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Forord 
 

I denne rapport afrapporteres resultater af et telefon-survey i relation til forekomst og anvendelse af 

Komplementær og Alternativ behandling (KAB) på udvalgte socialpsykiatriske bosteder i 

Danmark. Endvidere afrapporteres mere indgående en spørgeskema undersøgelse af deltagere på 

fire udvalgte socialpsykiatriske bosteders selvrapporterede udbytte og anvendelse af KAB, samt 

deres tiltro til KAB i et recovery skabende perspektiv. Projektet er gennemført i perioden 2016-

2019. 

Forfatterne har gennemført undersøgelsen i et samarbejde mellem VIA University College 

Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, 

Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet (SDU), Enhed for 

brugerperspektiver samt Fonden Idella. Undersøgelsen er en del af et større projekt baseret på både 

kvalitative samt kvantitative indsamlede data. I rapporten afrapporteres udelukkende de kvantitative 

data, som ligeledes er publiceret i en artikelform (Dürr & Lunde, 2020). Vi henviser i øvrigt til 

anden publikation af de kvalitative data (Lunde & Dürr, 2021). 

Vi takker alle bosteder for at deltage i undersøgelsen og fonden Idella for bevilling af økonomiske 

midler, som muliggjorde udførelse af undersøgelsen. Endvidere takker vi VIA University College 

Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens samt Karin Christiansen og Lars Peter fra VIA University 

Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi - Program for Sundhedsteknologi, 

metodeudvikling og etik. Vi takker også Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk 

Universitet (SDU), Enhed for brugerperspektiver for supportering og sparring. En særlig tak skal gå 

til Helle Johannessen for deltagelse og vejledning igennem projektfaserne samt Birgitte Nørgaard 

for at videreføre dialog om projektet efter Helles død.  

 

Anita Lunde, Lektor ved VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Horsens  

Dorte Wiwe Dürr, Lektor ved VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Horsens 

Juni 2021 
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1.0 Indledning 
 

Som nævnt indledningsvis i forordet, er denne rapport forankret i et projekt, der undersøger anvendelsen 

af komplementær og alternativ behandling (KAB) på socialpsykiatriske bosteder i Danmark. Rapporten 

undersøger, hvilke komplementære og alternative behandlinger der tilbydes på socialpsykiatriske bosteder, 

hvilke og i hvilket omfang tilbuddene anvendes af deltagerne på og uden for bostederne, samt deltagernes 

erfaring med og tro på at KAB kan understøtte den enkelte deltagers recovery-proces.   

Interessen for omfanget af anvendelsen af KAB på socialpsykiatriske bosteder har sit udspring i at 

befolkningsundersøgelser viser, at brugen af KAB er almindelig og stadig stigendende (Ekholm, 2015). 

Studier af mennesker med alvorlige sygdomme dokumenterer et endnu større forbrug end 

baggrundsbefolkningen, eksempelvis blandt danske patienter med sclerose (Skovgaard et al 2013), 

kræftpatienter generelt (Molassiotis et al, 2005) og danske kvinder med brystkræft (Pedersen et al, 2009). 

Erfaringer fra sundhedspersonale med specialekendskab tyder på, at også personer med psykiatriske 

lidelser har et større forbrug af KAB, men i Danmark er omfanget ukendt. 

 I USA fandt man, på baggrund af en national spørgeskemaundersøgelse fra 2007, at såvel børn som voksne 

med psykiatriske lidelser havde et større forbrug af KAB end jævnaldrende raske (Edwards et al, 2013). 

Edwards og kolleger (2013) peger endvidere på, at der kun er fragmentarisk evidens for virkning af 

behandlingerne, og når KAB integreres med konventionel behandling, er det oftest motiveret af individuelle 

positive erfaringer fra enten pårørende eller plejere (Edwards et al, 2013). 

I Danmark foregår komplementær og alternativ behandling oftest uden for det etablerede sundhedsvæsen, 

og patienter kombinerer ofte på eget initiativ komplementær og alternativ behandling med etableret 

behandling (Ekholm & Lønroth, 2006). Noget tyder dog på at KAB også er på vej ind på socialpsykiatriske 

bosteder, såvel som på danske hospitaler.  

Eksempelvis fandt Salomonsen og kolleger (2011) ved en spørgeskemaundersøgelse i 2008 integration af 

KAB på godt en tredjedel af danske hospitaler. Der var dog udelukkende tale om sporadisk integration af 

akupunktur bl.a. indenfor palliation, psykiatri, obstetrik og postoperativ behandling og pleje (Salomonsen et 

al, 2011).  På Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)hjemmeside opfordres 

medlemmer til, at opsøge alternativ behandling som understøttende behandling i forhold til deres recovery 

proces (LAP, 2009). 

Der eksisterer dog ikke noget samlet overblik over, hvor udbredt eksempelvis National Acupuncture 

Detoxification Association (NADA- øreakupunktur) eller andre tilbud om alternative behandlingsmetoder er 

i socialpsykiatrien, hvilke faggrupper der tilbyder behandlingerne, eller hvordan behandlingerne 

organiseres og praktiseres, når de er taget i anvendelse. Kontakt til flere botilbud har vist, at der aktuelt 

også tilbydes komplementære og alternative behandlingsformer som eks. massage, musikterapi og 

kropsakupunktur som et led i den rehabiliterende behandling. Der er dog kun gennemført mindre interne 

evalueringer af effekten af disse tilbud. 

I et litteraturstudie udgivet af Socialstyrelsen anvendes begrebet komplementære strategier, i stedet for 
KAB. Komplementære strategier omhandler, hvordan  eksempelvis motion, massage og akupunktur kan 
anvendes, som komplementære strategier til at mestre den psykiatriske sygdoms udfordringer på vejen 
mod at opnå recovery (Ørtenblad, 2011). 
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Recovery tænkningen er centralt i en nutidig forståelse af psykiatrisk rehabilitering. I en lang række lande er 

sundhedspolitikker og praksisser således også guidet af visionen om recovery, dette på trods af at der ikke 

findes en eksplicit konsensus om, hvad der forstås ved begrebet (Gagne et al, 2007). I socialpsykiatrien i 

Danmark er der også fokus på recovery1. Der skelnes mellem, at borgeren enten kommer sig helt, og 

vender tilbage til det funktionsniveau vedkommende havde før den psykiatriske sygdom, eller at borgeren 

kommer sig socialt, og på trods af sin sygdom kan deltage i sociale aktiviteter. 

Patientperspektivet er vejledende i visionen om recovery og begreber som håb, empowerment og personlig 

vækst er i fokus (Anthony, 1993). Nylige undersøgelser indikerer, at recovery er forbundet med udtryk som 

tilknytning, håb, identitet, mening og empowerment på engelsk også forkortet CHIME ( Connectedness, 

Hope, Identity, Meaning and Empowerment) (Shanks et al., 2013). 

I socialpsykiatrien anvendes mange metoder inden for den psykosociale rehabilitering, metoder som 

Comprehensive Approach to Rehabilitation (CARe - modellen) (Wilken & Hollander, 2008), systemisk teori, 

kognitive tilgange, miljømæssige terapeutiske principper, musikterapi, motion, idræt, relationsarbejde, 

Activity Daily Living (ADL-træning), NADA-øreakupunktur og kunstterapi (kilder). Metoderne har til formål, 

at styrke individets coping-strategier og understøtte menneskets recovery-proces.  

Formålet med dette projekt er, at undersøge anvendelse af KAB i socialpsykiatrien, samt at undersøge om 

KAB understøtter den rehabiliterende behandling og borgernes recovery- proces. Undersøgelsen vil 

specifikt forsøge at besvare følgende forskningsspørgsmål: 

1) Tilbydes KAB som en del af en rehabiliterende behandling på danske socialpsykiatriske bosteder og 

i så fald – hvilke KAB tilbydes?  

2) Hvilke typer af KAB tilbydes på fire specifikt udvalgte bosteder og hvilke af KAB aktiviteterne 

anvendes af deltagerne? 

3) Erfarer deltagerne at KAB understøtter deres recovery proces? 

 

1.1 Rapportens opbygning   
 

Rapporten er disponeret i fem dele. Første del af rapporten er indledningen, som beskriver baggrunden for 

projektet samt forskningsspørgsmål.  

Anden del præsenterer en beskrivelse af den teoretiske rammeforståelse, herunder hvordan defineres og 

forstås begreberne komplementær og alternativ behandling samt recovery begrebet. Endvidere beskrives 

social psykiatriens rehabiliterende formål og opgave.  

I rapportens tredje del beskrives først anvendte metoder i relation til et telefonsurvey foretaget på 

socialpsykiatriske bosteder i Danmark, herefter præsenteres anvendte metoder til indsamling og 

bearbejdning af data indsamlet fra fire udvalgte bosteder.  

