse, og at have indflydelse på sit eget liv og sin 
nærmeste omverden35. At brugerne samtidig har en langvarig sindslidelse og evt. et aktivt misbrug betyder, 
at brugerne kan have behov for hjælp og støtte til at udtrykke deres medborgerrettigheder, og hjælp og 
støtte til at leve i overensstemmelse med egne drømme og værdier. 

Det er langt fra altid brugerne er i stand til at udtrykke deres behov for hjælp og støtte på en adækvat 
måde, hvorfor der er brug for undersøgelse af hvornår, i hvilket omfang og i hvilke situationer medarbej-
derne griber mulighederne for at støtte brugerne som medborgere. 

Orion beskriver sig selv som Mulighedernes Hus, hvor alle kan opleve handlerum og personlig vækst. Netop 
”mulighederne” betones i denne betegnelse, hvormed det antydes, at her er der muligheder for de brugere, 
som der ikke almindeligvis knyttes håb eller udviklingsmuligheder til.

Traditionelt vil støtte i socialpsykiatrisk regi betyde, at medarbejderne skal være der, når der er brug for det. 

35  Medborgerskabs-begrebet er nærmere beskrevet i afsnit 2. Læs endvidere Adolph m.fl. Socialt arbejde med sindslidende, Systime (1999)
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Refleksioner over de indkomne dokumentationsskemaer
I dette afsnit redegøres for de 39 dokumentationsskemaer, der er indleveret i de to måneder projektet 
kørte, og der gives bud på diskussioner, der kan tages i medarbejdergruppen vedrørende det registrerede.

I skemaerne bliver medarbejderne bedt om at beskrive ”muligheden” som forløb. Efterfølgende er de be-
skrevne forløb opdelt i kategorier efter type af aktiviteter.

Aktiviteter der er beskrevet

Antal historier

a) Aktiviteter på Orion 12 historier

b) Aktiviteter udenfor Orion 14 historier

c) Samvær på Orion 6 historier

d) Konflikt/konflikt-afledning 5 historier

e) Medicin/indlæggelse 2 historier

Total 39 historier

fig. 1.

Fig.1. viser, at ca. 2/3 af de afleverede skemaer omhandler aktiviteter, enten på Orion, eller udenfor Orion. 
Hertil 6 historier om samvær på Orion. 

Resultatet herover viser, at der i de afleverede registreringer er en klar overvægt af fokus på aktiviteter 
(både på og udenfor Orion). Hertil en del historier om samvær. 
Disse kategorier kan umiddelbart henføres til historier, hvor brugere og medarbejdere deltager om et fælles 
tredje.

De sidste kategorier vedrørende konflikter og medicin (indlæggelse) er historier, hvor medarbejdernes ind-
sats igangsættes af et påkrævet behov begrundet i uhensigtsmæssig adfærd eller massive psykiatriske 
symptomer. 
 
Det er væsentligt at diskutere på, hvilken måde historierne i den sidste kategori angiver muligheder. Heri 
kan ligge en udvidelse eller nuancering af forståelsen muligheder i forhold til Orions overordnede beskri-
velse af ”Mulighedernes hus”. Men der kan også være tale om, at forståelse af mulighed i disse historier er 
muligheder for at afværge konflikt eller overgreb.

Sammenfattende for opgørelsen i fig.1. peger historierne på, at medarbejderne kan diskutere forståelsen af 
at gribe en mulighed set i et medborgerperspektiv.

en situation sammen med en eller flere brugere, som de vil betegne som ”en mulighed”, de agerer på (se 
bilag). I introduktionen bliver der lagt vægt på, at de beskrevne ”muligheder” ikke nødvendigvis skal føre 
til gennemførelse eller til succes for at kvalificere til registrering. Alene det, at en ”mulighed” bliver set af 
medarbejderen, og der bliver taget initiativer i forhold til muligheden, retfærdiggør registrering. 

Som medarbejder på Orion er der krav om en del skriftlighed39 i det daglige arbejde. Det var derfor vigtigt 
for projektgruppen, at registreringsskemaet var hurtigt at udfylde, og at det tydeligt fremgik hvilke infor-
mationer, der ønskes angivet. Samtidig var det vigtigt ikke på forhånd at definere hvilke situationer, der kan 
betegnes som ”muligheder”, hvorfor skemaet fik en række åbne felter til mere uddybende beskrivelser. 
Det var endvidere væsentligt, at dokumentationsredskabet ikke skulle udgøre en uoverskuelig arbejds-
belastning for medarbejderne, hvorfor projektgruppen besluttede, at registreringen skulle foregå over en 
periode på 1 måned. 

Medarbejderne fik introduktion til projektet i to omgange. Først en mundtlig introduktion til et teammøde 
af kolleger i projektgruppen, hvor der var mulighed for de tilstedeværende medarbejdere at stille afklarende 
spørgsmål. Dernæst blev der udarbejdet en kort forklaring med formål og vejledning som bilag til dokumen-
tationsskemaerne.

Dokumentationsskemaerne fik en plads på fælles kontoret og en mappe til samling af de udfyldte ske-
maer. 

Hvordan gik det så?
Den første måneds registrering førte til 27 udfyldte skemaer. Projektgruppen evaluerede på skemaets 
kvalitet og antallet af skemaer og valgte at udpege endnu en registreringsmåned med et lettere redigeret 
skema. Bl.a. med anførelse af hvem der tog initiativet – beboer eller medarbejder. Dernæst var der ny intro-
duktion til medarbejderne efter samme model som første runde. Denne gang indkom 12 udfyldte skemaer. 
Det vil sige i alt 39 udfyldte skemaer fra de 20 medarbejdere i boenheden efter de to perioder. 

Det er projektgruppens vurdering, at det ikke er muligt at udlede noget konkret om medarbejdernes for-
ståelser af ”muligheder” eller præmisser for at gribe ”muligheder”, på det meget lille empiriske grundlag. 
Materialet viser dog et billede, som medarbejderne efterfølgende kan reflektere over i relation til en diskus-
sion om, hvordan de forstår begrebet ”muligheder” på Orion.

Til gengæld giver resultatet anledning til en række refleksioner om dokumentationsredskabet som grundlag 
for organisatorisk læring. 

39   ”Dagbogen”, det tidligere Frederiksborg Amts elektroniske klient dokumentationssystem. Inden for kort tid, skal medarbejderne introduceres 

til EKJ systemet (elektronisk klient journal), som benyttes i Region Hovedstaden. Handleplaner, Sygeplejejournal, Intern indberetning om tru-

sler og vold, magtanvendelse, ad hoc projekter med enkelte brugere osv.
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Brugere der er beskrevet i forbindelse med muligheder

6 beboere optræder i 1 historie

4 beboere optræder i 2 historier

1 beboer optræder i 4 historier

2 beboere optræder i 8 historier

1 beboer optræder i 9 historier

14 beboere optræder i 39 historier

fig. 3. 

Fig.3 viser at beboerne er skævt repræsenteret i historierne. 3 beboere tegner sig for 25 historier, mens de 
øvrige 10 beboere fordeler sig med 18 historier40.

I denne del af registreringen ligger kilde til megen refleksion i medarbejdergruppen: 
 hvilke beboere er det vi ikke registrerer  ⋅ muligheder for – skal det føre til øget opmærksomhed på disse 
beboere?
 er de beboere, der optræder ofte i historierne, også de beboere der er mest udadreagerende og der- ⋅
med får størst opmærksomhed? – hvis dette er sandt, hvilken adfærd er det så, der belønnes?
 er de beboere, der optræder oftest i historierne også de beboere, der er mest villige til aktiviteter og  ⋅
dermed dem, det er lettest at få succes med? – hvad betyder det for opmærksomheden på de øvrige 
beboere?

Det er værd at bemærke, at opgørelsen ikke viser kontakten til brugerne, men alene udtrykker medarbej-
dernes vurderinger af, at her griber man muligheden. Man kan derfor på ingen måde slutte, at der ikke er 
kontakt til de beboere, der kun sjældent optræder i historierne. 

Da data-grundlaget er forholdsvis lille, er det ikke relevant at svare på ovenstående spørgsmål. Spørgsmålene 
skal derfor blot tjene som illustration af, at mønstrene i registreringerne kan afføde kvalitative refleksioner i 
medarbejdergruppen i forhold til eksempelvis belønningsværdig adfærd, oversete beboere m.m. 

Det er relevant på baggrund af registreringsmønstrene, at medarbejderne diskuterer, hvad frekvensen af 
beboernes optræden i historierne er udtryk for – særlig adfærd der belønnes, eksempelvis villighed til ak-
tiviteter, eller særlig udadreagerende adfærd? Kan frekvensen afføde øget opmærksomhed på eventuelle 
oversete potentialer hos nogle beboere eller måske øget opmærksomhed på ”oversete” beboere? 

40  I enkelte historier er mere end én beboer involveret, hvorfor det samlede antal beboerbeskrivelser overstiger antallet af historier.

Medarbejdere der har beskrevet muligheder

5 medarbejdere står for hver 1 historie

1 medarbejder står for 3 historier

1 medarbejder står for 4 historier

1 medarbejder står for 5 historier

2 medarbejdere står for hver 7 historier

1 medarbejder står for 8 historier

11 medarbejdere står for 39 historier

fig.2.

Som det fremgår af fig.2. er der 11 medarbejdere ud af 20 mulige, der har registreret de 39 historier om mu-
ligheder. Det fremgår også, at 4 medarbejdere har produceret 27 ud af de 39 historier. Disse 4 medarbejdere 
har tilsyneladende haft markant større opmærksomhed på at rapportere muligheder i de udvalgte perioder. 
Det skal bemærkes, at materialet ikke giver grundlag for at vurdere omfanget af muligheder, ligesom det 
heller ikke er muligt at konkludere noget om de øvrige medarbejderes opmærksomhed. Materialet giver 
alene grundlag for at sige noget om forskelligheden i rapportering af observerede muligheder.

Det er ikke til at afgøre, hvorfor så få medarbejdere har produceret historier. Det er oplagt at tænke i tre 
mulige forklaringer: 

at der ikke er opstået situationer med  ⋅ muligheder 
at der mangler klarhed over hvilke situationer der skal beskrives ⋅
at medarbejderne ikke har prioriteret opgaven – ikke har følt ejerskab  ⋅

I forhold til forekomsten af muligheder kan dette argument bortvises ved frekvensen hos de 4 medarbej-
dere, der har observeret og rapporteret muligheder på hver 3. eller 4. tjeneste. 

Der er ikke lavet nogen opfølgende undersøgelse af, hvor vidt det har været manglende ejerskab til pro-
jektet eller usikkerhed på redskabet, der har ført til det lave antal historier fra langt den største gruppe af 
medarbejdere. Men i forhold til fremtidige dokumentationsredskaber er resultatet her ganske tankevæk-
kende. 

Det anbefales, at der ved indførelse af fremtidige dokumentationsredskaber arbejdes intenst med at få 
udbredt ejerskabet til redskabet, ligesom det er væsentligt at være opsøgende med hensyn til eventuel 
usikkerhed på redskabet. 
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5. Når eksklusion er udelukket - refleksioner over succes-historier
Af Udviklingskonsulenterne Jens Astrupgaard og Jonna Nøttrup, begge fra Kolding Pædagogseminarium.

Vilkårene for Orion er, at beboerne som udgangspunkt har ret til at være der. Beboerne kan have vanske-
ligheder med at indgå i sociale sammenhænge på en hensigtsmæssig måde, hvorfor en del har oplevet sy-
stemsvigt og eksklusion med mange miljøskift og nederlagsfølelser som konsekvens. Orion har en defineret 
opgave, der betyder, at eksklusion ikke er mulig. Opgaven består derfor i at tilbyde et kvalitativt tilbud, der 
kan forbedre beboernes livskvalitet og muligheder for livsudfoldelse. Det kan opfattes som en opgave ”på 
trods”. Det er let at opridse barrierer for succeser, men ikke særlig konstruktivt. Hensigten med dette bidrag 
er at fokusere på, hvad der sker, og hvad der virker, når der opnås succes med indsatsen – vel vidende at 
succeserne er indlejret i en kompleks hverdag.

Udviklingskonsulent Jonna Nøttrup

I projektet er fokus lagt på at optimere de metoder, der virker. Det er derfor naturligt at tage udgangspunkt 
i succeshistorierne. Men der kan være flere positioner, hvorfra en succes opleves, i en organisation som 
Orion. Eksempelvis brugernes oplevelser af succes, medarbejdernes succesoplevelser, organisationens, le-
delsens eller det nære miljøs forståelse for, hvad der er en succesoplevelse. 

I denne konkrete del af SL-projektet er der fokuseret på medarbejdernes oplevelser af succes. I det daglige 
arbejde står medarbejderne i mange her- og nu-situationer, hvor de bliver nødt til at vælge umiddelbart og 
intuitivt. De kommunikative og handlende valg medarbejderne foretager i her- og nu- situationerne, anser 
vi for at være udtryk for internaliserede handlemønstre. 

Berger og Luckmann41 beskriver, at vi i den sociale interaktion mellem mennesker opfatter hinanden ud fra 
typeskemaer, ved hjælp af hvilke vi forstår og ”kan finde ud af” den anden. Typeskemaerne er fleksible, men 
dog underlagt en bestemt struktur. En struktur som kan betegnes som den sociale orden i institutionen. 
Den sociale orden og de typificerede handlinger og adfærdsmønstre repræsenterer dels de forforståelser 
brugere og medarbejdere har af hinanden, ligesom de også afspejler opfattelser af de opgaver og handle-
mønstre, medarbejderne har til rådighed. 

Ved fokus på medarbejdernes historier ønsker vi at eksponere disse handlemønstre via succeshistorierne og 
dermed gøre de daglige handlinger til genstand for bevidstgørelse og refleksion. Ud fra dette er det muligt 
at reflektere over de metoder, der anvendes, uanset om det er i tale-satte eller ikke i tale-satte metoder. 
Dermed skaber arbejdet med succeshistorier grundlag for at beskrive og videreudvikle de metoder, medar-
bejderne anvender i det daglige arbejde på Orion.

Vi har valgt her alene at se på metoder, der anvendes i sammenhæng med medarbejdernes succesoplevel-

41  Berger, Peter L. og Thomas Luckmann (1996): Den samfundsskabte virkelighed. Ringhoff 

Kritik af metoden
Foruden de usikkerhedsmomenter der er anført ved gennemgang af resultaterne af pilot-projektet, har 
projektgruppen diskuteret hvilke kritikpunkter, der kunne anføres mod dokumentationsredskabet. 

1)  Med fokus på en enkelt type handling fjernes samtidig fokus fra, hvad der i øvrigt er sket i den pågæl-
dende periode, eller hvad der ikke er foregået.

2)  Dokumentationsredskabet indeholdt principielt mulighed for at diskutere flere elementer ved at gribe 
muligheden. Eksempelvis hvem der tog initiativet, hvor muligheden opstod, om muligheden førte til 
en medborgerskabsfremmende situation, eller om der for eksempel var deltagelse af andre personer. 
Men dels er dokumentationsredskabet ikke fintfølende nok til at analysere disse parametre, og dels var 
datamaterialet for lille til, at en analyse var mulig. 

3)  I den hektiske hverdag vil registreringer altid opleves som en ekstra arbejdsopgave, der risikerer ikke 
at få den opmærksomhed, som projektgruppen kunne ønske sig. 

Projektgruppens konklusion
Projektgruppen vurderer, at der er vanskeligheder og barrierer forbundet med dokumentationsredskabet 
som udgangspunkt for organisatorisk læring.