Rapporten fjerde del samles rapportens resultater, mens femte del omfatter diskussion af resultater, 

herunder styrker og svagheder ved undersøgelsen. Rapporten afsluttes med en konklusion over projektets 

resultater.   

                                                           
1 http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/socialpsykiatri/om-socialpsykiatri/recovery 
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2.0 Teoretisk rammeforståelse  
 

2.1 Socialpsykiatrien  

Socialpsykiatrien omfatter en vifte af tilbud fra væresteder, over støttecentre, til beskæftigelse og konkrete 
bosteder. Tilbuddet udføres af kommuner og regioner i henhold til Serviceloven (Danske Regioner - 
Psykiatri og social, 2020). Socialpsykiatrien hører under Børne- og Socialministeriet og ikke under Ældre- og 
Sundhedsministeriet således som hospitalspsykiatrien. Socialpsykiatrien har sit udspring i det sociale 
arbejde, og udøver ikke traditionel behandling. Begrebet psykosocial rehabilitering dækker over de tiltag 
socialpsykiatrien udøver.  

De socialpsykiatriske boformer tilbydes ud fra Servicelovens § 107 (midlertidigt ophold) og § 108 
(længerevarende ophold) til mennesker som har betydeligt eller omfattende nedsat psykisk, fysisk og social 
funktionsevne, og som i en kortere eller længere periode har behov for daglig støtte til daglige funktioner, 
pleje eller særlig behandlingsmæssig støtte (Serviceloven). Den pleje- og behandling der tilbydes på 
bostedet, skal være tilrettelagt således at den enkelte beboere kan udvikle sig personligt samt trænes i at 
mestre livet (Danske love, 2020). 

 

2.2 Komplementær og alternativ behandling 
 

Komplementær og alternativ behandling kan betragtes som en samlet betegnelse for behandlinger og 

praksisser, som ikke er en del af tilbuddet i det offentlige sundhedsvæsen. Der eksisterer dog en række 

gråzoner, og en klar og afgrænset definition er vanskelig af finde. Derudover er forståelsen af 

komplementær og alternativ behandling også historisk og kulturelt bestemt. Styrelsen for Patientsikkerheds 

Råd  vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) anvender følgende definition (Styrelsen for patientsikkerhed, 

2020a):  

 Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner. 
 Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der 

hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer 
uden sundhedsfaglig autorisation. 

Autoriserede sundhedspersoner er blandt andet læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, 
kliniske diætister og kiropraktorer(Styrelsen for patientsikkerhed, 2020b). 

Det afgørende i definitionen er, at KAB skal kunne udføres af personer uden en autoriseret 
sundhedsuddannelse, og hovedsagelig baserer sig på metoder, som anvendes uden for det etablerede 
sundhedsvæsen. Selvom akupunktur udføres af en læge på et sygehus, vil der ifølge denne definition 
fortsat være tale om alternativ behandling. 

I Danmark er Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne gennemført 7 gange i perioden 1987 til 2017, og 
alle spørgeskemaer har indeholdt spørgsmål vedrørende befolkningens brug af alternativ behandling. Her 
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har konkretiseringen bl.a. indeholdt: massage, akupunktur, healing, clairvoyance, zoneterapi, kinesiologi, 
biopati og homøopati2. Det generelle billede fra 2017 er at over halvdelen af den danske befolkning på et 
eller andet tidspunkt i deres liv har anvendt alternativ behandling og dette tal har været stigende fra 1987.  

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), USA, anvender følgende grænser i 
deres definition3: 

En ikke-mainstream praksis, som anvende sammen med konvention behandling, defineres som 
komplementær, og en ikke-mainstream praksis, som anvendes i stedet for konventionel behandling, 
defineres som alternativ. Integreret medicin involverer at bringe konventionel og komplementære tilgange 
sammen. Integreret medicin defineres som en systematisk og koordineret praksis. NCCIH bruger 
betegnelsen integreret når komplementære praksisser bringes ind i konventionel behandling, mens 
komplementær betegner de behandlinger og praksisser som foregår uden for det etablerede 
sundhedsvæsen. 

Såvel danske som international undersøgelser finder (Eardley et al., 2012; Ekholm & Lønroth, 2006), at 
langt de fleste anvender KAB sammen med konvention behandling (altså komplementært) for at lindre 
symptomer og fremme velvære ved kroniske sygdomstilstande.  

WHO præsenterede i år 2000 en definition på traditionel medicin4, og understreger her, at termerne 
traditionel medicin og alternativ/komplementær medicin (behandling) bruges synonymt i mange lande:  

“They refer to a broad set of health care practices that are not part of that country's own tradition and are 
not integrated into the dominant health care system”.   

Denne definition blev der taget udgangspunkt i, da en arbejdsgruppe i EU-projektet CAMbrella5 forsøgte at 
udarbejdede en fælles accepteret europæisk definition gennem en trinvis konsensus proces (Falkenberg et 
al., 2012)). Resultatet blev følgende definition:  

“Complementary and Alternative Medicine (CAM) utilized by European citizens represents a variety of 
different medical systems and therapies based on the knowledge, skills and practices derived from 
theories, philosophies and experiences used to maintain and improve health, as well as to prevent, 
diagnose, relieve or treat physical and mental illnesses. CAM has been mainly used outside conventional 
health care, but in some countries, certain treatments are being adopted or adapted by conventional 
health care (Falkenberg et al., 2012)”.       

Forfatterne peger på, at den brede konsensus definitionen indeholder en række begrænsninger, og den er 
vanskelig at operationalisere (Falkenberg et al., 2012).   

En opsummerende publikation over CAmbrella projektet (Fischer et al., 2014) fremhæver det stigende 
forbrug af KAB samtidig med at der fortsat mangler evidens for sikkerhed og effekt i klinisk praksis, dette på 
trods af at antallet af videnskabelige publikationer om KAB er steget markant i de sidste 20 år.  

                                                           
2 https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/alternativ_behandling 
3 https://nccih.nih.gov/health/integrative-health 
4 http://who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/ 
5 http://www.cambrella.eu/home.php 
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Dansk Sygeplejeråd udkom i 2012 med anbefalinger i relation til komplementær og alternativ behandling6, 

og udspillet forholder sig særligt til; ”behandlinger udført at autoriserede sundhedspersoner, men som 

baserer sig på metoder, der hovedsageligt bruges udenfor sundhedsvæsnet”.  Anbefalingerne er mindre 

dikotomiske end lægeforeningens, idet der opfordres til åbenhed, dialog og øget forskning på området i 

forhold til at imødekomme den store gruppe patienter, som ud over en behandling i det etableredes 

sundhedsvæsen også har et ønske om at modtage komplementær og alternativ behandling. 

Fælles for samtlige definitioner af KAB er, at de er overordnede og indebærer en række gråzoner. Der er en 

klar skelnen mellem, om behandlingen er en del af en etableret sundhedspraksis, eller den primært 

anvendes uden for sundhedsvæsnet. Denne distinktion kan såvel begrundes i politiske valg, økonomi, 

videnskabelig dokumentation som historiske og kulturelle forskelle.  

Ved universitetet i Minnesota, School of Nursing, arbejdes aktuelt på at udbrede ”Integrative Nursing” 

(Kreitzer Mary Jo, 2015) som et metateoretisk perspektiv med respekt for sygeplejens historie, teorier og 

værdier. Integreret sygepleje baserer sig på 6 principper (ibid) som bl.a. inkluderer en bred vifte af 

terapeutiske modaliteter der bevæger sig fra det non-invasive til det mest invasive afhængig af den 

konkrete patients behov. Disse modaliteter skal være informeret af evidens og kan bl.a. være mindfulness, 

akupunktur og massage.  

Tilsvarende har Lake et al (2012) fra Arizona Center for Integrative Medicine beskrevet et integrativt 

paradigme for ”Mental Health” som et modsvar til den biomedicinske psykiatri. Integrativ Mental health er 

en individualiseret behandling, som involverer en bio-psyko-social-åndelig tilgang, og gør brug af såvel 

evidensbaserede konventionelle som komplementære og alternative behandlinger (Lake et al., 2012).  

Socialstyrelsen introducerede i 2010/11 medicinpædagogik, som bl.a. indeholder psykoeducation og 

komplementære strategier, der blev bl.a. gennemført et kortlægningsstudie af medicinpædagogiske 

værktøjer og et litteraturstudie7. På Socialstyrelsens hjemmeside skelnes der mellem komplementære 

strategier tilbudt af bostedet og borgerens egne komplementære strategier, der gives følgende definition8: 

Der findes mange forskellige komplementære strategier og mange forskellige individuelle måder at 

anvende komplementære strategier på. Komplementære strategier kan bruges akut og symptomlindrende, 

eksempelvis som et alternativ til P.N. medicin i en langsigtet strategi, eksempelvis som et led i nedtrapning 

af medicin eller ved forebyggelse af uro og søvnbesvær. Brugen af komplementære strategier skal medvirke 

til at opnå overskud og energi, så der bliver et potentiale for at påtage sig mere ansvar for egen behandling 

og mere magt over sit liv. Det skal altså medvirke til at give mulighed for at opnå den livsform man ønsker, 

og de mål man har for sin tilværelse.  

Der gives eksempler på komplementære strategier lige fra NADA og motion til socialt samvær. De 

komplementære strategier kædes i høj grad sammen med medicinsk behandling og sygdomskontrol. Der 

skrives at NADA, motion, MusiCURE og delvist kost er bedst dokumenteret. 

Komplementære strategier kan både være et alternativ til PN medicin som eks. NADA behandling og en 

borgerens brug af eks. tegning til at opnå kontrol i en situation med angst ved siden af den medicinske 

behandling eller åndedrætsterapi til en bedre søvn. 

                                                           
6 https://dsr.dk/sites/default/files/1/dansk_sygeplejeraads_anbefalinger_til_komplementaer_alternativ_behandling_-
_sygeplejerskers_rolle_-_fuld_version.pdf 
7 https://socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-vanskeligheder/metoder-og-tilgange/medicinpaedagogik 
8 https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/medicinpaedagogik/kompl-strategier_tilbud.pdf 
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Komplementære strategier er derfor en meget bred betegnelse for både behandlinger, metoder og 

praksisser, som en borger kan modtage eller gøre brug af på eget initiativ. De komplementære strategier 

kan både være alternativt til medicin eller komplementært til medicin. 

I relation til de øvrige definitioner er det interessant, hvad der kan betegnes som ”mainstream” og 

konvention behandling i socialpsykiatrien, som jo ikke er ansvarlige for den medicinske behandling.   

Ifølge serviceloven kapitel 20 skal kommuner tilbyde kortere eller længerevarende ophold til personer med 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som har omfattende hjælp til almindelige daglige 

gøremål. Bostøtten ydes typisk af et tværfagligt personale bestående af pædagogisk og sundhedsfagligt 

personale samt terapeuter. Der kan være ansat SSA’er, pædagoger, sygeplejersker og ergo- og 

fysioterapeuter. Sammensætningen på et aktuelt botilbud er en ledelsesmæssig og økonomisk beslutning. 

Tilbuddet reguleres ifølge servicelovens kapitel 25 af en handleplan, som skal indeholde et formål med en 

indsats, indhold og varighed. Med lovgivningen som reference kan handleplaner og støtte til almindelige 

daglige gøremål således udgøre den konventionelle behandling på socialpsykiatriske bosteder. 

Der skal ligeledes (kapitel 19 i serviceloven) tilbydes aktivitets- og samværstilbud for at opretholde eller 

forbedre personlige færdigheder. I henhold til definitionerne efterlader det spørgsmål om hvornår noget er 

en aktivitet eller en komplementær/alternativ strategi eller behandling. Eksempelvis kan kunstterapi og 

korsang både være en aktivitet og en komplementær strategi.    

 

2.3 Recovery  
 

Recovery begrebet kan føres tilbage til 70’erne og gennem tiden har begrebet udviklet sig fra at 
være en model med to forskellige tilgange til at have tre forskellige tilgange. (1) I begyndelsen 
anvendte bruger organisationer begrebet i tilknytning med empowerment tanken, med fokus på den 
individuelle og personlige recovery. Sidenhen anvender klinikere i behandlingspsykiatrien også 
begrebet remission der er synonymt til begrebet recovery. I begrebet remission skelnes mellem to 
grader af remission, partiel remission, hvor symptomerne er afsvækket og komplet remission, hvor 
patienten/ borgerne er helt symptomfri. Remissionsbegrebets fokus er primært på symptomer, 
hvorimod recovery begrebet både retter sig mod symptom reduktion eller symptomfrihed og 
bedring i funktionsniveau (Eplov, 2010).  
Psykosocial rehabilitering hænger nøje sammen med begrebet recovery. Allerede i 70’erne blev der 
formuleret målsætninger om at mennesker med handicap skulle leve et liv og integreres som andre 
mennesker (Eplov, 2010). Den psykosociale rehabilitering indbefatter det arbejde, som fagfolk udfører. Ved 
begrebet forstås de indsatser, metoder og værktøjer, som professionelle anvender og tilbyder 
mennesker med psykiske lidelser for at fremme recovery. Begrebet forstås også bredt, som det 
arbejde professionelle udøver for at forandre faktorer i omgivelserne der forhindrer recovery, så 
som eksempelvis stigmatisering (Borg, 2013).  

At få en psykiatrisk diagnose indeholdt førhen en negativ prognose. Historisk set anså man det ikke 
for muligt at blive rask efter at have fået en psykiatrisk diagnose. Recovery paradigmet som 
debuterede i Danmark omkring år 2000 har dog været medvirkende til en ændring i denne prognose 
samt medført vigtige forandringer i tilgangen til mennesker med psykiatriske diagnoser. 
Paradigmeskiftet har betydet, at alle regionale så vel som kommunale tilbud i Danmark til 
mennesker med psykiske problemer skal arbejde recoveryorienteret (Eplov, 2010). At arbejde recovery 
orienteret er ensbetydende med at man samfundsmæssigt såvel som behandlingsmæssigt bevidst 
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arbejder for at fremme muligheden for at borgere kan recover ud fra et personligt perspektiv, 
herunder også at rammerne og indholdet i behandlingen der tilbydes fremmer recovery (Eplov, 2010) 
(Borg, 2013). 
Recovery begrebet betragtes ud fra forskellige positioner og har gennem tiden ændret sig fra at være 
todelt til for nuværende at blive defineret inden for tre områder; den personlige recovery, den 
sociale og den kliniske recovery (Borg, 2013). 
Recovery begrebet introduceres og anvendes af Warner (1985) som i den tidlige version af recovery 
begrebet skelner mellem det at komme sig socialt og det at komme sig helt. Betydningen af at 
komme sig socialt indebærer at personen oplever at fungere socialt trods det, at der fortsat i 
perioder kan være symptomer på at lidelsen fortsat er der. Betydningen af, at komme sig helt består 
derimod af at personen både har fravær af symptomer samt et velfungerende socialt liv (Topor, 2002). 
Der er i dag enighed om at psykiske lidelser ikke alene skal behandles med medicin men må 
kombineres med psykosociale indsatser. En recovery baseret tilgang bygger på at se mennesket med 
psykiske sygdomme som mere end deres symptomer. 
Recovery defineres i den senere litteratur som dækkende inden for tre områder; den personlige 
recovery, den sociale og den kliniske recovery (Borg, 2013). Denne forståelse er dækkende for den ramme, 
som vi arbejder indenfor i projektet. 

 

2.3.1 Den personlige recovery 
 

Den personlige recovery beskrives, som det enkelte menneskes personlige proces i kampen for at 
overvinde de psykiske problemer. 
De tematikker som litteraturen beskriver som betydningsfulde i recovery processen er: betydningen 
af håb, tro, selvbestemmelse, tilknytning til mennesker og milijøer, og en positiv identitet. Dette 
skildres blandt andet i et systematisk review, som gennem en litteratur gennemgang har identificeret 
fem centrale recovery elementer som karakteriserer den personlige recovery proces og som adskiller 
sig fra de traditionelle kliniske recoverymål. De fem recovery elementer kaldes for CHIMErammen 
og kendetegner de elementer der er afgørende for at opnå personlig recovery. CHIMErammen 
består af begreber som: Connectedness (forbundenhed), Hope (håb), Identity (identitet), 
Meaning (mening) og Empowerment (Slade et al, 2014). 
Processen betegnes ofte som en kamp, en unik proces og en rejse. Recovery er noget der kommer 
gradvist ved at prøve sig frem og hvor betydningsfulde mennesker og støttende omgivelser er 
vigtige (Borg, 2013). Rejsen mod recovery indledes ofte med metaforiske beskrivelser af, hvordan det 
opleves at blive ramt af en psykiatrisk sygdom. Sygdommen beskrives metaforisk som at begive sig 
ud på en ensom rejse, en oplevelse af en nedstigning mod bunden eller som at være alene i et 
landskab, som ingen før har været i (Topor, 2002). 
Katalyserende begivenheder skildres ofte som et vendepunkt mod recovery. Navnlig tre centrale 
faktorer beskrives som afgørende for at recovery processen opstår. Det kan eksempelvis være andre 
mennesker i individets omgivelser som enten tilfældigt eller bevidst igangsætter en indsats. Det kan 
også være noget i individet selv f.eks. resultatet af egen beslutning, som får en afgørende betydning 
for at recovery processen i gangsættes, eller det kan være strukturelle faktorer der får den afgørende 
betydning (Topor, 2002). I litteraturen skildres det at blive mødt og set af andre, som et unik individ. Det at 
møde mennesker, der kan formidle håb eller som ser en styrke eller potentiale i mennesket kan 
medføre en ændring i måden at opfatte sig selv på. Afgørende er det også at hjælperen fremtræder 
som en person og udviser ægthed og som gennem dialog tør at følge med ind i den enkeltes 
oplevelser (Topor, 2002). I det enkelte menneske defineres egenskaber, som egen indre vilje og livskraft, 
som centrale faktorer i rejsen mod recovery. Af strukturelle faktorer kan indlæggelse på psykiatrisk 
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afdeling medvirke til recovery processen, ligesom religiøsitet og mødet med gode mennesker også 
kan katalysere processen (Topor, 2002). 
I forståelsen af recovery som en personlig proces, er det ikke relevant at blive ”symptomfri” eller frigjort fra 
alle problemer. Tværtimod er recovery nærmere en udvikling af selvet, ved at acceptere muligheder og 
begrænsninger. Den personlige recovery dækker altså over, hvad der er hjælpsomt i rejsen mod at komme 
sig. I denne rejse er begreber som håb, identitet, mening og personlig ansvarlighed vigtig (Borg, 2013). 