Barriererne består primært i at formidle redskabet til medarbejderne, således at de både føler ejerskab og 
forpligtelse til at anvendende det i afgrænsede perioder. 

Perioder med registrering må ikke være så lange, at der i længere perioder lægges unødige krav på medar-
bejderne, eller fjernes fokus fra andre aktiviteter eller problemstillinger på Orion. 

For at anvende metoden fremover, vil det være nødvendigt at raffinere beskriveformen, således at de nød-
vendige informationer bliver indsamlet. Det kan være gavnligt med en test-afprøvning, før redskabet bredes 
ud i medarbejdergruppen. 

På trods af disse indvendinger er det dog stadig projektgruppens vurdering, at metoden vil være velegnet 
som grundlag for diskussioner i medarbejdergruppen med henblik på at få fælles forståelse af både ope-
rationalisering af Orions værdigrundlag og med henblik på at diskutere prioriteringer og opfattelser af det 
daglige pædagogiske arbejde med brugerne.
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Anerkendelse af brugeren som aktør
Som det første gennemgående træk i interviewene var personalets tydelige markering af brugerens ret til 
at være aktør i eget liv. Respekten for brugerens integritet var dominerende i flere af historierne, og fra 
personalets side blev der vist en ydmyghed, når det handlede om at møde og være noget for brugeren. 

Det fremgik markant, at personalet ønskede at anerkende brugeren ikke for, hvad brugeren havde gjort, 
for det ville være at rose brugere, men anerkendelsen handlede om brugerens mulighed for involvering. 
Involvering af brugeren har betydning i den sundhedsfremmende pædagogiske praksis42. Der, hvor det er 
muligt at få brugeren involveret og gøre ham delagtig i væsentlige beslutninger omhandlede eget liv, får 
han et ejerskab over de processer, som udspiller sig om og med ham. I disse situationer vil brugeren kunne 
opleve meningsfuldhed. 

Meningsfuldhed er motivationsfaktoren i Sundhedsfremme, som den formidles af Aaron Antonovsky. 
Sundhed forstås her som ”følelse af sammenhæng” (sence of coherence). Meningsfuldhed opbygges af 
læreprocesser, i hvilke borgeren oplever at have indflydelse på eget liv, oplevelser af at det nytter at inter-
venere. Yderligere er det væsentligt, at borgeren oplever at livet – eller i det mindste de udfordringer og de 
krav de møder – er værd at investere energi i.

Det er ikke nogen selvfølgelighed, at brugere på socialpsykiatriske opholdssteder oplever meningsfuldhed 
i hverdagen. Mange steder er hverdagen bundet op i et meget struktureret skema, der ikke levner plads til 
brugerens udfoldelsesmuligheder og medbestemmelse. Her handler det om at tilpasse brugeren stedets 
værdier og strukturer, hvor der på Orion arbejdes på at skabe sammenhæng for brugeren på brugerens 
præmisser. I sundhedsfremmetænkningen er en væsentlig forudsætning for et vellykket arbejde, at bruge-
ren motiveres til at tage ansvar for eget liv. Og forudsætning er brugeren egen oplevelse af meningsfuldhed 
i sit liv.

Ambitioner 
Som beskrevet ovenfor, er medarbejderne optaget af at understøtte brugernes egne ønsker, drømme og 
mål (meningsfuldhed), uagtet at målene kan forekomme urealistiske. På samme måde har medarbejderne 
opmærksomhed på, at brugerne ikke skal ”nøjes” med et liv uden væsentlig indhold. Medarbejderne udtryk-
ker nysgerrighed efter at finde, kende og udvikle den enkelte brugers livsindhold og fokuserer dermed på 
brugerens værdier og rettigheden til at leve et meningsfuldt liv. 
En medarbejder udtrykker det således: 

”vi er nysgerrige på at brugeren kan mere end at være tilskuer til sin egen tilværelse”. 

42   Sundhedsfremme er beskrevet af Aaron Antonovsky i Helbredets mysterium (1987). I sundhedsfremme arbejdes på at borgeren opnår ”følelse 

af sammen hæng” (Sence of coherense) som udgangspunkt for at kunne håndtere de udfordringer livet byder os. Følelse af sammenhæng 

består af Håndterbarhed, Begribelighed og Meningsfuldhed. Se også Jensen m.fl.: ”Sundhedsfremme i teori og praksis”, Philosophia.2000.

ser. I den dagligdag, der leves på Orion, hersker der stor kompleksitet. Hverdagen er præget af uforudsige-
lighed, tilspidsede situationer og mange fejlslagne initiativer. Orion rummer en gruppe af borgere, der på 
grund af deres sindslidelse, misbrug og adfærd har en lang karriere af eksklusioner bag sig. Fra uddannel-
ses- og arbejdsmarkedet, fra psykiatriske afdelinger og andre botilbud, fra butikker og kulturinstitutioner 
osv. Det ville være let at redegøre for kompleksiteten og de besværlige odds for succes og fremgang på 
Orion. Men på trods af disse vilkår hersker der en stemning af rummelighed og respekt for brugerne, og 
der er drive, engagement og stolthed blandt medarbejderne. Det er det drive og den respekt vi er interes-
serede i at belyse i dette spor vel vidende, at hverdagen på Orion er langt mere kompleks, end det fremgår 
af succeshistorierne. 

Om frembringelse af succeshistorierne.
I forbindelse med metodeudviklingsprojektet i november 2005 blev der gennemført 3 fokus-gruppeinter-
view med i alt 12 medarbejdere ud af 20 mulige. 
Hvert fokusgruppeinterview varede ca. 1½ - 2 timer.
Fokusgruppeinterviewene bestod dels af fortælling af én succeshistorie, som hver medarbejder udvalgte, 
dels af fælles refleksion over de enkelte succeshistorier, og endelig af en fælles opsamling og refleksion over 
de væsentligste parametre for succes. 
Alle interview er herefter transcriberet, og anonymiseret, hvorefter de er bearbejdet og hovedtræk er ud-
draget. I denne proces forekommer en udvælgelse og fortolkning fra konsulenternes side. 
I det følgende redegøres for de særlige metoder og menneskesyn, som vi finder træder igennem i suc-
ceshistorierne. Fra succeshistorierne er det muligt at lave flere eller andre relevante snit. Det er dog vores 
formodning, at de fire områder, vi har udvalgt, rummer de væsentligste og mest karakteristiske træk ved 
succeshistorierne. De fire områder er endvidere udvalgt ud fra, at gennem disse kan mindre fremtrædende 
parametre rummes.

De fire områder vi finder karakteristiske for succeshistorierne er:
a) respekt for brugerens integritet
b) relationen
c) kommunikation
d) kultur

I det følgende beskrives de enkelte områder hver for sig med illustrative eksempler fra succeshistorierne. I 
beskrivelserne henvises samtidig til forskellige teoretiske bidrag til kvalificering og uddybning af de pågæl-
dende fænomener.

Respekt for brugerens integritet
Som et gennemgående træk i Serviceloven angives borgerens autonomi, og i den sociale indsats vægtes 
udvikling af borgerens ansvar for eget liv. Det stiller krav til den sociale indsats om, at respektere brugerens 
integritet, dvs. undgå magt og overgreb, og samtidig at støtte borgeren i de funktioner han har vanskelig-
heder med, med den hensigt at støtte til udvikling af et liv med indhold og mening i overensstemmelse med 
egne ønsker. I dette felt foreligger også risiko for omsorgssvigt – at socialarbejderne undlader at reagere. 
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Brugeren fortsætter med at vise nye handle- og reaktionsmønstre den dag – støttet af medarbejderen, og 
begge får en ny oplevelse af hinanden og af at udføre aktiviteter i samarbejde. Medarbejderen tillægger 
tidsperspektivet stor betydning for at brugeren kender mønsteret så godt, at han tør udfolde sig på en ny 
måde.

Et andet eksempel handler om, at medarbejderne er med til at så alternative forslag her konkret i forhold 
til en bruger, der havde en ambitiøs og fastlåst forestilling om fremtidig beskæftigelse.
Eksempel:

”Så har jeg i den mellemliggende periode sået lidt, og spurgt om hun havde tænkt på, at hun måske 
kunne prøve noget andet arbejde.. Det har hun hidtil afvist …. Men har alligevel tænkt over de ting 
jeg har sagt, i løbet af et halvt års tid… Så kom hun alligevel en tirsdag og spurgte om vi skulle prøve 
at kontakte dem…”

Den lange forberedelsestid kan også ses som en ramme for at udvide brugerens indsigt og viden om, at 
der findes alternativer til de fastlåste forestillinger. I eksemplet herover anser medarbejderen det for væ-
sentligt, at brugeren får lang tid til at bearbejde informationerne om alternativer, før hun er i stand til at 
undersøge, om de er reelle og ligeværdige muligheder. 

Det tredje eksempel omhandler forberedelse og vedholdenhed i forhold til en uundgåelig handling. Eksemplet 
omhandler rengøring, men forløbet er parallelt til flere andre af succeshistorierne, hvor det er andre typer 
budskaber/aktiviteter, der formidles efter samme respektfulde koncept.

Eksempel:
”… jeg starter nogen dage inden med at sige, ”nu kommer jeg altså og gør rent” og hvis han så siger 
nej, så siger jeg ”så må vi gøre det i morgen” og som dagene går, bliver jeg mere og mere vedhol-
dende. Og det lykkes mig også at komme ind til sidst, hvor han giver mig accepten.”

Medarbejderne viser i alle tre eksempler, at tidsfaktoren – timingen - er betydningsfuld. Et forslag eller en 
ændring af handlemåde hos brugerne kommer ikke nødvendigvis som en umiddelbar reaktion på en in-
tervention. Det er i det lange tidsperspektiv forandringerne ses, og nogle forandringer kræver meget lang 
tids vedholdende gentagelse, før ændringerne opstår. Og her er det vigtigt, at medarbejderne er opmærk-
somme og kan gribe de små åbninger for forandret holdning hos brugerne. 

Det lange tidsperspektiv, der illustreres i de ovenstående eksempler, er også interessante set i lyset af de 
erfaringer, en stor del af brugerne har med at blive udsat for eksklusion i kraft af deres vanskelligheder 
med social integration. Ramian m.fl.(1998:27) beskriver systemlogikken, der tilsiger enhver institution at få 
succes. Den fiaskoforskydning der ses som en konsekvens af forsøget på at opnå succes, sammenlignes 
med kortspillet ”Sorteper”, hvor institutionerne bl.a. frastøder de brugere, de har svært ved at opnå succes 
med. 

Der signaleres med denne holdning, en sundhedsfremmende indstilling til arbejdet med brugerne, hvor det 
meningsfulde for brugeren er et succeskriterium for medarbejdernes indsats. 

Som vi ser det, arbejdes der på Orion med følelsen af sammenhæng, bla. ved anerkendelse af den enkelte 
brugers ret til deltagelse. Det sker for eksempel ved afvikling af kurser og temadage for medarbejdere og 
brugere sammen; ved fælles aktiviteter som volley-matcher, thai-thi m.m.
Fælles aktiviteter som de ovennævnte, hvor både brugere og medarbejdere deltager på lige vilkår, signalerer 
ligeværd og respekt for brugerne. 
Men også andre signaler og hensyn i hverdagen understøtter brugerens muligheder for delagtighed i eget 
liv. 

Tidsperspektivet/vedholdenhed
At være delagtig i eget liv og udvikling af meningsfuldhed er processer, der kræver støtte af medarbejderne. 
Brugernes motivation og mål er sjældent klart udtrykte hos brugerne, og opmærksomhed på motivation og 
mål fordrer bl.a. sensitivitet for brugernes timing, hvilket beskrives i flere af succeshistorierne.

At være sensitiv overfor brugernes timing omhandler både at afvente, at ”brugeren bliver klar” og at gribe 
brugerens åbning umiddelbart, hvis erfaringen med brugeren viser, at han ikke kan håndtere udsættelser.

Idet hele taget er tidsperspektivet en faktor, der opereres med i arbejdet med brugerne. Der er blandt 
medarbejderne bevidsthed om, at ”ting tager tid”, og tidshorisonten for selv små forandringer/udviklinger 
skal ses over år. 
Medarbejderne anerkender også, at den lange tid kan have en helende betydning/virkning for brugerne. 
Medarbejderne beskriver bl.a., at de daglige rutiner, gentaget over tid, er en forudsætning for at adfærds-
mønstre kan brydes.
Eksempel:

”Det… at man bliver ved med at gøre det samme igen og igen… sikkert på samme måde og i samme 
mønster - …men på et eller andet tidspunkt bryder han det der mønster, eller kommer dig i forkøbet 
- han har aflæst, at det er sådan, det her fungerer”

Et eksempel på tidsperspektivet gives i forbindelse med en bruger, der igennem flere år har fået hjælp til 
rengøring på medarbejdernes initiativ. Først efter flere års hjælp bryder brugeren sit hidtidige adfærdsmøn-
ster, og foreslår selv ”…at vi også lige kan køre op med de tomme flasker”. Dette brud i brugerens mønster 
fanges af medarbejderen, og hele situationen udvikler sig i en helt anden retning end hidtil set.

I denne situation griber medarbejderen umiddelbart åbningen og foreslår, at de kan vælge et nyt ”flaske-
afleverings-sted”. Brugeren har hidtil anvendt flaskeafleverings-steder tæt på bopælen og er mange gange 
blevet mødt med mistænksomhed på grund af sin noget utilpassede adfærd. At vælge et nyt flaske-afleve-
rings-sted åbner for, at brugeren kan afprøve nye handlemåder, og brugerens handlerepetoire kan udvides 
– altså en udvikling af det, Antonovsky betegner som ”håndterbarhed”.
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På samme måde som afholdenhed ikke påtvinges brugerne, respekteres brugernes ønsker om at gøre sig 
egne erfaringer, på trods af medarbejdernes erfaringer med brugerens vanskeligheder med at begå sig i 
nye sammenhænge.

I en af succeshistorierne berettes om en bruger, der ofte møder aggression og afvisning, når han optræ-
der alene i nye sammenhænge. Brugeren beder om hjælp til at etablere kontakt til et nyt aktivitetscen-
ter, men afviser derefter, at medarbejderen skal deltage i introduktionstimen og fortsat brug af centret. 
Medarbejderen følger brugerens definition af sit hjælpebehov og accepterer samtidig afvisningen af hjælp til 
at blive skærmet i de kommende besøg i centret. Brugeren understøttes i at håndtere situationen selv. 

Der er i den konkrete situation ingen overvejelser eller hensyn til, om lokalområdet vil tilskrive Orion dår-
ligt arbejde eller mangelfuld hjælp/tilsyn som følge af en uhensigtsmæssig udvikling af situationen. I den 
nævnte situation vejer respekten for brugerens autonomi og integritet tungere end ansvaret for at beskytte 
brugeren mod fiasko/negativ respons. Brugerens autonomi prioriteres også i forhold til evt. at beskytte 
Orion som institution mod negativ omtale i nærmiljøet. 

Muligheden for at situationen ender i konflikt og kaos betragtes i situationen som brugerens rettighed, på 
samme måde, som det er brugerens rettighed at få mulighed for succes. Prioriteringen er, at når brugeren 
har et udtrykt ønske og motivation, så skal han støttes i at afprøve sine handlefærdigheder samt støttes i 
at få erfaringer med at håndtere den nye sammenhæng.

Man kan sige, at i risikoen for fiasko ligger også muligheden for succes.