Hvad recovery begrebet dækker er også formuleret i en amerikansk version af Bill Anthony: 

 
” A deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills and/or roles. It 
is a way of living a satisfying, hopeful and contributing life even within the 
limitations caused by illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose in 

one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness” (Anthony, 1993). 
 
Og senere defineres recovery begrebet i en engelsk forståelse af Shepard og Slade som: 

”Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne 
selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Slade et al., 2014) 
Young og Ensig (1999) peger på at menneskers recovery proces foregår i tre stadier. På første stadie 
handler om at komme ud af den fastlåshed, som lidelsen har medført. Dette nødvendiggør en accept af 
situationen og et håb og ønske om forandring (Borg, 2013) (Young & Ensing, 1999). I det andet stadie 
handler det om at genfinde kontrollen og myndigheden over eget liv. Dette indebærer at tage ansvar for ny 
læring og udvikling og om at finde nye måder at fungere på i hverdagen. I det tredje og sidste stadie 
påpeges at det at kunne have god livskvalitet; det at kunne føle velvære og trivsel i sit liv (Borg, 2013; 
Young & Ensing, 1999). 
Denne tænkning er i overensstemmelse med de tematikker Patricia Ridgeway finder i hendes 
narrative forskning. Her genfindes samme tematikker så som; håb, accept, involvering og at finde 
sig selv igen som betydningsfulde elementer i recovery processen. Efter en periode hvor håbet har 
været slukket er det vigtig at håbet vækkes til live igen. Håbet kan blive genvakt gennem andres 
fortællinger om hvordan man kommer igennem lidelsen eller gennem konkrete oplevelser som 
bliver vendepunkter (Ridgway, 2001; Topor, 2002). 
 

2.3.2 Den sociale recovery 
 

Recovery som en social proces kan betragtes ud fra forskellige positioner. Dels det sociale der 
foregår i nærmiljøet blandt eksempelvis venner og familie, dels det sociale der foregår i det 
omgivende samfund, hvor normer og roller har en betydning. Recovery som en social proces 
fremhæver blandt andet betydningen af at nogle miljøer og kontekster fremmer recovery, mens 
andre hæmmer processen. Inkluderede sociale miljøer med fravær af diskrimination og 
stigmatisering fremmer den sociale recovery (Borg, 2013). 
Topor, Borg og Jensen (2013) beskriver centrale tematikker inden for den social recovery: 
 
”At komme sig eller recovery foregår på hverdagslivets forskellige arenaer og er uafhængigt af varierende 
behandlingsideologier. Recovery handler om at udvikle måder at håndtere psykiske 
problemer på, og ikke mindst de sociale konsekvenser af problemerne. Dette arbejde gør den 
enkelte gerne sammen med sit sociale netværk, det vil sige fagpersoner, venner eller pårørende som 
støtter på forskellig vis ” (Borg, 2013). 
 
I artiklen af Schultze Petersen og Friis (2015) beskriver informanter på et bosted, hvordan de i recovery 
processen er afhængige af hjælp og støtte fra venner, familie, personale og andre beboere på 
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bostedet og hvordan det sociale liv på eksempelvis et bostedet kan betyde at mennesket gennem 
træning af praktiske og sociale færdigheder kan medvirke til social recovery. De fleste af 
informanterne beskriver også, at de sociale relationer primært findes på bostedet og at de finder det 
svært at indgår i civilsamfundet udenfor eksempelvis et bosted (Petersen et al, 2015). 
Social recovery handler ikke kun om at gøre mennesker ”normale” og uafhængige af støtte og 
tilbud – men det handler om at komme sig til et liv, at mennesket på lige vilkår som andre bliver 
inkluderet og ikke stigmatiseret i samfundet. Inklusion handler ikke om at forandre mennesker til at 
passe ind, men at forandre rammerne / verdenen så der er plads til alle. Mennesker med psykiatriske 
lidelser kan godt bidrage til samfundet gennem et arbejde der enten er betalt eller frivilligt. 
Mennesker bidrager også selvom de ikke kan arbejde helt på samme vilkår som andre (Slade et al., 2014). 

 

2.3.3 Klinisk recovery 
 

Personlig recovery står i kontrast til begrebet klinisk recovery, som anser reduktion i sygdoms 
symptologien som relevant for recovery (Shanks et al., 2013). Den kliniske recovery er knyttet til den 
behandlingsrettede praksis og er derfor optaget af behandlingseffekt. At komme sig klinisk betyder at 
bedringen er observerbar 
eller målbart af fagpersonen, som skal vurdere det. En generel definition på klinisk recovery er når 
mennesket: 
- Er symptomfri 
- Kan varetage et fuldtids- eller deltidsjob 
- Kan bo i en selvstændig bolig 
- Har venner og deltager i sociale aktiviteter 
- Skal have haft varighed af ovennævnte kriterier i to år (Borg, 2013). 
Litteraturen kritiserer, at den kliniske forståelse af begrebet recovery vinder terræn, og at dette sker 
på bekostning af den personlige og sociale recovery. I litteraturen katalyseres recovery processen 
ikke nødvendigvis af et møde med fag professionelle. Tværtimod bidrager narrative fortællinger ofte 
om vendepunkter, hvor fagprofessionelle ikke er katalyserende for processen. Der er beskrevet mange 
variationer i rejsen mod recovery og da recovery rejsen er individuel, betyder det at 
sundhedsprofessionelle ikke kun skal arbejde med en specifik recovery model, men må være åben overfor 
at der kan være mange måder at anskue begrebet på (Petersen et al, 2015). Vejen til recovery beskrives 
som en non-lineær proces, det betyder at der vil være tilbagefald undervejs, men også at tilbagefaldende 
kan have en mening og et formål, noget der skal undersøges nærmere (Topor, 2002). 

 

3.0 Design og anvendte dataindsamlingsmetoder 
 

Afsnittet indledes med en præsentation af de overordnede forskningsspørgsmål, som projektet generelt set 

vil besvare, samt en gennemgang af de forskellige dataindsamlingsmetoder, der anvendes inden for de 

forskellige forskningsspørgsmål. Dertil projektmedarbejdernes etiske overvejelser. 

Rapporten er baseret på materiale genereret på forskellige måder og i alt søges tre nedenstående 

forskningsspørgsmål besvaret. Forskningsspørgsmål 1 søges besvaret gennem et telefonsurvey /korte 

telefoninterviews med ledere af socialpsykiatriske botilbud i Region Syddanmark og Region Midtjylland, 

mens forskningsspørgsmål 2 og 3 søges besvaret gennem en spørgeskemaundersøgelse administreret 

blandt deltagere på fire udvalgte bosteder.  
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3.1 Problemformulering og forskningsspørgsmål 
 

Problemformulering og forskningsspørgsmål  

I hvilket omfang tilbydes komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien i Region Midtjylland og 

Region Syddanmark og hvordan opleves disse behandlingsformer at bidrage til borgernes personlige 

recovery? 

Der arbejdes med følgende forskningsspørgsmål: 

1)Tilbydes KAB som en del af en rehabiliterende behandling på danske socialpsykiatriske bosteder og i 

så fald hvilke?  

2)Hvilke typer af KAB tilbydes på fire specifikt udvalgte bosteder og hvilke af KAB aktiviteterne 

anvendes af deltagerne? 

3)Erfarer deltagerne at KAB understøtter deres recovery proces? 