Gennemgående er det karakteristisk, at medarbejderne ikke blot taler om at respektere brugeren eller taler 
om at udøve respekt for brugerens integritet. For medarbejderne er det afgørende, at brugeren opfatter 
respekten og opfatter sig respekteret af medarbejderen. 

Det fremstår i succeshistorierne som en væsentlig institutionel værdi, at medarbejdernes ansvar for at ud-
øve respekt for brugerens integritet først er opfyldt, når brugeren oplever sig respekteret.
 

Relation 
Kendetegnende for samfundet i dag er, at relationer ikke er givet, men noget der overlades til den enkelte 
at udvikle i de arenaer, vedkommende befinder sig i. Specielt gælder det, at for målgruppen på Orion, vil 
indgåelsen i relationer ikke være det mest iøjefaldende. Mange har flere bristede relationer bag sig og har 
uheldige og tragiske erfaringer hermed. Derfor vil der ligge mange blokeringer hos brugeren i relationsdan-
nelsen. 

Bevidst brug af roller og rolleskift 
Når man bevidst bruger relationen som et pædagogisk redskab, sætter det krav om, hvorledes man møder 
brugeren og ikke mindst, hvordan man bruger sig selv i dette møde. Brug af forskellige roller hos de forskel-

Mange af Orions brugere har været udsat for konsekvenserne af denne systemlogik, hvilket kan være en 
medvirkende forklaring på, at der er lange tidsperspektiver for forandring, og at rummelighed, timing og 
forudsigelighed43 i medarbejdernes reaktioner er forudsætninger for forandring og brud i brugernes hand-
lemønstre.

På Orion er bortvisning ikke en option jf. virksomhedsbeskrivelsen. Utilpasset adfærd er snarere et ad-
gangskriterium end et kriterium for eksklusion. 

Brugerens mål overordnes konventionelle hensyn
Respekt for brugerens autonomi og integritet ses bl.a. i, at brugerens aktive forbrug af rusmidler accepteres 
på Orion. Forbruget accepteres, dog på den måde, at rusmidlerne indtages i det private rum, og adfærden i 
fællesrummene fortsat er inden for de accepterede rammer.

Medarbejdernes eventuelle ambition om afholdenhed eller reduktion af rusmidler indgår på lige fod med 
andre mål for brugerne. Det betyder f.eks., at en brugers alkohol-forbrug accepteres, og medarbejderne 
kan til en vis grad understøtte brugernes forbrug, bl.a. ved at følge med til købmanden, når en bruger vil 
købe alkohol. 

Alkoholforbruget kan hos nogen betragtes som selv-medicinering, der kan have den positive effekt, at 
brugeren bedre kan overskue, at arbejde med andre mål. Eksempelvis søger en bruger om arbejdsprøvning/
aktivering på arbejdsmarkedet, men kan ikke overskue deltagelse uden at have et mindre alkoholindtag. 
Med andre ord kan man sige, at brugerens mål-hierarki respekteres, og der ydes støtte i forhold til de mål, 
der er meningsfulde for brugeren. Alkohol kan i det konkrete eksempel ses som en nødvendig støtte for 
brugeren, der gør det håndterligt44 at fungere på arbejdspladsen.
 
Eksemplet er eksemplarisk for holdningen i succeshistorierne fra Orion. Arbejdet med at støtte brugerens 
motivation og mål vil i langt de fleste tilfælde have højeste prioritet, og dermed tilsidesætte konventionel in-
stitutionel tænkning. Her tænkes for eksempel på Folkesundhedsplanen, der peger på institutionernes an-
svar for at arbejde forebyggende i forhold til eksempelvis rygning, alkohol, kost og motion. Medarbejderne 
fortæller, at de med brugerne drøfter deres forbrug af rusmidler, men det foregår på en ikke-moraliserende 
måde. Ofte er dialogen orienteret om begrænsning af rusmidlerne frem for afholdenhed. Men det hænder 
også, at dialogen om rusmidlerne ”parkeres”, fordi brugeren ikke er klar til at skabe en forandring på det 
livsområde. 

43   Begribelighed er et af tre elementer i Følelsen af Sammenhæng. Læreprocesserne forud for at opbygge begribelighed, er netop forudsige-

lighed. I forudsigelighed og gentagelse opstår forståelse af tingenes sammenhæng, der giver mulighed for at begribe handlinger, situationer, 

fænomener m.m. (Jensen m.fl. 2000)

44   Håndterbarhed er et delelement i Følelsen af Sammenhæng. Håndterbarhed kommer af læreprocesser, hvor de tilstedeværende handleres-

sourcer, svarer til opgavens omfang (ibid).
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personalet bestemte roller. Det kan være, at brugeren har brug for at tildele personalet bestemte roller, 
eksempelvis et personale som mor og et andet personale som en veninde, hvilket kan være med til at skabe 
system i hendes virkelighedsforståelse. Dette accepteres, dog uden det får afgørende betydning for sam-
været. Ved ikke at modsætte sig brugerens virkelighedsforståelse, men ved at være parat til at indgå som 
repræsentanter for brugerens idealfigurer, vil det være muligt at bevare relationen og derved vise brugeren 
respekt for hendes selvforståelse.

Hermansen mfl. beskriver, hvorledes interesse-fællesskaber danner udgangspunkt for den anerkendende 
relation. ”At anerkende et andet menneskes handlinger eller evner vil sige, at man betragter dem som gyldi-
ge46”. Dette skinner igennem flere gange i interviewmaterialet, hvor eksempelvis fælles musiksmag går hen 
og bliver udgangspunktet for en fælles oplevelse, at man deltager på lige fod med brugeren til en koncert. 
Der er også eksemplet, hvor fælles evner indenfor et kreativt område er med at udvikle tilknytningsforhol-
det, således at relationen får lov at udvikle sig. 
Endnu et eksempel er historien om en vellykket indkøbstur, hvor medarbejderen og brugeren sidder sam-
men i bilen og lytter P3 radio. Pludselig spilles en melodi, de begge holder af, og de oplever at ”det er blevet 
vores melodi”. Disse fælles referencer symboliserer den anerkendende relation, hvor brugeren betragtes 
som gyldige partnere.

Fælles referencer udgør et aktiv i opbyggelsen af relationer på Orion. Fælles referencer mellem bruger og 
medarbejder er et middel til at etablere og vedligeholde en kontakt. Det være sig i form af kreativitet, fæl-
les musik-smag, kendskab til hinandens familier og opvækstforhold, eller andre aktivitets- eller interesse-
fællesskaber. 

Alternativt benævnes også referencer der omhandler, at bruger og medarbejder har et kendskab til hinan-
den gennem adskillige år, hvorved der opbygges et gensidigt kendskab til hinandens livshistorie. 

Nogle af de fælles berørings- og interesse-flader kan betegnes som etablering af ”det fælles tredje”. Det 
fælles tredje har karakter af etablering af et objekt som begge etablerer interesse for. Betydningen af de 
fælles referencer i eksemplerne på Orion, er af autentisk karakter, hvormed menes, at både medarbejder 
og bruger ”brænder for” det fælles, uagtet den arbejdsmæssige sammenhæng det indgår i. 

Succeshistorierne på Orion viser, hvorledes medarbejderne er parate til at gå med brugerne fra ét sted til 
ét andet. I andre sammenhænge forsøger medarbejderne at bringe brugerne fra et sted til et andet som et 
led i udviklingsarbejdet.
Et eksempel er, når en bruger pludselig bryder et kendt vanepræget mønster, og medarbejderen stiler sig 
til rådighed for, at brugeren kan afprøve sig selv i en ny rolle. Medarbejderen betragter her brugeren som 
subjekt. Men der er andre historier, hvor personalet tager over og objektgør brugeren f.eks. når der skal 
handles ind på store indkøbscentre. 

46  ”Et kommunikationsperspektiv” i ”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer”. Hermansen, Mads m.fl. 2005.

lige medarbejdere er en måde at styrke relationen, men personalet kan også bruge forskellige roller hos 
sig selv. 

Personalet anvender forskellige roller, som man kan påtage sig i forsøget på at vedligeholde den gode rela-
tion mellem et personale og en bruger. Et par steder i interviewet blev det fortalt, hvordan personalet havde 
valgt nogle forskellige roller for at ”frede” en bestemt medarbejder. Det skete, at teamet kunne påtage sig 
”bussemandsrollen” for derved at udbygge kontaktperson-bruger relationen yderligere. 

Derudover benyttede man sig også af de relationer, personalet havde til en bestemt bruger, når der skulle 
informeres. Her var det ikke afgørende, om det var kontakt-personen, der var i centrum for handlingen, 
men vigtigere at benytte den person som havde en mere selvfølgelig relation med brugeren i den aktuelle 
situation. Situationen handlede om, hvordan man mest nænsom kunne videre give den ubehagelige infor-
mation om en pårørendes dødsfald.

Dernæst skal det også pointeres, hvorledes personalet lavede et rolleskift i et handlingsforløb. Kort sagt 
magtede personalet at skifte rolle fra at guide brugeren, for derefter at trække sig og overlade initiativet til 
brugeren, for igen at træde til og føre brugeren videre i processen. Denne fleksibilitet er meget afgørende 
for evnen til at være brugerens medspiller i hans verden på en ansvarsfuld måde. 

Dette ses i historien om et personales evne til at være styrende i forhold til at købe en vigtig genstand for 
brugeren. Medarbejderen har forsøgt at hjælpe ved selv at købe genstanden, men får ikke valgt det rigtige. 
Medarbejderen trækker sig og overlader initiativet til brugeren. En situation byder sig, hvor brugeren tager 
initiativ, og medarbejderen griber nuet, og sammen tager de af sted på indkøb. I butikken overlader medar-
bejderen initiativet til brugeren, når genstanden skal vælges for derefter igen at tage over.
 
Denne evne karakteriserer Bent Madsen45 netop som den ansvarsfulde omsorgsrelation. Han siger, at det 
pædagogiske arbejder ligger indenfor et kontinuum spændende fra at objektgøre brugeren i den ene ende 
med følgende risiko for magtmisbrug og umyndiggørelse til at subjektgøre brugeren med risiko for at udvise 
ligegyldighed og omsorgssvigt. Inden for dette spænd skal den pædagogiske hverdag tilrettelægges med 
bevidstheden om de skitserede faldgrupper.

I den ansvarlige omsorgsrelation vil personalet skulle være i så god kontakt med brugeren, at hun skal 
kunne magte at veksle mellem at føre brugeren - dvs. at objektgøre brugeren - for derefter at træde tilbage 
og lade brugeren befinde sig i subjektpositionen. Det ville være uansvarlig at lade brugeren altid befinde sig 
enten i den ene eller i den anden position, hvorfor hverdagen altid præges af konstante overvejelser om det 
etiske i at være styrende eller være tilbagetrækkende. 

I forbindelse med udnyttelse af forskellige roller skal det også nævnes, at det ikke kun er personalet, der 
bevidst anvender forskellige roller. Der er også historier, der fortæller om, hvorledes brugerne tilskriver 

45  ”Vis mig dit klædeskab, og jeg skal fortælle dig hvem din socialpædagog er”. Temahæfte fra SL (1996)
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at indgå i forskellige sammenhænge. Tidligere tiders automatiserede livsbetingelser er i dag erstattet af 
den enkeltes evne til at skabe sit eget. Formningen af livet skabes altid i relationen til den anden, hvorfor 
forvaltningen af henvistheden er afgørende for begge partnere.

Brugergruppen på Orion er netop karakteriseres af mange bristede relationer, som tidligere beskrevet, 
hvorfor udfordringen er og forsat vil være at vise brugeren respekt, og at man ønsker ham. Henvistheden49 
er givet. Ingen, hverken personalet eller brugeren kan frasige sig hinanden, men er overgivet til hinanden, 
hvorfor specielt medarbejderne må udvise den professionelle relationskompetence i samværet med bruger-
ne. Det vil sige, at anerkende den anden som medmenneske, at anerkende den andens evner og muligheder 
er forudsætningerne for skabelsen af relationen.50 

Den vigtigste faktor for at skabe relationen er, at vi kan kommunikere. I denne sammenhæng skal kommuni-
kation forstås bredt. Det er alle de måder, hvorigennem vi informerer hinanden via, sprog, tegn, bevægelser, 
holdninger og aktiviteter.

Kommunikation
I den socialpsykiatriske kontekst er kommunikation et grundlæggende værktøj. Men kommunikation udgør 
også en vifte af værktøjer, der skal beherskes, udvikles og bringes til respektfuld anvendelse i den konkrete 
relation. Dette afsnit vil se på nogle af de kommunikationsmåder, som medarbejderne behersker på Orion. 
Som ovenfor beskrevet, er evnen til at kommunikere afgørende for relationsdannelsen. 

Tilbyde sprog for den andens oplevelse
Gammel lærdom i arbejdet med psykotiske brugere fortæller, at man skal være realitetskorrigerende i sam-
talen med den psykotiske. Det er imidlertid ikke kun denne forståelse, der praktiseres på Orion. Kontakten 
med den psykotiske bruger kendetegnes mere af et forsøg på at forstå og nå brugeren. Det afgørende 
bliver at opretholde kontakten og evt. udvikle kontakten frem for at være korrigerende. Dog er der også 
undtagelser, der handler om at være korrigerende, når den psykotiske forestilling plager brugeren som i de 
tilfælde, hvor brugeren påtager sig overmenneskelige opgaver som f.eks. at beskytte alle psykiske syge. 

Men at turde være en del af den psykotiske verden viser, hvordan personalet opprioriterer relationen med 
brugeren. Man er ikke bange for at gå i dialog med det psykotiske univers i et forsøg på at forstå brugeren. 
Denne forståelse giver også en bedre mulighed for at være sammen med brugeren og evt. kunne udrette 
noget sammen med brugeren. Når den psykotiske bruger kommer til personalet, vil han ikke opleve at blive 
afvist pga. ukontrollerede tanker og følelser, men han vil opleve et personale, som vil ham, midt i hans kaos. 
Han vil ikke opleve modstand og blive korrigeret, men opleve sig respekteret. Dette nærvær kan være med 
til at skabe samling og mestring hos den psykotiske. Det er ikke ved afvisning men ved indbydelse, at den 
psykotiske bevarer sin integritet og selvopfattelse. 

49   Filosoffen Løgstrup beskæftiger sig med denne henvisthed i bogen: ”Den etiske fordring” s. 25 år. 1957. Ved ”henvistheden” forstås at vi i 

situationen ikke vælger hinanden, men samværet er givet i kraft af ansættelsen på Orion.

50  Hermansen m.fl. uddyber disse betragtninger yderligere i på side 77 – 79.

Medarbejderne anvender udsagn, der har referencer til det Steffan Morén47 kalder ”omgestaltningsarbejde”, 
der er karakteriseret ved, at medarbejderen stiller sig til rådighed for brugeren, og sætter sig selv i spil i den 
gensidige forandringsrelation, hvorved der kan opstå nye tolknings- og handlemuligheder. 
Den forandring, der kan finde sted i denne type socialt arbejde, er ikke planlagt eller kan ikke planlægges. 
Forandring opstår som en mulighed hos såvel bruger som medarbejder. 

I succeshistorierne fremtræder udsagn som: 
”Vi lærer lige meget af hinanden” ⋅
 ” når mødet foregår på den andens præmisser, så sætter man sig selv i spil. Hvad sker der, hvad skal  ⋅
det ende ud med?”
”vi er parate til at gå med brugeren fra ét sted til et andet” ⋅

Omgestaltningsarbejdet er i modsætning til ”problemløsningsarbejde”, som er karakteriseret ved en kort-
varig indsats med et begrænset fokus. Målet for indsatsen træder frem efter afdækning og analyse af pro-
blemfeltet, hvorefter en indsats tilrettelægges, udføres og evalueres. 
Steffan Morèn betragter disse to typer socialt arbejde som yderpunkter på et kontinuum, og anfører, at begge 
indsatsformer forekommer side om side, men i varierende grad.