 

3.2 Introduktion til dataindsamlingsmetoder 
 

Undersøgelsen forløb i to dele og der blev anvendt forskellige dataindsamlingsmetoder.  

Den første del af undersøgelsen var en indledende undersøgelse, hvor data blev indsamlet ved hjælp af et 

telefonsurvey på i alt 49 bosteder i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Denne del af projektet forløb 

fra d. 1. januar 2016 til d. 31. december 2016 

I undersøgelsens anden del blev i alt fire bosteder fra første del udvalgt. På de fire bosteder blev 

undersøgelsesgrundlaget for en spørgeskemaundersøgelse administreret blandt beboerne på de udvalgte 

socialpsykiatriske bosteder. Denne del af projektet forløb fra 1. februar 2017 til 1. november 2017. 

De inkluderede bosteder blev udvalgt ud fra følgende inklusion og eksklusions kriterier: 

Inklusion: Kommunale og regionale bosteder. Adresse i Region Syddanmark eller Midtjylland. Drives efter 

Serviceloven § 107 eller § 108, eller som en almennyttig bolig (som eks. ejes af et boligselskab, og borgeren 

har lejekontrakt) med § 85 støtte. Bostedet har personale døgnet rundt eller akuttelefon. Bostedet har en 

godkendelse fra socialstyrelsen og kan findes på socialstyrelsens tilbudsportal (http://tilbudsportalen.dk/). 

Eksklusion: Selvejende institutioner. Bosteder som primært henvender sig til udviklingshæmmede, 

demente eller borgere med hjerneskader som følge af ulykker eller misbrug. Bosteder, som ikke er 

godkendt af socialstyrelsen.  

På baggrund af telefonsurvey blev der som nævnt udvalgt fire socialpsykiatriske bosteder. De indgik i 

projektets anden del. Udvælgelsen af bosteder havde bl.a. afsæt i eksisterende samarbejdsaftaler, der var 

mellem socialpsykiatriske bosteder og Sygeplejeuddannelsen i Horsens. To bosteder er beliggende i Region 

Midtjylland og to bosteder i Region Syddanmark. De tre af bostederne er kommunale bosteder, det fjerde 

er regionalt.  
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Kendetegnene for de fire socialpsykiatriske bosteder, som blev inkluderet i projektet, var at de alle tilbød 

målgruppen af borgere med svær psykisk sygdom længerevarende ophold efter servicelovens § 108 og 

midlertidigt ophold efter § 107. Enkelte bosteder havde endvidere også et støttecenter som tilbud, efter 

servicelovens § 85. Alle beboerne havde en handleplan udarbejdet ud fra servicelovens § 141. Bostedernes 

målgruppe var voksne sindslidende i alderen 18-40+, med svær psykiatrisk og fysisk sygdom, samt social 

funktionsnedsættelse og med et behov for støtte hele døgnet. Alle beboere havde en lejlighed med eget 

bad og eventuelt eget køkken.  

Alle bosteder havde fællesarealer med køkken, spiseplads og fællesstue, hvor der enten dagligt eller 

ugentligt laves fælles måltider. Bostederne havde forskellige udendørs arealer (terrasser/haver m.m.), 

nogle med egne terrasser, mens andre deles om fællesarealerne. I fællesarealerne var der ligeledes adgang 

til forskellige aktivitetsrum, hvor der eksempelvis blev tilbudt aktiviteter som motion, massage, yoga, 

musik, kunst/maleværksted, terapigrupper m.m. Aktiviteterne var oftest rammesat og foregik i bestemte 

og aftalte tidsrum. 

 

3.3 Telefonsurvey 
 

I alt 57 socialpsykiatriske bosteder i Region Syddanmark og Region Midtjylland blev kontaktet via e-mail 

og/eller telefon til den person, som var anført som kontaktperson på Socialstyrelsens Tilbudsportal 

(Tilbudsportalen — Socialstyrelsen - Viden til gavn, 2020). Der var tale om 22 kommuner i Region 

Syddanmark, mens der i Region Midtjylland blev udtaget en stor kommune og to mindre kommuner. Der 

blev truffet aftale om en telefonsamtale med bostedets ledelse om et struktureret telefoninterview. 

Spørgeguiden indeholdte 9 lukkede spørgsmål samt 3 åbne spørgsmål. De lukkede spørgsmål forholdte sig 

til baggrundsoplysninger om bostedet, forekomst af konkrete KAB, hvor hyppigt de blev brugt, og hvem 

som udførte behandlingerne. De åbne spørgsmål angik mulige andre komplementære behandlinger på 

bostedet og aktuelle tiltag på bostedet. 

Data fra telefonsurvey blev listet i et Excel-ark og bearbejdet deskriptivt. 

 

3.4 Tværsnitsundersøgelsens dataindsamling og databearbejdning  
 

3.4.1.Setting 
 

På fire bosteder gennemførtes anden del af undersøgelsen med en tværsnitsundersøgelse blandt de 
beboere som indvilligede og accepterede invitationen til at deltage. De socialpsykiatriske bosteder var 
placeret i region Syddanmark samt Region Midt og udvælgelsen var på baggrund af de nævnte 
inklusionskritierier. Alle bosteder leverede endvidere en bred vifte af KAB aktiviteter. 

Deltagerne enten boede eller deltog i aktiviteter på det pågældende socialpsykiatriske bosted. De var alle 

voksne med psykiske lidelser, med et alders spænd mellem 18 og 67 år. Alle havde alvorlig psykiatrisk 

sygdom, sociale handicap og behov for daglig støtte. På hvert bosted boede mellem 18 - 45 beboere. Alle 

havde enten en- eller to-værelseslejligheder med eller uden bad og tekøkken. Der var fælles faciliteter til 



16 
 

KAB aktiviteter, behandling og socialt samvær. Personalet var til stede døgnet rundt og støttede beboerne 

med aktiviteter i forhold til mestring af dagligliv og rehabilitering. 

Personalet på de inkluderede bosteder havde en række professionelle baggrunde. Halvdelen havde en 

professionel bachelorgrad i sygepleje, ergoterapi eller pædagogik, og den anden halvdel var uddannet som 

social- eller sundhedsassistenter. Mange medarbejdere var kompetente i KAB og havde supplerende 

uddannelser i massage, akupunktur eller andre KAB aktiviteter. Hver bosted tilbød forskellige typer af KAB 

aktiviteter afhængigt af personalets kompetencer. 

 

3.4.2 Rekruttering af deltagere 
 

Inklusionskriterierne for at indgå i spørgeskemaundersøgelsen var: 

 Alle beboere på de fire udvalgte socialpsykiatriske bosteder, som var inkluderet i undersøgelsens 1. del. 

 Både bruger og ikke-bruger af KAB på eller uden for det socialpsykiatriske bosted  

 

Alle beboere på de fire socialpsykiatriske bosteder opfyldte inklusionskriterierne og blev derfor inviteret til 

at deltage i undersøgelsen. Samlet set blev i alt 131 personer inviteret til deltagelse. De modtog alle skriftlig 

og mundtlig oplysninger. Deltagelsen i projektet var frivillig, og deltagerne modtog ingen kompensation for 

at deltage.  

Alle fire bosteder fik information om projektet inden start. På to af bostederne blev information om 

projektet givet på temadage eller personalemøder i plenum til medarbejderne. Der blev endvidere også 

uddelt skriftlig information til både medarbejdere og beboere. På to af bostederne var det ikke muligt at 

informere medarbejderne i plenum. I stedet blev der udpeget en medarbejder som tovholder i processen, 

typisk en sygeplejerske ansat i en stilling som udviklingssygeplejerske. Tovholderen varetog 

informationsdeling om projektet til bostedets medarbejdere og beboere, uddelte skriftlig information til 

både medarbejdere og beboere, og sørgede for at holde styr på udlevering og indlevering af 

spørgeskemaer.   

 

3.4.3 Udarbejdelse af spørgeskema  
 

I programmet ”SurveyXact” blev der udarbejdet et spørgeskema. Respondenterne havde mulighed for at 
besvare spørgeskemaet online eller for de respondenter som ikke havde online tilgængelighed i en printet 
papirversion. 

Spørgeskemaet indeholdt oplysninger om køn, alder, selvdefineret psykiatrisk diagnose med mere. 

Yderligere spørgsmål vedrørte respondentens brug af KAB inden for de sidste tre måneder (inden for eller 

uden for bostedet) samt brug af KAB aktiviteter inden indflytning på bostedet. Respondenterne kunne 

vælge mere end et svar.  

Vi brugte en bred tilgang til at identificere de KAB aktiviteter, der blev brugt ved de fire bosteder til at 

lindre eller behandle fysisk eller psykisk sygdom som foreslået af Falkenberg et al. (Falkenberg et al., 2012). 