Relationsarbejde
Som det er fremgået af det ovenfor beskrevne, lægges der stor vægt på relationsarbejdet. Relationsarbejdet 
kan foregå på mange forskellige arenaer og på mange forskellige måder. Det er relationen til den anden, 
medarbejderen, men det handler også om relationen til den materielle verden (at være på indkøb mm) og 
ikke mindst relationen til sig selv. 

De centrale relationsarenaer påvirker hinanden. Hvis den enkelte oplever meningsfuldhed og evner til at 
håndtere disse relationsarenaer, vil forudsætningerne eller betingelserne for det gode liv være til stede.

Per Holm48 m.fl. forsøger at indfange disse forskellige relationsarenaer, relationen til andre, til den materi-
elle verden og til sig selv, i en model, der skal synliggøre betingelserne for etablering af ”Det gode liv”. De 
gennemførte interview bærer præg af, at personalet arbejdede meget bevidst på disse tre niveauer. Det 
handlede meget om at forstå brugerens evne til at kommunikere, således brugeren får en oplevelse af, at 
han var selvstyrende og han var medansvarlig for sin hverdag. Den materielle relation skinnede igennem 
episoder, hvor personalet fastholdt brugeren i almindelige daglige gøremål, men også med rum for det 
uforudsigelige og impulsive. Det handlede meget om at ”gribe muligheden”. Men ikke mindst handlede det 
om at vise respekt for brugerens integritet, som beskrevet tidligere. 

Hvis disse elementer kan opfyldes, gives brugeren mulighed for at skabe ”det gode liv”. Centralt i denne 
model er relationen til den sociale verden. Det moderne liv kræver, at vi alle mere end nogensinde magter 

47  Morén, Steffan: ”Forandringens gestalt. Om vilkoren for manskligt bistånd”.Stockholm: Publica. 1996.

48  ”Liv og kvalitet i omsorg og pædagogik”. Holm m.fl. Systime.1995.
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 I en tredje succeshistorie anvender medarbejderen sin viden om brugerens oplevelser med erhvervslivet i 
nærområdet og vælger at foreslå en anden og hidtil ny arena for handel, hvorved brugeren er frit stillet til 
at afprøve sin adfærd. Ny arena, nye muligheder for rolle-indtag. 

Berit Bae53 anvender to begreber i forståelsen af den anerkendende kommunikation. Det første begreb 
omhandler ”de rummelige mønstre”. Dvs. at medarbejderen skal indleve sig i og være fokuseret på brugeren 
og dennes fortælling men også være velvillig og fortolkende. Tolerancen bliver afgørende for den vedbli-
vende kontakt, og det er nødvendigt, at personalet har evnen til at bevæge sig i forskellige rolletildelinger. 
Det handler også om at have evnen til at hoppe ind og ud af fortællingerne. Det vil sige, at medarbejderen 
behersker evnen til at have en lyttende holdning og komme med empatiske udtryk, som er i overensstem-
melse med brugerens oplevelsesmæssige stemning. For samtidig at forholde sig spørgende og undrende og 
at tilføre fortællingerne nye forståelser og erkendelser. I kommunikationen anvendes også omgivelsernes/
rummenes signaler.

Det andet begreb betegnes ”de trange mønstre”. Her levnes ikke plads til spontaniteten. Her efterlever man 
formelle krav, hvorfor kommunikationen kommer til at handle om oplevelsesmæssig fjernhed, vurderende 
og ensidig rollefordeling.

Succeshistorierne viser, at medarbejderne behersker de rummelige kommunikations mønstre. Det er synlig-
gjort ved, at de behersker flere meget varierede kommunikationsformer, spændende fra at være stille med 
brugerne, at opfange og tolke signaler, at være pågående og ikke mindst at koble signaler med fakta og 
intuition. Endvidere indgår medarbejderne i forskellige roller og accepterer at blive tildelt forskellige roller, 
hvilket bliver afgørende for den vellykkede praksis. 

Kultur
Orion er hjem for en del borgere, det er en arbejdsplads for en del socialarbejdere og servicemedarbejdere, 
det er en offentlig institution med rapporteringsansvar overfor politikerne, og underlagt nationale og lokale 
bestemmelser. Inde i disse forskellige hensyn og vilkår for Orion udvikles også en kultur, der på forskellig 
vis fremmer intentionerne.

Mulighedskultur
Orion fremtræder gennem succeshistorierne med flere overraskende elementer. Arbejdsfeltet er fyldt med 
komplekse problemstillinger med en brugergruppe, der generelt karakteriseres ved udadreagerende ad-
færd, misbrug, overgreb, nederlag, fejlslagne initiativer m.m. 

Alligevel lykkes det at producere succeshistorier. Succeshistorier der viser, at brugerens integritet i høj grad 
respekteres, at der arbejdes efter brugerens mål, timing og motivation, at der arbejdes med fælles refe-
rencer, ligeværdige relationer og at medarbejderne sætter sig selv i spil i bestræbelserne på at udvikle vær-

53  Bae, Berit: ”På vej i en anerkendende retning”. Social Kritik no. 88, 2003.

Dette kommer tydeligt frem, hvor en medarbejder fortæller, hvor svært det må være for en bruger at 
gøre rent, når hans selvbillede er, at han er en meget betydningsfuld person, hvorfor rengøring vil være 
nedværdigende for ham. I denne situation synliggøres, hvorledes der på Orion vises respekt for brugeren 
selvopfattelse, hvilket afstedkommer, at han fritages i øjeblikket for rengøring, hvorfor det overlades til 
medarbejderne. Dette harmonerer mere med hans øjeblikkelige situation. 

Lise Billund og Anne Zimmer har nogle meget spændende tanker herom. ”Tæt forbundet med at henvende 
sig til oplevelsen er det at have en undrende tilgang til den anden51”. I arbejdet med psykotiske kan det være 
nødvendigt ikke at lade sine egne opfattelser være dominerende i kommunikationen, men at have evnen til 
ydmygt at træde tilbage for med en undrende tilgang at møde brugeren. 

Multikommunikation
Det er centralt i arbejdet med psykotiske på Orion at beherske det, vi har valgt at kalde Multikommunikation. 
Dvs. at personalet forstår at reagere og handle på de signaler brugerne sender via tale og adfærd. 

Sensitiviteten for de små muligheder for samvær med brugeren har afgørende betydning for relationsetab-
lering. I behandlingen af interviewene blev det tydeligt, hvor stor betydning det havde, at personalet så og 
tolkede på de signaler, der konstant sendes. ”En dør på klem” bliver tolket som en invitation om at komme 
ind. Nye sedler på væggen fortæller, hvad brugeren nu er optaget af. I sin iver efter at opnå endnu større 
forståelse begynder medarbejderen at sammenholde sedlernes budskaber med oplysninger tilbage i kardex. 
Derved skabes forståelse for brugerens tankeunivers og klarhed over hans handlinger. 

Ligeledes var der en klar fornemmelse for, hvornår kontakten til brugeren skulle varetages på en mere yd-
myg og stille facon. I den daglige praksis handler det ofte om at være så følsom, at man fornemmer, hvornår 
medarbejderen skal være opsøgende eller bare være tilstede. Det tilstræbes, at medarbejderen tilbyder sit 
nærvær med respekten for brugerens sindsstemning. Det kan betyde, at kommunikationen mellem bruger og 
medarbejder kan bestå i at være stille sammen, at dele avisens overskrifter sammen for dernæst at være mere 
pågående, når interessen opstår hos brugeren for noget bestemt. 

Der gives andre eksempler som etablering af en skønhedssalon, der giver muligheder og rum for et kvin-
defællesskab, hvor der kommunikeres indenfor en normalitets-kontekst. Etableringen af en skønhedssalon 
skaber også et tilladeligt rum for relativ intim berøring, eksempelvis ansigtsmassage, manicure og pedicure. 
Skønhedssalonen rummer endvidere mulighed for etablering af et fælles tredje.

I en anden historie anvendes valget af rum til at understøtte et alvorligt og følelsespræget budskab. Hermansen52 
beskriver hvordan den konkrete kontekst kommunikerer en mening om, hvordan en handling eller et budskab 
skal forstås. Eksempelvis signalerer lederens kontor en grad af formalitet eller seriøsitet i budskabet.

51  Som professionel kan man være med til at tilbyde sprog for en persons indre tilstande, hvorved der gives plads til det usagte og samtidig give 

det tilbage, som ses udefra. Man kan holde et spejl op for vedkommende, således han kan afgrænse sig selv og omverdenen. 

52  ”Et kommunikationsperspektiv” i ”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer”. Hermansen, Mads m.fl. 2005 
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I det konkrete tilfælde vælger medarbejderen at lytte til brugerens opfattelse af situationen og bekræfter 
brugerens forståelse af at have haft indflydelse på situationen. Resultatet blev, at brugeren oplevede at 
blive anerkendt på sin oplevelse og kan fortsætte dagen med opmærksomhed på andre forhold. Ofte vil 
sådan en situation være anledning til, at medarbejdere forsvarer nødvendigheden af magtanvendelse og 
forklarer, at reduktionen i magtanvendelse i ligeså høj grad er begrundet i brugernes forbedrede tilstand.

I flere tilfælde beskrives, hvordan medarbejderne vælger i her-og-nu-situationer at foretage en særlig akti-
vitet med en bruger uagtet anden planlægning. Situationerne kan opstå, fordi medarbejderen vurderer, at 
der lige nu er basis for en relation/aktivitet med brugeren. Eller der kan opstå en tilspidset situation, hvor 
medarbejderen vurderer, at det vil bidrage til genoprettelse af ro, at hun foretager sig en aktivitet udenfor 
Orion med en bestemt bruger. Beslutningen træffes af den enkelte medarbejder i situationen og drøftes 
ikke altid med kollegerne, før den fører til handling. Dette foregår uagtet, at prioriteringen kan pålægge de 
øvrige medarbejdere ekstra opgaver, fordi medarbejderen aktuelt koncentrerer sig om en enkelt bruger.

En medvirkende strukturel faktor for at ovenstående fleksibilitet kan lade sig gøre, kan søges i fleksibilitet 
med hensyn til arbejdstiden. Medarbejderen kan – med skyldigt hensyn til helheden – møde tidligere, og gå 
tidligere samme eller en anden dag, komme ekstra, bytte vagter m.m. Medarbejderne kan i vid udstrækning 
tilrettelægge deres arbejdstid efter de muligheder, der viser sig med brugerne. 

Fleksibiliteten forekommer universel på Orion, dvs. at der er krav om stor fleksibilitet overfor brugerne, 
men medarbejderne tilbydes også stor fleksibilitet i deres arbejdsvilkår. En medarbejder fortæller f.eks. om 
hvordan hun efter ansættelses-samtalen blev spurgt om, hvilke arbejdstider hun ønskede.

Kultur og omgang bestemmes og formidles af rummene
På Orion anvendes rummenes symbolske betydning i kommunikationen med brugerne, men rummene sig-
nalerer også, hvilke normer og omgangsformer der er herskende. 

Først og fremmest opererer Orion med en tre-deling af rum. Der eksisterer 
Det Private Rum, som er beboernes egne lejligheder. Medarbejderne betragtes som gæster, der evt. kan 
inviteres ind. I det private rum er der frihed for den enkelte til at foretage sig, hvad man vil, og hvor det er 
beboernes egne normer, der er gældende. Det vil f.eks. sige, at standarden for rengøring og oprydning sæt-
tes af brugerne - inden for rammen af det sundhedsmæssigt forsvarlige. 

”Jeg skulle så sige til ham55 at vi skulle ind i lejligheden, for den havde stået i 10 dage… og det var 
heller ikke rimeligt, at han skulle komme tilbage til det. (…) … at måtte påtvinge sig adgang til lejlig-
heden. For det var virkelig hans enerum.”

Brugerne kan i det private rum indtage alkohol eller rusmidler efter eget ønske. Medarbejderne inviterer sig 
ind, men overskrider ikke en afvisning, før de har begrundet mistanke om, at brugeren er i fare. 

55  Episoden referer til en bruger der er indlagt på psykiatrisk afdeling

difuldt indhold i brugernes liv. Gennem oplevelser med succeshistorierne skabes nye billeder af brugerne, 
hvorved nye handlemønstre gøres mulige.

Disse succeshistorier fremkommer på trods af et arbejdsfelt, der almindeligvis er karakteriseret ved en sy-
stemlogik, der tilskriver, at institutionen skal frastøde fiaskoer, at ”metaltræthed” i form af desillusion og 
objektgørelse ofte ses hos medarbejdere, der arbejder med tilsvarende målgrupper. 
Vi har meget hurtigt i indsamlings- og analyseprocessen været nysgerrige på, hvordan vi kan beskrive og 
forklare, hvad det er, der fremmer og understøtter det ”drive” og den vedholdenhed og lange perspektiv, 
der skal til for at overvinde alle nederlagene, de negative erfaringer og kompleksiteten i arbejdet med 
Orions brugere. 

Succeshistorierne kan ikke alene give grundlaget for at beskrive, hvad der fremmer og vedligeholder den 
overskridende muligheds-kultur på Orion. Men succeshistorierne antyder dog nogle skitser af kulturen, og 
der antydes også nogle forhold, som måske kan danne grundlag for yderligere undersøgelse og analyse.

Men først nogle skitser af den kultur, der beskrives på Orion i succeshistorierne.

Brugerperspektivet er overordnet systemperspektivet
På forskellig vis fortæller historierne, hvordan brugerperspektivet vælges forud for systemperspektivet. I 
succeshistorierne signalerer medarbejderne, at de først vælger at handle på foranledning af brugernes be-
hov og åbninger frem for at varetage systemmæssige hensyn. 

Det prioriteres, at brugerne kan vælge hvilke medarbejdere, de ønsker at være sammen med eller hvil-
ket personale, de ønsker skal hjælpe med forskellige aktiviteter (styrketræning, rengøring, kontakt m.m.). 
Således kan en aktivitet vente til den medarbejder, brugeren har valgt, er til stede. Dette er i modsætning 
til praksis fra andre arbejdsområder54, hvor aktiviteter som eks. rengøring og indkøb er fastlagt på ”hjem-
medage”, eller det er kontaktpersonen, der står for hovedparten af brugerens aktiviteter. 

Der opstår også situationer, hvor medarbejderne vælger, hvem der skal forestå en bestemt opgave. Dels på 
baggrund af opgavens karakter og dels på baggrund af medarbejderens relation til brugeren. Eksempelvis 
kan medarbejderne beslutte, at en bestemt handling/budskab ikke skal påhvile kontaktpersonen, hvis en 
anden medarbejder har en fælles reference med brugere i relation til budskabet, eller hvis en anden med-
arbejder har positive erfaringer med den forestående aktivitet.

Ønsket om at forstå og møde brugeren kan tilsidesætte almindelig praksis for loyalitet overfor Orion. 
Eksempelvis udtrykker en bruger, at han har haft stor indflydelse på medarbejdernes brug af magt, ved at 
have luftet sin utilfredshed overfor ledelsen. 

54   Det har været almindelig praksis i socialpsykiatriske bo-enheder, at der udarbejdes ugeplaner hvor fastlagt personale eller kontaktpersoner 

deltager i forskellige aktiviteter. Eller at tildeling af kontaktpersoner betragtes som et ledelsesredskab som brugerne kun har begrænset 

indflydelse på.
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Ideer og initiativer anerkendes for erfaringsdannelsen og for, at der er blevet forsøgt, frem for at blive mødt 
med følelsen af fiasko, nederlag eller desillusion.
I succeshistorierne fortælles om mange initiativer, der fortsat iværksættes på trods af, at der er mange er-
faringer med initiativer, der ikke er blevet gennemført. De fejlslagne initiativer beskrives som lærings-situa-
tioner, der åbner for nye muligheder. Medarbejderne beskriver selv, at de motiveres af det åbne spørgsmål: 
”hvordan kan jeg overskride det umulige?”.
Medarbejderne beskriver en metode til organisatorisk læring, hvor de i hverdagen 
”lurer hinandens måder af” i forhold til at håndtere forskellige situationer. Samtidig fortælles der i succes-
historierne, hvordan de positive erfaringer eller hændelser, der opstår, når medarbejderne ”griber mulig-
hederne” og brugernes åbninger herpå smitter positivt af på de øvrige medarbejderes syn på den enkelte 
bruger.
 
Det er bemærkelsesværdigt, at der på Orion er skabt en kultur, hvor medarbejderne, med en meget kom-
pleks og belastet brugergruppe, bevarer gejsten til at overskride det umulige, frem for at lade sig begrænse 
og slå ud af mange fejlslagne forsøg på at opnå forandringer. 

I succeshistorierne fra Orion har vi set klare eksempler på et værdsættende perspektiv i kontakten og rela-
tionen mellem bruger og medarbejder. I det værdsættende perspektiv forstørres små positive eller vellyk-
kede situationer op, så de bliver mere iøjnefaldende. Det er tydeligt i fokusgruppeinterviewene, at succes-
historierne medvirker til at skabe nye billeder af brugerne. Ikke kun hos den, der har fortællingen, men også 
hos dem, der lytter. I en socialkonstruktivistisk forståelse lægges der stor vægt på, at det vi i talesætter og 
benævner også bliver det, der skabes. Derfor bliver det vigtigt at have opmærksomhed på ressourcer og at 
tillægge det værdi at finde og formidle muligheder og succeser56. 

Afrunding
I et socialpsykiatrisk tilbud med beboere med svære sindslidelser og hyppig misbrug af rusmidler er udfor-
dringerne til rammer, medarbejdere og metoder store. Orion er etableret med henblik på at kunne rumme 
og skabe udviklingsrum til netop den gruppe af borgere, som kun vanskeligt kan fungere i andre sammen-
hænge. Graden af kompleksitet er stor, og der er næsten daglig potentielle konfliktsituationer. Alligevel er 
der på Orion mange succeshistorier. For det første lykkes det i meget høj grad at fastholde beboerne i deres 
boliger – deres hjem – på Orion. Det vil sige at eksklusion på det nærmeste er udelukket. For det andet lyk-
kes det i et bemærkelsesværdigt omfang at skabe rummelighed og udvikling for beboerne. 

Naturligvis er ikke alle handlinger på Orion lige succesfulde. Nogle gange er det nødvendigt med inddragelse 
af politiet for at standse en konflikt. Nogle gange lykkes det ikke at etablere bæredygtige relationer. Nogle 
gange er der regler og rammer, der styrer mere end de støtter osv. Disse handlinger er bevidst ikke ind-
draget i denne redegørelse. Men rækken af hindringer, barrierer, udfordringer og initiativer, der ikke bærer 
den intentionelle frugt, er naturligvis lang. 

56  ”Et kommunikationsperspektiv” i ”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer”. Hermansen, Mads m.fl. 2005.

Det andet niveau er Det Fælles Rum, som udgør de fælles opholdsrum i bodelen. Her er fællesskabet på 
fælles vilkår, og der skal tages de hensyn til hinanden som fællesskabet fordrer. Alle har ret til at være i 
det fælles rum, med egne karakteristika, uden at blive generet af andre eller andres adfærd. Det er tilladt 
at være beruset, eller på anden måde påvirket i det fælles rum så længe, der ikke udvises groft generende 
adfærd overfor andre.

Endelig opereres med Det Offentlige Rum - som defineres som Kulturhuset og det omgivende samfund. 
Her hersker ikke særlige husregler, men her gælder samme love og regler som gælder i samfundet i øvrigt. 
Det betyder bl.a., at medarbejderne anmelder en bruger til politiet, hvis de ser, at vedkommende vil køre i 
påvirket tilstand. 

Brug af fælles rum til etablering af fællesskaber
I visse af aktiviteterne på Orion er der fokus på mulighederne for at etablere fællesskaber. Det handler om 
forskellige aktiviteter, der skaber rammer for relationer og fællesskaber. Eksempelvis danner skønheds-
salonen en ramme, hvor gruppen og fællesskabet er i fokus. Volleyball-matcher, kulturelle arrangementer 
og tai-tji er ligeledes eksempler, der danner muligheder for fællesskaber og gruppe-følelser. De nævnte 
aktiviteter henter deres inspiration fra normallivet. 

Af andre aktiviteter, der skaber fællesskab, kan nævnes kursus og tema-dage for brugere og medarbejdere. 
Her etableres fællesskaber på et meta-plan om den dagligdag, de alle er delagtige i. 

Den første gruppe af aktiviteter bygger på frivillig deltagelse og indeholder ikke egentlige forpligtigelser 
udover selve deltagelsen. 
Den anden gruppe aktiviteters frivillighed har den dobbelte bagside, at deltager man ikke, frasiger man sig 
indflydelse på egen dagligdag, og deltager man, bliver man ansvarliggjort for forandringer og beslutninger. 

Den kollegiale kultur
I succeshistorierne fremgik en række udsagn, der beskriver medarbejdernes oplevelse af kulturen på Orion. 
Der er en generel oplevelse af, at ”alt kan lade sig gøre”. De ideer, de kommer med, er det muligt at realisere, 
og der er opbakning bag deres forslag, prioriteringer og valg. 
En ide afføder først og fremmest udfordringen at finde veje til at realisere den, frem for at modstand og be-
grænsning skal overvindes.

Succeshistorierne beskriver flere typer situationer, hvor der optræder kollegial anerkendelse. Når en med-
arbejder/kontaktperson vurderer, at en bruger har et særligt behov eller er motiveret for kontakt eller en 
aktivitet, kan medarbejderen oftest iværksætte indsatsen umiddelbart. Dette foregår i tillid til, at de øvrige 
medarbejdere udviser fleksibilitet og opbakning til prioriteringen. Denne tillid og fleksibilitet medvirker til, at 
medarbejderne netop kan ”gribe muligheden”, når den opstår. Dette er i modsætning til sammenhænge, hvor 
medarbejderen først skal søge tilladelse eller forhandle med kolleger om det hensigtsmæssige i indsatsen 
eller tidspunktet for indsatsen. En forhandling som kan få den konsekvens, at tidspunktet og muligheden 
forpasses. 
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6. Dilemmaer og barrierer i det gode arbejde
Af Udviklingskonsulent Jonna Nøttrup, Kolding Pædagogseminarium

Dette bidrag viser nogle af de dilemmaer og barrierer socialarbejderne oplever, som gør, at ikke al arbejde i 
hverdagen bliver til succes-historier. Fremstillingen her er fremkommet på baggrund af en temadag, der blev 
holdt som opfølgning på bearbejdning af succeshistorierne, som er præsenteret i sidste afsnit. Temadagen 
havde således til formål at diskutere begreber svarende til succeshistorierne, samt at lave strategier for at 
optimere succeserne. 
    Udviklingskonsulent Jonna Nøttrup

Ideen med projektet er at øge bevidstheden om de virksomme metoder, der anvendes på Orion, med 
henblik på at optimere disse metoder. Det betyder eksempelvis, at succeshistorierne, som er omtalt andet 
steds i denne antologi, ikke blot skal fremstilles med konsulenternes teoretiske refleksioner. Metoder og 
tilhørende refleksioner skal gives tilbage til medarbejderne til en fælles erkendelses- og refleksionsproces, 
som kan fremme optimering af de sociale og pædagogiske metoder. 

De bearbejdede succesfortællinger og teoretiske refleksioner dannede grundlag for en temadag for med-
arbejderne. Temadagen indeholdt korte oplæg med efterfølgende workshops, og afsluttede med en fælles 
opsamling. Temaerne for de korte oplæg fokuserede på

anerkendende relationer  ⋅
roller og forandring af roller ⋅
empowerment som metode  ⋅

Om anerkendende relationer 
I anerkendelsen åbnes for et møde mellem mennesker, som ikke baserer sig på vurderinger, men at forsøge 
at forstå nogen ud fra deres egne forudsætninger, hvilket indebærer at få fat i meningen eller intentionen 
ud fra det enkelte menneskes perspektiv. Dette handler bl.a. om de to begreber – de rummelige mønstre og 
de trange mønstre i kommunikationen. I de trange mønstre efterleves formelle krav, og kommunikationen 
handler om oplevelsesmæssig fjernhed, vurderende og ensidig rollefordeling. 

De rummelige mønstre beskrives bl.a. ved Hermansen57: ”… at anerkende et andet menneskes handlinger 
elle evner vil sige at man betragter dem som gyldige”. Det betyder bl.a. at forholde sig spørgende og un-
drende og at tilføre fortællingerne nye forståelser og erkendelser.
Det ses bl.a. i eksemplet om beboeren, der vil gå til fitness og frasiger sig medarbejderens tilbud om at 
deltage og være katalysator i forbindelse med konflikter eller eksemplet om beboeren, der fortæller, at hun 
”… passer på de andre beboere”, mens nattevagterne holder møde eller den beboer, der betegner medar-
bejderne som sine hjemmehjælpere, som han forventer tager sig af vasketøj, rengøring m.m. 

57  Hermansen, Mads m.fl. :”Et kommunikationsperspektiv” i ”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer”. (2005)

Hensigten med fortællingen af succeshistorier har imidlertid været at tydeliggøre de succeser, der frembrin-
ges i en kontekst, hvor dilemmaer og barrierer traditionelt har været i fokus. De succeser, der er fremkommet 
ved interviewene, repræsenterer nogle metoder, et respektfuldt menneskesyn og en rummeligheds-kultur 
på Orion, som forhåbentlig kan danne grundlag for optimering af virksomme metoder. Bearbejdningen af 
succeserne angiver også områder, hvor det er værd at fastholde kultur og struktur for at fremme beboernes 
autonomi og muligheden for at etablere meningsfulde liv. Succeser der bekræfter, at der på Orion arbejdes 
indenfor rammen af at udelukke eksklusion i ”Mulighedernes hus”.



66 Mulighedernes Univers - metodeudvikling i Orion 67Mulighedernes Univers - metodeudvikling i Orion

I gruppen var der enighed om at vekselvirkningen mellem at indgå i relationen som subjekt og objekt indgår 
i forståelsen af den anerkendende relation og kommunikation. Her henvises til de rummelige mønstre og de 
trange mønstre i kommunikationen, hvor begge sæt indgår i den anerkendende relation i en vekselvirkning. 
Et eksempel her på er, at formidlingen til beboeren om at gå ind i sin lejlighed, eller handlingen med at føre 
beboerne ind i lejligheden ved eskalerende konfliktsituationer, kan være udtryk for en nødvendig beskyt-
telse af beboeren, således at beboeren bremses i en ukontrollerbar situation. Også selv om beboeren i den 
konkrete situation tiltales som objekt. 

Netop det beskyttende element er et væsentligt fokus i håndteringen af de situationer, hvor medarbej-
derne oplever, at der er barrierer i at være anerkendende. Samtidig må beskyttende hensyn ikke åbne for 
overdrevent patronisering af beboerne. Balancen skal være til fortsat diskussion mellem medarbejderne og 
mellem medarbejdere og beboere.

Om roller og forandring af roller
Berger & Luckmann58 gør gældende, at i enhver organisation eller institution foregår institutionalisering 
på baggrund af vane- og typedannelser. Denne proces afspejles i socialarbejderens handlinger og i skrift 
og tale. Vane- og typedannelse danner således grundlag for institutionalisering. ”Institutionalisering finder 
sted, hver gang forskellige slags aktører gensidigt typificerer vanemæssige handlinger. Sagt på en anden 
måde, så er enhver typedannelse af den art en institution. Det må understreges at den institutionelle ty-
pedannelse er gensidig, og at det typiske ikke kun gælder handlingerne, men også de handlende i institu-
tioner” (ibid:72). 
I enhver institution dannes der vaner og rutiner, som gør det unødvendigt at definere enhver ny situation 
skridt for skridt. Vanedannelse og rutiner giver mulighed for at tillægge forskellige adfærdsformer og situa-
tioner ”standardværdi” gennem dannelser af typologier.

De institutionaliserede typologier optræder som en forforståelse af ex. brugerne og dermed også af social-
arbejdernes opgaver i forbindelse med brugerne.

Roller opstår af de samme grundlæggende processer som institutioner; af vanedannelses- og typedannel-
sesprocesser. Når socialarbejdere og brugere omgås hinanden, vil der forekomme typificeringer, roller og rol-
letilskrivning både fra brugere til medarbejdere og omvendt. Denne proces foregår ubevidst og upåagtet. 

Når en person – en aktør – er typificeret som udfører af en rolle, som eksempelvis bruger, så bliver ad-
færden modtagelig for en tvangsmæssig påvirkning. Man kan sige, at aktøren i udstrakt grad handler i 
overensstemmelse med sin rolle – eksempelvis som ”en bruger”, idet rollen og rolletilskrivningen opstiller 
på forhånd definerede adfærdsmønstre, også selv om flere alternativer teoretisk set er mulige.
Rollen kan internaliseres hos personen således, at der bliver overensstemmelse mellem rollen som den 
formidles via den anden og personens selvidentificering/identitetsopfattelse. Brugeren bliver ”en bruger” 
og medarbejderen bliver en ”medarbejder”.

58  Berger, Peter L. og Thomas Luckmann (1996): Den samfundsskabte virkelighed. Ringhoff 

Anerkendelse handler om at fastholde oplevelsen af den anden som subjekt. Det vil sige, at det ikke handler 
om at rose den anden, men om at være indlevende og undersøgende på den andens verden. Når et møde 
etableres i en anerkendende relation, er det kendetegnende, at den andens (brugerens) perspektiv bliver 
genkendt. I den anerkendende relation støttes individets evne til selvhævdelse og individualitet, og individet 
evne til tilknytning og bekræftelse styrkes. Der er ikke tale om at anerkendende relationer kan etableres 
som strategier, men opstår af et samvær, der er præget af autencitet. Medarbejderne skal derfor udvikle 
evnerne og vilkårene for at lytte, forstå, acceptere og bekræfte brugeren.

Den anerkendende relation er krævende, og der kan være personlige, kollegiale eller organisatoriske og 
formelle barrierer, som kan vanskeliggøre den anerkendende relation.
I de workshops, hvor der skal diskuteres muligheder og vilkår for at arbejde med anerkendende relationer, 
fremtrækkes derfor centrale spørgsmål.

Spørgsmål til workshop
 I hvilke situationer er det vanskeligt at være i den anerkendende relation og hvordan kan vi overvinde  ⋅
den?
- Individuelt perspektiv
- Institutionelt perspektiv
Hvordan kan I udvikle og implementere arbejdet med den anerkendende relation? ⋅

Første workshop; om anerkendende relationer
Som udgangspunkt er betegnelsen ”den anerkendende relation” en positiv tilgang, som alle umiddelbart 
kan være enige om. I den komplekse hverdag på Orion opstår der dog situationer, som kan gøre det van-
skeligt for medarbejderne at være i en anerkendende relation. 