KAB emnerne i spørgeskemaet var inspireret af Danmarks sundheds- og sygdomsundersøgelse 2015 og 

indeholdt emner som: musikterapi, massage, NADA-øreakupunktur, ernæringsrådgivning, yoga, 
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mindfulness og muligheden ”Andet” var også tilgængelig (Ekholm, 2015). For at undersøge hvilke recovery 

relevante fordele der kunne være ved KAB, bad vi respondenterne om at angive grunde til at anvende KAB 

ved at vælge mindst en af seks udsagn inspireret af Molassiotis et al (2005). Udsagnene var eksempelvis 

"For at forbedre følelsesmæssig velvære", "stimulere håb og optimisme" og andre muligheder var 

tilgængelige (tabel 10 i resultatafsnitet) (Molassiotis et al, 2005).  

Mental Health Recovery Measure (MHRM) blev anvendt til at måle den individuelle recovery score hos den 
enkelte respondent. MHRM er valideret og oversat til dansk, hvilket muliggør direkte anvendelse. MHRM 
anvendes ligeledes i andre danske undersøgelser, hvilket øger muligheder for sammenlignelighed. MHRM 
er oversat til dansk af Folkesundhed og Kvalitet Region Midt, som har godkendt vores brug af 
spørgeskemaet.  

MHRM blev udviklet af en gruppe forskere på Toledo universitet, som et instrument til at vurdere recovery-
processen hos mennesker med svære psykiske lidelser. I sin oprindelige version havde MHRM 41 udsagn, 
men vi anvendte den reviderede version på 30 udsagn (Toledo University, 2009; Young & Ensing, 1999). 

De 30 udsagn i MHRM er baseret på otte konceptuelle domæner, tematiseret ud fra forskellige recovery 

erfaringer fra mennesker med psykisk lidelse. Domænerne er:  "Overvinde fastlåshed" item 1, 2, 3, 4; "Selv-

empowerment" item 5, 6, 7, 8; "Læring og selvforståelse” item 9, 10, 11, 12; ”Basal Funktionsniveau" item 

13, 14, 15, 16; "Overordnet velbefindende" item 17, 18, 19, 20; "Nye potentialer" item 21, 22, 23, 24; 

"Spiritualitet" item 25, 26; "Engagement" item 27, 28, 29, 30 (Toledo University, 2009). 

Det samlede recovery-niveau beregnes ud fra en samlet score. Udsagnene besvares på en 5-punkts likert-

skala fra 0-4, hvor 0 = Meget uenig; 1 = Uenig; 2 = Hverken eller 3 = Enig og 4 = Meget enig. Den samlede 

point score går fra 0-120 point og skal tolkes således, at jo højere score, jo højere grad af recovery er 

opnået. I en amerikansk kontekst er gennemsnitsscoren, på tværs af forskellige grupper af personer med 

psykiske lidelser, 80 point (standardafvigelse 20) (Toledo University, 2009).  

I den sidste sektion af spørgeskemaet blev beboerne bedt om at vurdere på en 5-punkts likert skala fra 

“Meget enig” til “Meget uenig” om de var enige om at KAB styrkede deres recovery- proces. Det var 

endvidere også muligt at svare "Ved ikke" til spørgsmålet. 

Spørgeskemaet var endvidere inspireret af kvalitative studier og samtaler med nuværende eller tidligere 

psykiatribrugere, der beskriver, at forskellige vendepunkter kunne blive afgørende for at en recovery-

proces gik i gang. Et vendepunkt var for nogen anvendelse af forskellige komplementære strategier. 

Spørgeskemaet havde til formål at besvare om beboerne oplevede en sammenhæng mellem anvendelse af 

KAB og deres recovery-proces.  

Spørgeskemaet blev pilottestet og justeret af flere omgange inden dataindsamlingen. 

Inden for en måned blev spørgeskemaet distribueret via internettet eller udleveret til alle 131 berettigede 

respondenter. Personalet og første forfatter var til rådighed for hjælp til at udfylde spørgeskemaet. 

Alle spørgeskemaerne blev efterfølgende bearbejdet af en projektmedarbejder i perioden fra august til 

november 2017. 

 

 

3.4.4. Statistisk analyse 
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Beskrivende statistik blev anvendt til at beskrive respondenterne samt undersøge forskelle mellem deres 

demografiske egenskaber ved hjælp af en t-test for kontinuerlige variabler og χ2-test for diskrete variabler. 

KAB aktiviteterne og beboernes brug af KAB blev præsenteret med tal og procentvis angivelse. MHRM blev 

brugt til at beregne en samlet gennemsnitlig recovery score for hvert bosted og en gennemsnitlig recovery 

score for alle fire bosteder. Da den samlede MHRM-recovery score var normalt fordelt, beregnede vi en 

ujusteret regressionsanalyse for den gennemsnitlige forskel i recovery score i forhold til KAB brugere og 

KAB ikke-brugere. Recovery scoren blev først testet i en ujusteret regressionsanalyse og derefter i en 

justeret regressionsmodel med potentielle kovariater (køn, alder, år levet med psykisk sygdom, tid boet på 

bosted samt bosted). Signifikansniveauet var p <0,05. 

Alle analyser blev udført ved hjælp af STATA-software (StataCorp. 2017. Stata Statistical Software: Release 

15. 4 

 

3.4.5 Projektets etiske overvejelser 
 

Projektet følger Helsinki deklarationen i forhold til at indhente alle deltagernes informerede samtykke om 

deltagelse. Alle deltagere og bosteder blev sikret anonymitet og fortrolighed i alle projektets faser. 

Projektet blev anmeldt til Datatilsynet, journal nr. 2015-57-0008. Dataindsamlingen blev ikke påbegyndt før 

tilsynets positive tilsagn.  

Data er blevet behandlet og opbevaret i henhold til VIA University Colleges anbefalinger for sikker 

dataopbevaring. Der foreligger ingen identifikation på de respondenter, der medvirker i undersøgelsen, de 

er således fuldt anonymiserede. 

I projektet havde vi særlig opmærksomhed på hensynet til de beboere, som gav tilsagn om deltagelse i 

projektet. Ved de beboere som ønskede hjælp til at udfylde spørgeskemaet, foregik dette i en rolig og tryg 

atmosfære, der hvor beboerne ønskede det, og havde en varighed, som ikke belastede beboerne unødigt. 

Ligeledes var der i projektet nære samarbejdsrelationer med medarbejderne på bostederne, idet de havde 

kendskabet til beboerne. De kunne dermed være med til sikre, at projektet ikke belastede beboerne.  

Medarbejderne på bostedet støttede endvidere beboere, som fandt det udfordrende at besvare 

spørgeskemaet på egen hånd.  

 

4.0 Resultater af undersøgelsen 
 

4.1 Resultater af telefonsurvey 
 

Der medvirkede i alt 49 bosteder i projektets indledende telefon survey ud af i alt 57 bostedet, hvilket 

svarer til en deltagelse på 86 %.  



19 
 

I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over de 49 bosteders komplementære og alternative tilbud, som 

tilbydes på de forskellige bosteder.  

 

 

Hovedparten, og i alt 88 % (n=43) af de involverede bosteder, tilbyder NADA-akupunktur centralt på 

bostedet. Kun fire procent af bostederne tilbyder ikke NADA akupunktur på bostedet, men tilbyder i stedet 

NADA-akupunktur centralt i kommunen. Stemmehørergrupper er også et populært tilbud på bostederne 

som i alt 36 bosteder (73 %) tilbyder. Kun omkring 20 % af bostederne tilbyder enten ikke 

stemmehørergruppe eller har tilbuddet centraliseret i kommunen.  

Af tabel 2 fremgår det, at NADA-akupunktur er et typisk tilbud, som praktiseres enten dagligt eller 

ugentligt.  

 

 

I alt 44 ud af 45 bosteder har medarbejderkompetencer til at tilbyde NADA behandlinger, mens massage 

mere er et ugentligt tilbud, hvor typisk 1-2 medarbejdere har kompetencer (tabel 3). 

 

 

 

Tabel 1. 
49 bosteders tilbud om KAB 

Tilbyder Tilbyder ikke Centralt i kommunen Frekvens 
N=49 

NADA- akupunktur 43 4 2 92 % 

Akupunktur - 49 - - 

Massage 19 30 - 39 % 

Mindfulness 16 20 13 59 % 

Yoga 2 41 6 16 % 

Stemmehørergrupper 36 3 7/3 94 % 

Tabel 2. 
Hyppighed af NADA/massage tilbud 

 
 
 

Dagligt Ugentligt Mindre 

NADA      (N=45) 17 24 4 
Massage (N=19) 1 16 2 

Tabel 3 

Bosteder og personale kompetencer på bostedet der kan 

give NADA - akupunktur / Massage 

 

Et personale 

 

Flere personaler 

 

Næsten alle 

personaler 

NADA - akupunktur (n= 45) 1 28 16 

Massage                    (n = 19) 11 8 - 
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Kunst- og musikterapi er ligeledes et tilbud som bostederne tilbyder, enten på bostedet eller centralt i 
kommunen (tabel 4).  
 