I særlig grad oplever medarbejderne, at situationer med konflikter, situationer med aggression og vold gør 
det særligt vanskeligt at fastholde den anerkendende kommunikation. Der bliver nævnt en række eksem-
pler:

 vanskeligheder med ⋅  loyalitetskonflikt i forhold til en kollega der har været udsat for aggression eller 
vold fra en beboer. Den positive kontakt eller anerkendende relation efter en sådan episode kan ople-
ves som en loyalitetskonflikt overfor kollegaen
 vanskeligheder med at være anerkendende og positiv i kontakten umiddelbart  ⋅ efter en konflikt. Det er 
nødvendigt, men ind imellem praktisk vanskeligt, at få ”renset” kontakten, før en ny positiv relation og 
situation kan genetableres. 
 vanskeligheder ved at være anerkendende, når det er nødvendigt at iværksætte  ⋅ afværgende handlinger 
for at undgå at en konflikt optrappes eller eskalerer (ex. at føre en beboer ind i sin lejlighed af hensyn 
til de øvrige beboere og ro i afdelingen)
 vanskeligheder med at anvende anerkendende kommunikation, når der skal  ⋅ iværksættes grænsesæt-
ning overfor en beboer.
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En væsentlig diskussion, som følge af ovenstående vedrørende rolletilskrivning og rollemønstre i forbin-
delse med hjælp, omhandler de interpersonelle forventninger, der kan herske om, at medarbejderne ”skal 
gøre noget” sammen med beboerne hele tiden. Der findes andre samværsformer, som eksempelvis blot ”at 
være”, som medarbejderne i principielt omtaler som ligeså legitime og værdifulde som de kompenserende 
handlinger. Medarbejdergruppen var enige om, at der var behov for intern hjælp og støtte til at se og værd-
sætte ”væren” i ligeså høj grad som ”at hjælpe”.

Dette fordrer at medarbejderne 
spørger beboerne om, hvad de egentlig har brug for hjælp til ⋅
 har en levende og vedholdende diskussion om dilemmaet mellem at udholde kaos og at undgå om- ⋅
sorgssvigt 

Skift i roller
Nogle medarbejdere oplever, at beboerne også definerer roller for medarbejderne. 
Eksempelvis når beboerne definerer medarbejderne som hjemmehjælpere og mener, de er ansat til at gøre 
rent, vaske tøj m.m. Dette understøttes bl.a. ved medarbejdernes spørgsmål til beboerne om de har brug 
for hjælp til disse opgaver. 

Beboerne skaber sig en opfattelse af deres omverden for at kunne være i den. Dette eksemplificeres ved 
disse refleksioner: ”Når vi siger de er brugere, og vi er ansatte, så definerer de sig selv i forhold til den 
ramme. Fx en beboer der nærmest tilbød os ministerroller i begyndelsen – og nu ser han os som hjem-
mehjælpere – der er jo noget af en magtforskydning – eller måske udtryk for at ha´ mere indflydelse på sit 
eget liv.”

Rollernes magtfordeling bliver naturligt anderledes, hvis beboerne eksempelvis har ekspertise på et særligt 
område. Der er eksempler på beboere, der har fungeret som guide i særlige kvarterer, eller som har specifik 
viden på særlige fagområder m.m. 

Det kræver stor åbenhed og opmærksomhed at høre, når beboerne giver udtryk for særlige områder, hvor 
der er mulighed for at indtræde i nye roller. Et eksempel er, da en beboer på vej til banken siger, at han ville 
spille poker. Det udtrykte ønske blev grebet, et pokerspil indkøbt, og nu er flere medarbejdere og beboere 
sammen om at spille poker om plast-penge. Når der spilles, trækker det yderligere beboere til, som kigger 
opmærksomt med over skulderen. Andre lignende eksempler ses ved fælles volleyball i kulturhuset, madlav-
ning i bo-enheden, en symaskine til tøjreparation eller tai-thi. Når der foregår aktiviteter omkring beboerne, 
smitter og inspirerer det og tiltrækker opmærksomhed fra flere end de direkte involverede. At være tilskuer 
er også deltagelse. 

Opmærksomheden på den slags initiativer/ytringer skal styrkes, hvor nye roller kan tilbydes eller indtages, 
og hvor beboere og medarbejdere kan få oplevelser om fælles tredje, hvor det ikke er den kompenserende 
indsats, der definerer rollerne.

I fokusgruppeinterviewene er der eksempler på, at brugere bryder ud af deres roller – eller at socialarbej-
dere lader brugerne bryde ud af deres roller. Det sker for eksempel da en bruger fraskriver sig brugerrol-
len og selv vælger at gå i fitness-centret. Dette repræsenterer et brud med den sædvanligvis tilskrevne 
brugerrolle, som skal have støtte til udadvendte aktiviteter. Eller et andet eksempel i ”skønhedssalonen” 
hvor brugere og medarbejdere indtager ændrede roller i forhold til hinanden. 

Spørgsmål til workshoppen
Hvordan kan forandring af roller gøres til et aktiv i Orion´s daglige praksis? ⋅
 Forandring af og afprøvning af nye roller foregår bl.a. via referencer fra den ”normale” verden. Hvilke  ⋅
indsatser kan styrke og øge mulighederne for nye rolle-afprøvninger?

Anden workshop; om roller og forandring af roller
Den første rolle, der blev diskuteret, var Hjælperrollen. Medarbejderne oplevede hjælperrollen som meget 
dominerende i hverdagen. Rengøring, tøjvask, beboernes økonomi, personlige hygiejne… alle disse prak-
tiske gøremål som medarbejderne betragtede som serviceopgaver, de tog på sig, uagtet at beboerne ikke 
udtrykte behov for det. 

To medarbejdere reflekterede således: 
”I vores praksis kommer vi til at fastholde hjælperrollen og beboeren i rollen som den hjælpsøgende. Når 
vi spørger ”kan jeg hjælpe med noget”, så fastholdes beboeren i rollen som hjælp-modtager, og vi som 
hjælpere”.
Og…
”Ofte er vi forud for brugeren fx ved morgenbordet, hvor vi ser at en beboer mangler smør, og
vi spørger ham, om han vil ha smørret! - eller en beboer der stiller sig lige foran TV´et, hvor vi sidder, og han 
bliver spurgt; ”hvad har du brug for?”, hvorefter han svarer ”cigaretter”. I stedet kunne vi ha inviteret ham 
til at sidde sammen med os i sofaen, og ha´ ladet ham selv definere og udtrykke hvad han ville”. 

Refleksionerne herover lægger op til at være mere tilbageholdende med at tilbyde hjælp, og i stedet lade 
eventuelle hjælpebehov blive defineret af beboeren. Når medarbejderne ikke er afventende, presser det 
både beboeren og medarbejderne ind i et fastlåst rollemønster. 

Alternativet til at indtræde i hjælperrollen, kan være at gøre nogle opgaver til fællesopgaver, hvor beboer og 
medarbejder er deltagende på lige fod i at udføre de dagligdags gøremål. Eller evt. vende det om og tilskrive 
beboeren at hjælpe medarbejderne med at udføre de relevante serviceopgaver. Hermed blev beboeren til 
en deltager og hjælper i forhold til medarbejderen, og beboerens forståelse af rollefordelingen (ex. medar-
bejderne som hjemmehjælpere) kunne blive et aktiv. Men ligeværdigheden kan sikkert ikke alene sikres ved, 
at vi også spørger beboeren, om han vil hjælpe os?

Et andet alternativ omhandler at støtte andre fokuspunkter end de kompenserende, for eksempel at spille 
poker, gå til koncert, læse avis m.m. 
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lokalsamfundsniveau. Beboerne er fortrinsvis tilbagetrukne i forhold til kontakt med samfundet udenfor 
Orion, og lokalsamfundet er tilsyneladende heller ikke særlig trygge eller inviterende overfor Orions bebo-
ere. 

Eksempler på åbninger der lykkes
På et tidspunkt var der ild i et bord i cafeen, så 5-6 brandmænd kom og slukkede ilden. Derefter satte de 
sig og fik kaffe/mad. Beboerne kredsede omkring brandmændene og fandt dem både interessante og hyg-
geligt. Måske kan der opdyrkes noget, som man er fælles om, og så kan besøgene godt rummes?

Af andre fra lokalsamfundet som kan rummes er: 
 politiet, som kommer jævnligt, for at gøre sig synlige og venskabelige, fordi så mange har haft konflikter  ⋅
med politiet
præsten, som mange gerne ser og vil tale med ⋅
blomstervanderen, som kommer jævnligt og har sin faste funktion ⋅

Det er måske anderledes hvis man kommer til noget særligt eller har en fast funktion, så kan ”andre”/lo-
kalsamfundet godt rummes. 

At invitere lokalsamfundet ind på Orion
For nogle af beboerne består hele deres liv af Orion. Flere af beboerne lever deres liv gennem medarbej-
derne – og det er herigennem deres normal-livs-forståelse bliver suppleret. 

Der har været forskellige initiativer for at åbne Orion for lokalbefolkningen, men det er hidtil ikke lykkedes 
særlig godt. Initiativerne har bl.a. handlet om at etablere et årligt julemarked, og at annoncere efter per-
soner, der ville være med til at opbygge netværk med brugerne. Men der er ikke skabt gensidige relationer 
af disse initiativer. 

Spørgsmålet blev rejst, om det er muligt at lukke noget af normalsamfundet ind på Orion? Der blev i forbin-
delse hermed drøftet en række problemstillinger:

 sikkerhedsalarmerne, som gæster ikke vil blive udstyret med. Dette forhold betragtes dog ikke som et  ⋅
problem ved julemarkedet, så det må kunne løses
 flere beboere trækker sig, når der kommer for mange mennesker, eller bliver utrygge når der kommer  ⋅
nye mennesker i huset. Der kunne etableres arrangementer, der ikke er åbne hele tiden og på den måde 
definere, hvad det er og styre det på den måde.

Brugerne og forretningsdrivende i Hillerød
Der var i gruppen flere, der havde erfaringer med, at forretningsdrivende i Hillerød henvender sig til med-
arbejderne, frem for til brugerne, når der bliver handlet. Medarbejderne reagerer på det og henviser de 
forretningsdrivende til at betragte brugerne som kunder, og dermed henvende sig direkte til dem – også i 
forbindelse med uønsket adfærd. Nogen gange bliver de forretningsdrivende flove over at blive korrigeret. 
Det er værdifuldt, at medarbejderne også er anerkendende i den kontakt!

Måske kan det være givtigt primært at tilbyde den inkluderende og ligeværdige kontakt før den kompense-
rende og hjælpende kontakt, hvormed nye roller og rolletilskrivninger gøres muligt. 

Konkret mundede workshoppen ud i forslag til små projekter, der kan fremme muligheden for rolle-afprøv-
ning og rolleskift særligt i forholdet mellem at yde hjælp eller være deltagende:

Opsamling og forslag til ændrings-projekter i forhold til at yde hjælp
 At gennemgå alle beboerne og se, hvad mener vi vedkommende er kapabel til. Hvad kan ændres, så  ⋅
ressourcerne og interesserne i højere grad udnyttes
systematisk at kortlægge hvilke roller vi tildeler beboerne og os selv og dermed blive bevidste om det  ⋅
at tilbyde deltagelse og samvær, frem for at spørge ud fra et forestillet hjælpebehov ⋅
 at ”samle” på de situationer hvor beboerne spørger om vores støtte, og så støtte til andet end de prak- ⋅
tiske gøremål. Ved at ”samle” på situationerne, øges vores opmærksomhed på de små signaler 
at iscenesætte de gode sunde handlinger ⋅

Om empowerment
Empowerment er en tilgang som sætter brugerne i centrum og tillægger dem den afgørende kontrol med og 
magt over behandling af egne anliggender. Det vil sige, at brugeren udvikler og tiltager sig magt til at fore-
tage sig det i livet og dagligdagen, man ønsker sig. Og det vil sige, at socialarbejderen udvikler og tiltager 
sig magt til at løse sin opgave og udøve sin faglighed. 
Socialarbejderen skal opleve magtafgivelse som en berigelse af den professionelles rolle og praksis. Målet 
med socialarbejdernes indsats er, at brugerne ender med selv at tage ansvar for eget liv, selv definerer egne 
problemer og ønskede forandringer og selv udvikler kompetence på individ-, gruppe – og lokalsamfunds-
niveau. 

Medarbejdergruppen oplevede, at der både var genkendelig og ideelle elementer i empowerment tanke-
gangen fra deres hverdag. 

Spørgsmål til workshops om empowerment
Hvilke elementer fra empowerment kan anvendes som metode på Orion? ⋅
Hvordan kan vi få realiseret de ideelle tilstande? ⋅

Tredje workshop; om empowerment
Der var i workshoppen en positiv modtagelse af empowerment tilgangen. Det skyldes bl.a. den åbning i for-
hold til forandringspotentiale, som empowerment-tilgangen lægger op til. Det er en mere aktiv forandrende 
indsats, der signaleres. Og dette udgør en forskel fra den indsats, hvor man blot ”fylder huller ud for at gøre 
livet mere tåleligt” - eller med andre ord; alene kompenserer for brugerens mangler.

Deltagelse i lokalsamfundet
Socialarbejderne oplevede, at et af de svære punkter i empowerment-tilgangen er kompetenceudvikling på 
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7. Aktiviteter i hverdagen 
Af ergoterapeutstuderende Louise Simonsen, Ditte Klysner, Pia Hagel, Henriette Guerrich og Sara Laurberg, 
CVU-Øresund, juni 2006.

I forbindelse med projektet har en gruppe 5.semester-ergoterapeutstuderende foretaget en række kvalita-
tive interviews med en del af beboerne på Orion, som et led i deres uddannelsesforløb. Opgaven, de fem 
studerende tog på sig, var at undersøge beboernes opfattelser af deres hverdag i Orion samt den støtte, 
beboerne modtager til hverdagslivet. Ideen med at lade studerende foretage interviewene, var at anvende 
interviewere, der ikke på forhånd havde relationer til beboerne, hvorfor det skulle være muligt at få udsagn, 
der ikke var påvirket af relationer fra andre sammenhænge, hvilket ville være tilfældet med Orions faste 
medarbejdere. Interviewene blev siden analyseret ud fra Antonovskys teori om Følelsen af Sammenhæng, 
samt Willcock´s ergoterapeutiske syn på sundhed. De fem studerende fremstillede interviewene og efter-
følgende analyse i en synopsis. Ergoterapeuternes produkt er her let omskrevet således, at undersøgelsen 
kan indgå i denne antologi.
 Udviklingskonsulent Jonna Nøttrup 

Indledning
Orion er et socialpsykiatrisk tilbud til særlig udsatte mennesker med sindslidelser. Vi vil primært koncentrere 
os om et af bofællesskaberne, som er et bo- og aktivitets tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser og 
særlige sociale vanskeligheder. Indsatsen er rettet mod beboernes ønsker og behov for støtte og hjælp til 
et godt hverdagsliv. 

På Orion arbejder man ud fra et sundhedsfremmende perspektiv ved at benytte metoder, der fordrer del-
agtighed og brugerinddragelse samt indebærer samværs- og samtaleformer beboerne vokser af. Orions 
værdigrundlag indebærer, at man værdsætter sine medmennesker og møder dem med respekt og uden 
forbehold. 