 
 

 
Dog har kun 2 % af bostederne en medarbejder ansat med kompetencer inden for kunstterapi, mens 4 % af 
bostederne har medarbejdere ansat med en musikterapeutisk baggrund. I alt 63 % af bostederne siger 
konsekvent nej til at de har en musikterapeut ansat, mens i alt 48 % ikke har en kunstterapeut ansat.  
 
33 % af bostederne har enten medarbejdere ansat med kompetencer, der minder om en kunstterapeut, 
eller bruger et tilbud om kunstterapi uden for bostedet, enten ved kommunen eller et privat tilbud. Kun 22 
% af bostederne har enten medarbejdere med musikterapeutiske kompetencer ansat, eller har muligheden 
for at benytte musikterapeut tilbuddet i kommunalt regi.  

 
Ud over de tilbud der beskrives i ovenstående tabeller, så eksisterer der tilbud som sanseintegration, 

kugledyner, ballstick, motion, stolegymnastik og gåture på de enkelte bosteder, ligesom naturen indgår 

med havearbejde eller naturture og ”walk and talk” (data ikke vist).  

 

4.2 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen på fire bosteder 
 

 4.2.1 Præsentation af bosteder og deltagelsesprocent 
 

På botilbud 1 deltog 56 % af beboerne i projektet. Bostedet havde 18 beboere, heraf deltog 10. Botilbud 2 

havde 46 beboere og dertil akutpladser. Akutpladserne indgik ikke i undersøgelsen, idet beboere på 

akutpladserne kun er tilknyttet bostedet i en kortere periode, og dermed ikke systematisk tilbydes KAB. I 

vores undersøgelse deltog 47 % af beboerne, dvs. at 21 respondenter deltog i spørgeskemaundersøgelsen.    

På botilbud 3 deltog 58 % i undersøgelsen. Bostedet havde i alt 28 beboere, 2 akutpladser og 8 

støttecenterpladser. Akutpladserne indgik ikke i undersøgelsen, mens borgere i støttecentret indgik da de 

også tilbydes botilbuddets KAB. Der deltog i alt 19 beboere, samt 2 fra støttecenteret - i alt 21 

respondenter. På det sidste botilbud 4 indgik 50 % af beboerne i undersøgelsen, i alt 16 beboere ud af 32 

beboere.  

Samlet set medvirkede 68 beboere ud af i alt 131 (123 beboere og 8 personer fra støttecenteret) i 

undersøgelsen, hvilket svarer til en deltagelse på 52 % i alt.   

            Tabel 4. 
Frekvens af antal ansatte kunst- og 
musikterapeuter på 49 bosteder               

Kunstterapeut ansat?                   
(N=49) 

Musikterapeut ansat? 
(N=49) 

Ja                   1 2 

Nej                  24   31 

Nej, men et har personale med kompetencer                  10 4 
Nej, men har et tilbud i kommunen                   5 7 
Nej, men vi samarbejder med en                    1 - 
Andet                   8 5 
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4.2.2 Respondenternes karakteristika 
 

Demografiske karakteristika af respondenterne på de fire bosteder fremgår af nedenstående tabel 5. 

 

 

Samlet set medvirkede 68 respondenter i undersøgelsen, de to køn var lige repræsenteret. På tre af 

bostederne var respondenterne dog hovedsageligt kvinder. Den samlede gennemsnitsalder på 

respondenterne var 44.1 år (data ikke vist i tabel 5) og den højeste gennemsnitlige alder var repræsenteret 

ved bosted 3, hvor gennemsnitsalderen var 52,4 år sd (13.1). Aldersspændet på bosted 3 rangerede fra 27 - 

69 år. Vi fandt signifikante forskelle på tværs af bostederne med hensyn til respondenternes alder (p=0.01).  

Tilsvarende fandt vi signifikante forskelle i relation til hvor lang tid respondenterne havde haft en 

psykiatrisk lidelse (p=0.03). De fleste respondenter rapporterede mere end en diagnose. Men hovedparten 

af respondenter havde diagnosen skizofreni (selvdefineret).  

Botilbud 4 havde den største variation i respondenternes diagnose, idet 44 % angav at have skizofreni, 44 % 

depression og 38 % anden diagnose, som blandt andet var spiseforstyrrelse og angstproblematikker mm.   

På botilbud 2 og 4 havde 10 % og 19 % af respondenterne boet på bostedet over 20 år. Samlet set boede i 

alt 6 % (bosted 4) og 10 % (bosted 1) af respondenterne uden for bostedet, men anvendte bostedets 

komplementære og alternative tilbud (tabel 5). 

Tabel 5. 
Demografiske karakteristika af respondenterne på 4 
psykiatriske bosteder 

Bosted 1 
(n=10) 

Bosted 2 
(n=21) 

Bosted 3 
(n=21) 

Bosted 4 
(n=16) 

p-værdi 

Køn, kvinder n (%) 5 (50) 13 (62) 7 (35) 9 (56) 0.29 
Alder, gennemsnit i år (sd) 
 

41,6 
(18,1) 

38,2 
(11,6) 

52,4 
(13,1) 

42,3 
(17,2) 

0.01 

Psykiatrisk diagnose, gennemsnit i år (sd) 10,8 
(9,9) 

15,7 
(10,5) 

25,2 
(15,9) 

19,2 
(15,3) 

0.03 

Selvdefineret Diagnose, n (%) 
Skizofreni 
Bipolar Affektiv sindslidelse 
Personlighedsforstyrrelse 
Depression 
Skizoaffektiv lidelse 
ADHD*1 
Autisme 
Andet*2 
Ved ikke 

 
7 (70) 
1 (10) 
1 (10) 
2 (20) 
1 (10) 
1 (10) 

- 
1 (10) 

- 
 

 
13 (62) 

- 
3 (14) 
1 (5) 

- 
- 

1 (5) 
5 (24) 
3 (14) 

 
15 (71) 
3 (14) 
2 (10) 
2 (10) 
1 (5) 

- 
- 

3 (14) 
1 (5) 

 
7 (44) 
4 (25) 
3 (19) 
7 (44) 

- 
4 (25) 
2 (13) 
6 (38) 

- 

 
 

Boet på bostedet, antal år (%) 
< 1 
1-5 år 
6-10 
11-15 
16-20 
Over 20 
Andet*3 

Ved ikke 

 
- 

6 (60) 
2 (20) 

- 
1 (10) 

- 
1 (10) 

- 

 
3 (14) 

10 (48) 
3 (14) 
3 (14) 

- 
2 (10) 

- 
- 

 
2 (10) 
5 (24) 
7 (33) 
3 (14) 
2 (10) 

- 
2 (10) 

- 

 
3 (19) 
5 (31) 
2 (13) 
1 (6) 
1 (6) 

  3 (19) 
1 (6) 

- 

 
0.36 

*1 Attention Deficit Hyperaktivitet Disorder *2 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Obsessive Compulsive Disorder (OCD), 
Spiseforstyrrelse, Angst. *3 Støttecenter, Hjemmeboende brugeraktiviteter 
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4.2.3 Komplementære og alternative tilbud på bostederne 
 

Botilbuddene tilbød forskellige typer af KAB. Alle KAB tilbuddene var et supplement til de traditionelle 

rehabiliterende interventioner, så som støtte i dagligdagen (ADL) og psykiatrisk miljøterapi (Gunderson, 

1978). KAB tilbuddene var afhængigt af personalets kompetencer i forhold til KAB.  

Nedenstående tabel 6 viser de enkelte KAB tilbud bostederne tilbyder, samt hvilke tilbud der anvendes af 

respondenterne. 

 

Som det fremgår af tabel 6 tilbydes forskellige typer af KAB på botilbuddene. På bosted 1 tilbydes ikke 

mindfulness, yoga, åndedrætsbehandling og kropsterapi, og på Bosted 3 tilbydes ikke yoga (tabel 6). Alle 

bostederne havde personale uddannet inden for NADA øre-akupunktur, og brugte musik til bedring, mens 

kun bosted 3 anvendte en uddannet musikterapeut denne intervention. 

 

NADA-øreakupunktur blev rapporteret som den hyppigst anvendte KAB (38%) efterfulgt af musikterapi 

(37%) og massage (32%). Samlet set var Ball stick og klangmassage også almindelig og brugt af 18% (tabel 

6). respondenterne anvendte KAB både som et supplerende ad hoc-tilbud og som en del af en mere 

systematisk proces. På bosted 4 udtrykte 38 % af respondenterne, at de slet ikke anvendte KAB, mens 16 % 

af respondenterne på de fire bosteder generelt set ikke anvendte KAB (tabel 6). 