Orions ledelse og medarbejdere ønsker fortsat at udvikle deres metoder i forhold til beboerne. På grund af 
medarbejdernes og beboernes indbyrdes relationer har Orion svært ved at foretage en objektiv undersø-
gelse på brugerniveau. Vi har indvilget i at lave undersøgelsen med fokus på hvilke oplevelser, beboerne har 
af den daglige støtte og hjælp fra medarbejderne.

Problembaggrund
I en tese om sundhed fastslås følgende:
”Sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre livets mange forskel-
lige situationer…at have en følelse af sammenhæng” (Jensen, T., Johnsen, T., 2000, s.5).

Opsamling og forslag til ændrings-projekter i forhold til at etablere forbindelse til lokalsamfundet
 at petangklubben, skak-klubben, motionsvolleyklubben eller en anden forholdsvis snæver gruppe, invi- ⋅
teres til at benytte lokalerne på Orion i et mindre, men regelmæssigt omfang. Hermed bliver de synlige, 
har en fast funktion i huset, og bliver til en overskuelig kendt gruppe af beboerne. Gruppen fra lokalbe-
folkningen kan måske formidle til omverdenen, hvad de oplever på Orion og på den måde fungere som 
ambassadører i lokalbefolkningen. Det skal ikke være et krav, at brugerne skal deltage i de aktiviteter, 
der bliver arrangeret for en gruppe af lokalbefolkningen. Medarbejderen kan evt. deltage og se, om det 
spreder sig – jf. erfaringerne fra tai-thi og volleyball i kulturhuset.

Fælles opsamling
Dagens hovedpunkt omhandler at arbejde videre med ressourcer frem for begrænsninger. På den baggrund 
opsummeredes en række konkrete initiativer, der skal styrke ressourcetænkningen.

 At kigge på hver enkelt beboer, hvad er det vi gør, som vi gerne ville gøre anderledes – det som kunne  ⋅
ændres hos den enkelte beboer. Ikke for at ændre på alt, men for at finde helt enkle konkrete ting hos 
den enkelte beboer ud fra de input, som har været på temadagen. 

 At arbejde med at invitere en mindre lokal interesse-gruppe ind i på Orion, ex. petang-klubben for at  ⋅
udvide forståelsen af den type brugere, vi har her og for at føre lidt lokalsamfund ind på Orion. Måske 
kan det endda blive til samvirken.

 At arbejde med vores beboere i større grupper – at arbejde med gruppe – og netværksdannelse. Det be- ⋅
tyder initiativer til at prøve at samle beboerne. Dvs. at bryde vanerne, traditionerne, og forestillingerne 
om, at de stort set kun fungerer i individuelle sammenhænge. Fx prøve bevidst på at få en god snak i 
gang i gruppen. Beboerne kender måske ikke hinanden særlig godt i større sammenhænge. 
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Metodevalg 
Vi har gennemført ni kvalitative interview. Teoretisk viden om interviewformer var baggrund for vores meto-
devalg, som bestod i strukturerede interview. Det var ikke optimalt i praksis. Vi overgik derfor til semi- samt 
ustrukturerede interview med en temaramme. Dette bevirkede et mindre stringent samtaleforløb, hvilket 
fungerede godt64.

Beboernes dobbeltdiagnoser har influeret på antallet af interview; om beboeren kunne overholde intervie-
waftaler og ligeledes, hvordan samtalen forløb. Vi kunne ikke tage højde for, om beboeren havde en god 
dag. Dette medførte, at vi greb chancen for en samtale, hvis beboeren var interesseret og i stand til at 
rumme kontakten.
 
Vi oplevede at ”den gode samtale”65 opstod, når beboerne følte sig trygge, betinget af bl.a. ro/uro i omgivel-
serne, at vi eksponerede os selv i mindre grupper og ventede på, at beboerne selv tog kontakten til os.

Dataindsamlingsfasen har været en personlig og metodemæssig, udviklingsproces, der optog os i længere 
tid end forventet. Dette ses i sammenhæng med vores ringe erfaring i forhold til beboerne.

Faktorer der har påvirket os
Gruppen har forskellig baggrund med hensyn til alder, arbejdserfaring, familieforhold og tidligere uddan-
nelse. Dette dannede en komplimenterende ramme om en homogen gruppe, et velfungerende samarbejde 
og god ressource deling, som har virket befordrende i vores møde med beboerne. 

Det var i relationen til beboerne vigtigt at mærke, kende, markere og fastholde sine personlige grænser66, 
og vi har bl.a. gjort os erfaringer med, at det at være gravid eller have anden etnisk baggrund kan have 
afgørende betydning for den personlige interaktion med og oplevelse af beboerne. 

Det har været en udfordring at forholde sig til jeg svage mennesker, selv at forblive jeg stærk og i stand til 
at forholde sig objektivt i relationen og fx ikke at lade sig medrive af beboernes ensomhed eller udadrea-
gerende adfærd. 

Om dataindsamlingen
Skiftende interviewformer og implementering af temaramme var nødvendig for at optimere dataindsam-
lingen. Vi valgte at medtage resultater fra alle typer interview, idet mængden af data har større relevans 
for validiteten af vores undersøgelse end afvigelser i interviewformerne. Pga. det begrænsede antal af 
interview er undersøgelsen ikke fyldestgørende, selvom de identificerede punkter under delkonklusion 
forekommer i flere af interviewene.

64  Andersen, Ib. (1999). Den skinbarlige virkelighed. Samfundslitteratur, 1. udgave, 3. oplag., 

65  Frank, R (2002). Samvær og samtale. Videnscenter for socialpsykiatri, 1. udgave, 1. oplag.

66  Ibid.

Ifølge den australske ergoterapeut Ann Willcock59 har mennesket behov for aktivitet, og han mener, at 
behovet er relateret til sundhed og velvære. En ergoterapeutisk sundhedsfremmende tilgang til socialpsy-
kiatrisk arbejde er, at den enkelte bruger gives mulighed for at sætte krav til og deltage i aktiviteter, der 
giver velvære og mening. Det har derfor afgørende betydning at se og anerkende den enkeltes ressourcer 
i aktivitetssammenhænge.

I sundhedsfremmende60 arbejde vendes opmærksomheden fra sygdom mod sundhed, og der tænkes i 
muligheder og håb frem for begrænsning. I socialpsykiatrien kan det derfor være essentielt at spørge til, 
hvordan man som medarbejder kan bidrage til sundhed og sundhedsfremme.

En måde kan være at nærme sig en Recovery-orienteret tilgang til brugeren. Her er fokus på håb, vækst eller 
forandring og på at spille en anden rolle end patient eller klient61”. Recovery er knyttet til empowerment, 
hvilket forudsætter brugerinddragelse og indflydelse. Politisk stilles der krav om brugerinddragelse, og ser-
viceloven har sat rammer, der indeholder forpligtelser for amts og primærkommuner til at sikre brugernes 
indflydelse62.
I Ergoterapeuten gør Jette Thuesen opmærksom på, at udsagnet “patienten har ansvar for egen behandling 
og ret til selvbestemmelse” kan bidrage til ulighed i sundhed. Ikke alle, har lige evner og muligheder for 
at benytte denne ret63. På Orion er man bevidst om denne ulighed i evner og forsøger at muliggøre selv-
bestemmelse og ansvar for egen hverdag ved at være opmærksom på, hvordan man som medarbejderne 
støtter og agerer i forhold til beboerne. 

Som et led i et udviklingsprojekt finansieret af SL og BUPL gennemførte Orion en undersøgelse, hvor man 
afdækkede, hvilke handlinger og forholdemåder medarbejderne mener fremmer samarbejdet med bebo-
erne. Man ønsker nu et projekt, set i beboer-perspektiv. 
Projektet har til formål at tilpasse metoder og interventions former, samt optimere støtten, hvor beboerne 
oplever den som fremmende for egen dagligdag set i et sundhedsperspektiv. 

Ovennævnte viden fra hhv. litteratur samt informationer omkring Orions projekt har ført til følgende pro-
blemstilling:

Problemstilling
Hvilke handlinger og forholdemåder i medarbejdernes indsats, oplever beboerne som positive og frem-
mende i dagligdagen?

59  Willcock, A (1998). Occupational perspective on health.Slack inc., 1998

60  Jensen, T. K & Johnsen, T. J. (2000). Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia. 2. udgave, 1. oplag.

61  Jensen, P. (2002). Recovery. Rapport for videnscenter for socialpsykiatrisk recovery – forprojekt, marts/juli.

62  Serviceloven 1998, § 112

63  Breinholdt, M. (2005). Ulighed i sundhed. Ergoterapeuten, maj 2005, (nr.5), s.9-10. 
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profes sionelle må arbejde med at opgive deres ekspertrolle og lade sig udfordre i deres magtpositioner. 
Tilsvarende må brugerne arbejde med at udvikle kraft og styrke til at erhverve sig magt over eget liv. Det er 
de professionelles opgave at etablere samarbejdssituationer, som kan bære, at brugerne kan tage magten 
over eget liv, samtidig med at de stadigvæk får støtte og hjælp til at gennemføre nødvendige forandrin-
ger68.

Recovery og empowerment er stærkt knyttet til den enkeltes aktive indsats, men det anerkendes inden 
for begge termer, at ydre faktorer som professionelle, støttesystem m.m. har betydning for den enkeltes 
proces mod et bedre liv69.

Syn på sundhed
Herunder præsenteres Willcocks ergoterapeutiske synspunkt på sundhed, samt Antonovskys anskuelser af 
hvad sammenhæng i hverdagen har af betydning for det enkelte menneskes sundhed. 

De to teorier supplerer hinanden og giver os større forståelse af beboernes problematikker, i forhold til 
de muligheder og begrænsninger, de oplever i forsøget på at skabe balance mellem aktivitet, sundhed og 
meningsfuldhed. Willcock giver os mulighed for at belyse og analysere medarbejdernes intervention i et 
aktivitetsperspektiv, og Antonovsky danner forståelsesramme for, hvor vigtigt det er at føle sammenhæng 
i sin hverdag. 

Ifølge Willcock er mennesket et aktivitetsvæsen, hvor aktiviteter er et biologisk behov, som fremmer helbre-
det. Sundhed er en følelse af velvære, der består af en balance mellem fysisk, mentalt og socialt velvære, 
som opnås gennem socialt værdsatte og individuelt meningsfulde aktiviteter. Samfundsforholdende er de 
ydre betingelser og underliggende faktorer for udfoldelse af aktivitet og dermed følelsen af velvære og 
sundhed70.

Sundhed er ifølge Antonovsky en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Disse tre 
elementer skal tilsammen give en følelse af sammenhæng:

”følelsen af sammenhæng er en globalholdning som udtrykker, i hvilken udstrækning man har en omfat-
tende og varig – men samtidig – følelse af tillid til (i) at stimuli, som man får fra den indre og den ydre verden 
gennem livet, er strukturerede, forudsigbare og begribelige, (ii) at de ressourcer, som er nødvendige, for at 
man skal kunne møde de krav, som disse stimuli stiller til én, er tilgængelige, og (iii) at disse krav er udfor-
dringer, som det er værd at investere i og engagere sig i (Jensen, T., 2000, s.88).

De følgende afsnit indeholder uddrag af de samlede interview 

68  Andersen, M. L., Brok, P. N., Mathiasen, H. (2000). Empowerment på dansk. Dafolo Forlag, 1. udgave, 1. oplag.

69  Jensen, P. (2002). Recovery. Rapport for videnscenter for socialpsykiatrisk recovery – forprojekt, marts/juli.

70 Willcock, A (1998). Occupational perspective on health. Slack inc., 1998

Alle de interviewede er mænd. Det har været relevant at medtage beboere fra alle botilbud på Orion, idet 
beboerne oplever den samme samfundsmæssige stigmatisering og marginalisering, og medarbejderne mø-
der beboerne ud fra samme værdigrundlag. Yderligere har den enkelte beboers sindstilstand været årsag til, 
at man som interviewer til tider stillede ledende spørgsmål.

Med de fejlkilder der befinder sig implicit i interview af mennesker med dobbeltdiagnoser, har det semi- og 
ustrukturerede interview gjort det muligt at tilpasse samtalen til den enkelte beboer. Dette kan medføre, 
at temarammen ikke berøres ens i alle interview. Dette er acceptabelt, idet interviewets essens afspejler en 
prioritering af emner af betydning for beboeren.

Bearbejdning af interview
Informanterne har deltaget frivilligt. Alle i projektgruppen har gennemlæst de 9 interview, som derefter er 
delt op i 3 forudbestemte temarammer: medarbejdere, Orion og aktivitet. Herefter er identificeret 3 hoved-
punkter, som er gennemgående for alle interview i forhold til problemstillingen.

Recovery og Empowerment
I følgende afsnit gives en kort introduktion til begreberne recovery og empowerment, idet disse begreber 
svarer til medarbejdernes tilgang til beboerne på Orion. Referencen findes endvidere relevant i forhold til 
ovennævnte problemstilling.

I stigende omfang gennem 90-erne er Recovery blevet den internationale benævnelse for en strømning, 
som har fokus på håbet om at komme videre trods erfaring med psykisk lidelse. Recovery oversættes bedst 
med at ”at komme sig”, og blev i dansk sammenhæng introduceret af Videnscenter for Socialpsykiatri i 
2000. Klinisk har man været enige om at definere Recovery på to måder: at komme sig socialt og at komme 
sig helt67.

En række undersøgelser peger på, at en recovery-orienteret indsats kræver, at den professionelle er i besid-
delse af recovery-baserede kompetencer. 

Gennemgående for recovery er: 
”…fokus på håb, på vækst eller forandring, og på snarere at beskrive recovery, som en proces end som et 
endemål. At genvinde magten over sit eget liv og at spille en anden rolle end patient eller klient”. (Rap. 
Jensen, P., 2002, s.11)

Recovery knyttes til begrebet empowerment, der kan defineres som: at opnå kontrol over eget liv og for-
udsætter brugerindflydelse, idet de professionelle må arbejde med brugeren og ikke for brugeren for at 
opnå dette. Brugeren anerkendes som bidragsydende i det sociale og sundhedsmæssige arbejde, og de 

67    Topor, A., Svensson, C.B., Borg, M., Kufås E. (1998). Återhämtning från svåra psykiska störingar - En närstudie av vändpunkter. FoU-enheten/

psykiatri. VSSO.SLL.
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Det at indgå i aktiviteter, har betydning for beboerens sundhed. For at aktiviteter har en fremmende virk-
ning på sundheden, skal den subjektivt forbindes med positive følelser og oplevelse af kontrol og selvbe-
stemmelse. Den accept og anerkendelse, som beboeren oplever fra medarbejdernes side, samt muligheden 
for at indgå i meningsfulde aktiviteter, betegner beboerne som positivt, hvilket kan gøre det muligt for 
beboerne at opleve fysisk, mentalt og socialt velvære. 

Konklusion
I medarbejdernes handlinger og forholdemåder, skal der ifølge vores undersøgelse, indgå det at kunne lytte 
og samtale med beboerne, at kunne acceptere og anerkende beboerne og møde beboerne som ligeværdige 
mennesker, samt yde støtte og hjælp til meningsfulde aktiviteter. 

Forankringsplan
Orion har kendskab til recovery og empowerment. Vi mener derfor, at vores forankring, ud over at konklu-
dere på problemstilling, skal forsøge at implementere et aktivitets- og sundhedsfremmende perspektiv. Vi 
vil derfor lave et oplæg hvor vi introducerer medarbejderne og ledere til teorierne bag disse begreber. Vores 
ønske er at begrebet meningsfuld aktivitet skal være en integreret del af Orions handleplaner. Dette for at 
sikre beboerne ret til at indgå i sundhedsfremmende aktiviteter.

Diskussionsemner
Vi finder det interessant at diskutere metode i forhold til dataindsamling. Kunne vi have gjort det anderle-
des? I så fald hvordan?
I hvor høj grad er denne gruppe af borgere i stand til at indgå i brugerinddragelse?
Kan det, at vi ikke kender beboernes diagnoser, bevirke, at vi mister den professionelle tilgang og dermed 
det klientcentrerede perspektiv, eller består klientcentreringen i ikke at kigge på diagnosen?
Hvordan kan beboerne motiveres til aktivitet? Skal de motiveres til aktivitet?

En beboer fra Orion udtrykte sin konklusion i forbindelse med interviewene på denne måde:

”Hvis det blir´ meget bedre, er det sgu´ ikke til at holde ud”

Om medarbejdere 
Ifølge beboerne er medarbejderne gode til at lytte, erfare og tage ting til sig. Der lægges vægt på, at de 
er medarbejdere. De er gode at tale med, ikke problemsøgende og det er let at opnå naturlig kontakt. 
Samarbejdet er et rigt ligeværdigt samspil, hvor beboerne kan udvikle sig i et naturligt forløb. Beboerne 
mærker accept og anerkendelse af reaktion og opførsel. Man må fx godt være vred, og der er ingen kon-
troludøvere. Medarbejderne inviterer til, igangsætter ønske om, og deltager på opfordring i aktivitet. De 
mandlige medarbejdere er gode til aktiviteter og de kvindelige medarbejdere er gode til samtaler og til at 
lytte. Medarbejderne er der, når man har brug for dem. Man får den hjælp, man har brug for, uden at behøve 
spørge, men man kan også få lov til at passe sig selv. Det er rart at have kendt medarbejderne længe og 
fx spise sammen med dem. De gør beboerne mindre ensomme. Medarbejderne er gode til at støtte fx ved 
hjælp til rengøring og til at fastholde beboerne i aftaler.

Om Orion
Overordnet er der tilfredshed med at være på Orion. Det betegnes som et hjem, et fristed og et udviklings-
sted, med et element af stabilitet. Der er plads til indbyggede vaner og frihed til at være sig selv. Der er 
mulighed for medbestemmelse og umuligheder findes ikke. Man kan være som man er - næsten.

Om Aktivitet 
Det er betydningsfuldt for beboerne, at der er mulighed for aktivitet og for at dyrke sine interesser, når 
man har lyst til det. Musik, gåture, sommerhus og maleundervisning, m.m. nævnes som værende af positivt 
betydning. Beboerne benævner også arbejde som vigtigt for hverdagen, idet det holder en i gang og giver 
en følelse af at kunne noget. 

Delkonklusion
Ud fra overstående har vi identificeret 3 vigtige hovedpunkter i forhold til besvarelse af problemstillingen. Vi 
har valgt at give et eksempel på, hvordan vi anskuer teorien i forhold til de identificerede hovedpunkter.

Identificerede hovedpunkter:
Lytte og samtale  ⋅
Mulighed for, samt støtte og hjælp til aktivitet ⋅
Accept, anerkendelse og ligeværd.  ⋅

Medarbejderne på Orion har afgørende betydning for recovery-processen. Beboerne har fx behov for at 
blive lyttet til og have samtaler med medarbejderne. Det at blive lyttet til og verbalisere sine behov, har 
betydning for det at føle sig som et ligeværdigt menneske og fremmer det at komme sig. Empowerment 
gøres muligt for beboerne ved at medarbejderne lytter og samtaler og derigennem anerkender beboeren 
som eksperten i eget liv. Derved fremmes en recovery-proces.

Støtte og hjælp til aktivitet i hverdagen kan lægge grund til en vis forudsigelighed. Heraf fødes følelsen af 
begribelighed, og når den rette belastnings balance rammes, dannes basis for en følelse af håndterbarhed. 
Deltagelse i aktiviteten danner rammen for meningsfuldhed og fremmer følelsen af sammenhæng.



80 Mulighedernes Univers - metodeudvikling i Orion 81Mulighedernes Univers - metodeudvikling i Orion

Om medarbejderne 
Beboeren siger der er gode medarbejdere og knap så gode medarbejdere. Dem der er gode, er dem man kan 
snakke med og hvor der er en god kemi. Nogle af medarbejdere er ikke specielt gode i konflikter. Beboeren 
mener de bruger unødig vold både psykisk og fysisk, ligesom i en børnehave. De kvindelige medarbejdere 
er gode til samtale og til at lytte, de mandlige medarbejdere er gode til aktiviteter. Beboeren siger at der 
mangler personale. 
”Hvorfor skriver medarbejderne ikke i beboerbladet?” Beboeren har spurgt en medarbejder om dette og fik 
svaret at han (medarbejderen) ikke havde noget at tilføje. Det syntes beboeren er underligt. ”Hvorfor har 
han ikke noget at tilføje, interesserer det ham ikke?”

Generelt 
Beboeren siger at der generelt er en følelse af ensomhed og stor isolation fra omverdenen og at han og 
andre savner selskab især fra udefrakommende. Han siger ”Vi er jo de svageste i samfundet”.

3. Interview – mand
Om Orion
”Det er et godt sted. Vi bliver passet i hoved og røv. Det er alle tiders. Havde vi det bedre var det ikke til at 
holde ud”.

Om aktiviteter 
Det er godt med aktiviteter men det ville være rart med noget gymnastik.

4. Interview – mand
Om Orion
Beboeren siger han har det godt her og siger ”se bare på min mave, jeg er ikke tynd mere”.
Behandlingspsykiatrien var som en kz- lejr. ”jeg blev tynd og syg af at være der”.

Om medarbejderne 
Beboeren siger at medarbejderne støtter hans hverdagsliv ved at rydde op, vaske tøj, gøre rent mm. Man 
må godt være vred fx hvis man ikke vil tage sin medicin og smider den gør det ikke noget, det er der plads 
til. Der er blandt medarbejderne en accept og anerkendelse af ens reaktion og opførsel, også selv om den 
ikke er god. Relationen er bedre her på Orion, der er ingen kontroludøvere. 

Om aktivitet 
Der er mulighed for at spille billard og bruge værkstedet bl.a. til at tegne lave lertøj m.m. Man kan lave de 
ting man interesserer sig for fx forske. Man har frihed og får lov at være sig selv. 

5. Interview – mand
Om medarbejdere
Er gode at tale med. ”De er der når man har brug for dem, og man får den hjælp man har brug for, uden at 
behøve spørge”.

Bilag til Aktiviteter i hverdagen
Bilaget her er en sammentrækning af interview med 9 beboere fra Orion. Interviewene er gennemført af 
5 ergoterapeutstuderende som led i en undersøgelse af beboernes aktiviteter og opfattelser af støtte i 
hverdagen.

1. Interview – mand 
Om Orion 
Der er et godt element af stabilitet, det giver en god dagligdag med plads til indbyggede vaner. Stedet har 
været igennem en udviklingsproces. For blot 2 år tilbage var det som om der var en slags ”kollektiv psykose” 
blandt beboerne pga. medarbejdernes måde, at håndtere dem på. Det var dengang et kompliceret sted at 
være, men man har på Orion været i stand til at lytte og erfare og tage ting til sig og beboeren mener, at 
det er et udviklingssted.

Om medarbejderne 
I starten var medarbejderne præget af en hvis indsnagningstrang, nysgerrighed. Sådan er det ikke i dag. 
I dag har man gode filosofiske samtaler med medarbejderne og beboeren udtrykker, at der nu er et rigt 
samspil, der bliver lyttet til ham og beboerne generelt. Beboeren oplever ikke kontakten til medarbejderne 
som støttende men som om der er et samspil og samarbejde, man klare sig selv og hvis der opstår noget 
spontant så er der altid hjælp at hente. Medarbejderne er blevet langt bedre til, at lade beboerne udvikle sig 
i et naturligt forløb og er holdt op med at være så problemsøgende. Beboeren oplever en naturlig kontakt 
til kontaktpersonen.

Om psykiatriske hospital kontra Orion
Det psykiatriske hospital er en trædemølle, hvor man krænker de syge. Beboeren mener ikke de kan hel-
brede folk men kun kanalisere og helbredelsesraten er lig nul. På Orion siger beboeren han har fundet sit 
fristed og et hjem. Man kan gøre noget ved tingene og umuligheder findes ikke. Beboeren siger han er 
verdens lykkeligste mand.

2. Interview – mand 
Om Orion
Adspurgt siger beboeren, at det er godt med rumopdelingen på Orion, at der findes et privat rum og et of-
fentligt rum. 

Om aktivitet
Beboeren siger det er vigtigt at der er mulighed for aktivitet, det betyder meget og dette nævnes som en 
central forskel på behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Det er ikke medarbejderne der presser til 
aktivitet, det er når beboeren selv eller andre beboere har lyst og er motiveret. Fx spiller beboeren volleyball 
og pool.
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6. Interview – mand
Om Orion
Der er meget larm. Dem som bor her er meget hærdet.
Beboeren er glad for sin egen lejlighed og kalder den for ”sit gods”. Har det som blommen i et æg. 

Om andet sted
Ro. Medarbejderne var mere påtrængende, altså mere aktivitet.

Om medarbejderne og aktivitet
Medarbejderne gør mig mindre ensom. De støtter mig ved at hjælpe med rengøring og ved at hjælpe til 
med at igangsætte ønske om aktivitet, fx ridning som beboeren foreslog. Medarbejderne støtter generelt 
beboeren i at indgå i de daglige aktiviteter såsom, gåture i skoven, tegning mm. På værksted, billard og 
madlavning. 
Beboeren siger at de gamle medarbejdere på Orion behandler ham mere ligeværdigt. Nye medarbejdere 
anvender mere tvang.

Om arbejde
Beboeren er glad for sit arbejde (samler skruer). Arbejdet er vigtigt for beboerens hverdag.

7. Interview – mand 
Om Orion
Det er et godt sted. Man må høre og spille høj musik. Der er nogen at snakke med.

Om medarbejderne 
Der er naturlig kontakt og hvis behov får man fat i sin støtte/kontakt person. Man får lov at passe sig selv. 

Om aktivitet
Det er godt der er aktivitet. Der er lige lavet et musiklokale, hvor man kan spille og komponere. De har fået 
legat på 25.000 til instrumenter som ville komme senere den dag.
Derudover spiller beboeren nogen gange volleyball.

Om arbejde
Beboeren arbejder 2 x ½ time i kantinen om ugen og det var helt fint, lige til at holde sig i gang på.

Det er rart at have medarbejderne længe. Så kender man hinanden.
Beboeren savner venskaber. Medarbejderne kunne godt være mere åbne. ”Kvinderne er mere følsomme 
end mændene. Det skulle mændene også være”.
Medarbejderne skulle tilbyde at gå flere ture med beboerne.
Det er godt at spise sammen med medarbejderne. ”Det er hyggeligt”.
Medarbejderne er mere professionelle end på en psykiatrisk afdeling. ”De har mere erfaring”.

Om aktiviteter
Det er rigtig ærgerligt at ……… ikke kommer og laver maleværksted mere. Beboeren følte at han udviklede 
sig og erhvervede sig nye evner ved at lære af hende. Det var en rigtig god oplevelse. ”Hun var dygtig og 
god at være sammen med” og beboeren savner hende.

Der kommer èn og spiller musik i kulturhuset. Det er en god oplevelse, fordi ”det samler Beboerne og man 
er sammen”. Det ville være rart med mere musik.
Det er rart at gå ture sammen med medarbejderne, for ”så får man lys og sol og mere energi”.
Det er spændende at se politiske debatter og nyhedsudsendelser på tv.
Det er godt at medarbejderne vil spille f.eks. bordtennis og volleyball. Rart at spille sammen.

Om gæster
Det er rart at der kommer gæster i huset, f.eks. studerende. ”Så er der nye at tale med”.

Om brugerråd
Det er godt at være med i brugerråd, for så kan man være med til at bestemme.

Om fællesskab med andre brugere
Man undgår hinanden, det er dårligt.

Om venskaber
Beboeren savner venskaber. Det er lidt ensomt.

Om arbejde
Beboeren arbejder med at samle skruer. Det er et godt arbejde, fordi man føler at man kan noget og så er 
det godt for finmotorikken. Det er også rart at være sammen med nogen andre om at lave noget.

Om det offentlige rum
Det er godt at man må ryge i det offentlige rum. Det offentlige rum er rart at være i. Det er stort og pænt 
at se på.
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9. Interview – mand
Hvad er det der er godt ved at bo på Orion?
Det er meget bedre end der hvor jeg boede før, Bortset fra at der er for meget larm, organiseret støj….
simpelthen. Men jeg kan være som jeg er….næsten. 

Hvad har betydning for, at du har det godt?
At blive behandlet som et ligeværdigt menneske.. det er MEGET vigtigt.

Hvordan bidrager du selv til have det godt?
Jeg taler med medarbejderne og søger ud af huset. Sommetider er her for kedeligt, så skrider jeg. De andre 
beboere er kedelige og dovne, så dem taler jeg ikke så meget med.

Hvordan kan medarbejderne bidrage til at du har det godt? 
De skal være medarbejdere ikke modarbejdere.
Lytte til mig … være der når jeg har brug for det. Hjælpe mig med at gøre rent.

Er de gode til at være medarbejdere?
Ja 

Deltager du i nogle af de aktiviteter der er på Orion – hvilke?
Spiller skak. 2 gange om året tager jeg med i sommerhus. Jeg ville ønske det var 4 gange om året. Det er 
mere socialt end herhjemme, vi griller og hygger os mere. Nyder naturen. 

Er du tilfreds med aktiviteterne på Orion?
Nej. Det eneste der foregår, er at folk ser fjernsyn fra 15-22…. dødssygt.
Jeg har prøvet at få nogen med til at spille et spil, skak f.eks. men de gider kun og se fjernsyn. Det er kun 
medarbejderne der kan spille skak.

Er der andre aktiviteter du kunne tænke dig kom på programmet?
Jeg har opgivet, der er ingen der lytter alligevel. Der er for få fællesaktiviteter.. folk er for dovne pga. al de-
res hash og deres lort. Jeg kunne tænke mig, at der var flere aktiviteter.. men tror ikke på det. Der mangler 
noget der stimulerer intellektet.

Hvad synes du om det offentlige rum, bruger du det. Hvis ja, hvad er godt ved det?
Jeg kan ikke li’ det offentlige rum. Folk sidder bare og drikker kaffe, der sker ikke noget. Jo, lidt bordtennis, 
men det gider jeg ikke. Nogen gange er der en medarbejder der kan spille skak.. det kan jeg li’.

Hvad kunne du godt tænke dig at blive spurgt om?
Politiske overbevisninger men dem gider du nok ikke at høre sådan som du ser ud….

8. Interview – mand 
Er du glad for at bo på Orion? 
Ja

Hjælper medarbejderne dig? 
Ja (navnet på kontaktpersonen)

Er du glad for din kontaktperson? 
Meget

Hvad hjælper han dig med? 
At rydde op.

Er det godt?   
Ja

Og andet?   
Holde fast i mine aftaler 

Hvad er dine interesser?  
Motion – styrketræning 

Er der gode muligheder for aktiviteter der interessere dig her på Orion?  
Ja, man kan spille bold ligesom nu.

Gør du det ofte?  
Det ved jeg ikke? Jo

Ville du gerne spille mere basket som nu fx?  
Ja

Vil du gerne have at medarbejderne spørger dig om du vil spille bold/basket? 
Nogen gange
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