Samlet set for alle bostederne havde 8 % af respondenterne anvendt KAB uden for bostedet gennem det 

seneste år, primært massage eller ernæringsrådgivning. 17 % havde tidligere anvendt KAB uden for 

bostedet, primært tilbud som NADA, massage, zoneterapi eller healing. Størstedelen af respondenterne (80 

%) havde aldrig anvendt KAB før indflytning til bostedet.  

 

4.2.4 Komplementær og alternativ behandling – betydning for recovery-processen? 
 

Respondenterne fik ved besvarelsen af spørgeskemaet målt en her og nu total recovery-score. 

Nedenstående tabel 7 viser den gennemsnitlige MHRM-recovery-score stratificeret på bosted. Tabellen 

Tabel 6. KAB tilbud og respondentens 
brug af KAB på bostedet 
 

Alle bosteder 
 
 

% (n) 

Bosted 1 
 
 

% (n) 

Bosted 2 
 
 

% (n) 

Bosted 3 
 
 

% (n) 

Bosted 4 
 
 

% (n) 

NADA (øre-akupunktur) 38% (26) 30% (3) 43% (9) 40% (8) 31% (5) 
Musik terapi og musik 37% (25) 40% (4) 10% (2)  80% (16) 13% (2) 
Massage 32% (22) 60% (6) 62% (13) 10% (2) 6% (1) 
Kunst /kunstterapi 26% (18) 20% (2) 24% (5) 25% (5) 38% (6) 
Ernæringsrådgivning 18% (12) 10% (1) 19% (4) 5% (1) 38% (6) 
Mindfulness 13% (9) - 10% (2) 25% (5) 6% (1) 
Vejrtrækningsøvelser 10% (7) - 10% (2) 15% (3) 6% (1) 
Yoga 9% (6) - 24% (5) - 6% (1) 
Andet*1 18% (12) 30% (3) 19% (4) 5% (1) 25% (4) 
Ingen KAB 16% (11) 10% (1) 10% (2) 10% (2) 38% (6) 

*1 Ball Stick, Klang massage 
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viser både den totale MHRM-score, samt den gennemsnitlige recovery-score for hvert af de konceptuelle 

domæner; ”Overkomme fastlåshed”, ”Empowerment”, ”Læring og selvredefinering”, ”Basal 

funktionsniveau”, ”Overordnet velbefindende”, ”Nye muligheder, Spiritualitet og Engagement”.  

Den højest mulige recovery-score er 120 point (fuld recovery), mens den højest mulige score for de 

konceptuelle domæner er 12 point. Ved domænet spiritualitet, er den højest mulige score 8 point.  

Den totale MHRM min og max score for Bosted 1 rangerede mellem 55-85, for Bosted 2 mellem 9-117, for 

Bosted 3 mellem 58-103, og for Bosted 4 mellem 29-110 (data ikke vist i tabel 7).  Bosted 2 og 4 havde 

således enkelte respondenter der nærmede sig fuld recovery. 

 

 

 

Respondenterne på Bosted 2 (n=21) havde den laveste totale recovery-score med et gennemsnit på 62.2 

point sd (21.9), mens den højeste totale recovery-score sås hos respondenter på Bosted 3 (n=21) med et 

gennemsnit på 74.9 sd (12.9).   

Ved de konceptuelle underdomæner af MHRM-recovery-scoren sås overordnet den samme tendens; at 

Bosted 2 lå lavest i den gennemsnitlige recovery score end de tre andre bosteder. Dog ved underdomænet 

”Overordnet velbefindende” ses det eksempelvis at Bosted 2 gennemsnitligt ligger højere (7.0 point) end 

bosted 4 (6.8 point).  

Bosted 3 havde den højeste gennemsnitlige recovery-score ved de konceptuelle domæner; 

”Empowerment”, ”Læring og selvforståelse”, ”Basal funktionsniveau” og ” Overordnet velbefindende”, 

mens Bosted 1 scorede højest ved domænet ”Nye potentialer” og ”Overkomme fastlåsthed”. Ved det 

Tabel 7. Respondenternes gennemsnitlige 

recovery- score præsenteret ved den totale 

MHRM score samt score i forhold til de 

konceptuelle domæner, stratificeret på 

bosted. 

 

Bosted 1 

(n= 10) 

Bosted 2 

(n=21) 

Bosted 3 

(n=21) 

Bosted 4 

(n=16) 

P-værdi 

MHRM Total, Gennemsnit (sd) 70.3 

(9.9) 

62.2 

(21.9) 

74.9 

(12.9) 

66.9 

(22.9) 

P=0.17 

Overkomme fastlåshed, Gennemsnit (sd) 10.7 

(3.1) 

9.76 

(2.8) 

10.1 

(3.1) 

10.4 

(2.6) 

P=0.83 

Empowerment, Gennemsnit (sd) 9.2 

(2.8) 

7.3 

(3.7) 

9.8 

(2.7) 

7.6 

(4.0) 

P=0.07 

Læring og selvforståelse, Gennemsnit (sd) 10.1 

(2.3) 

9.1 

(3.2) 

12.0 

(1.7) 

9.7 

(3.8) 

P=0.01 

Basal funktionsniveau, Gennemsnit (sd) 10.0 

(2.3) 

9.4 

(2.6) 

10.2 

(2.4) 

9.4 

(3.5) 

P=0.73 

Overordnet velbefindende, Gennemsnit (sd) 8.3 

(3.7) 

7.0 

(4.1) 

9.5 

(3.3) 

6.8 

(5.1) 

P=0.15 

Nye potentialer, Gennemsnit (sd) 10.4 

(2.1) 

8.6 

(3.5) 

10.0 

(2.4) 

9.5 

(3.9) 

P=0.35 

Spiritualitet og religiøsitet, Gennemsnit (sd) 2.9 

(1.9) 

2.6 

(2.9) 

3.7 

(3.2) 

3.8 

(3.0) 

P=0.57 

Engagement, Gennemsnit (sd) 8.7 

(1.9) 

8.3 

(3.3) 

9.4 

(2.5) 

9.8 

(2.9) 

P=0.38 
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konceptuelle domæne ”læring og selvforståelse” ses endvidere en statistisk signifikant forskel mellem de 

fire bosteder (P=0.01). 

Bosted 4 havde den højeste recovery-score under domænerne ”Engagement” og ”Religiøsitet/spiritualitet”. 

Ved underdomænet ”Spiritualitet/religiøsitet” ses det af respondenternes gennemsnitlige score på bosted 

1 (2.9 point) og Bosted 2 (2.6 point), at respondenterne på disse bosteder tillægger spiritualitet/religiøsitet 

en mindre betydningsfuld rolle i recovery-processen end beboerne på bosted 3 og 4 (tabel 7).       

Af data fremgik endvidere at mandlige respondenter samlet set havde en statistisk signifikant højere 

recovery-score end kvinder med en differens på 13.08 point 95 % CI (21.6: 4.5) p=0.003 (data ikke vist i 

tabel 7).   

Det fremgik endvidere at antal år levet på bostedet havde en betydning for den gennemsnitlige recovery-

score. Den laveste gennemsnitlige totale recovery-score sås ved de beboere, som havde boet på bostedet 

mellem 1-5 år (62.96 point) og ved beboere som havde boet på bostedet under 1 år (64.25 point). Den 

gennemsnitlige totale recovery-score stiger fra beboeren flytter på bostedet indtil beboeren havde boet på 

bostedet i 16-20 år (data ikke vist i tabel 7).  

Den laveste gennemsnitlige totale MHRM recovery-score sås hos respondenter med diagnosen autisme 

(n=3) på 57 point sd (19), personlighedsforstyrrelse (n=9) 61 point sd (14.2) og ADHD (n=5) på 61.6 point 

(15.7). Beboere med selvdefinerede diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse og skizoaffektiv lidelse havde 

de højeste gennemsnitlige totale recovery-score. Eksempelvis hos respondenter med bipolar lidelse (n=8) 

var den gennemsnitlig total recovery-score på 70.3 point (21.8), ved respondenter med skizofreni (n=42) en 

gennemsnitlig total recovery-score på 71.4 point og ved skizoaffektiv lidelse (n=2) den højest 

gennemsnitlige recovery-score på 88 point (21.2) (data ikke vist i tabel 7).  

 

Samlet set anvendte 57 respondenter fra de fire bosteder bostedets tilbud om KAB, og kun i alt 11 

respondenter anvendte slet ikke KAB. Af tabel 8 fremgår det, at den gennemsnitlige recovery-score er 5.7 

point lavere hos respondenter der anvender KAB sammenlignet med dem, der ikke anvender KAB. Den 

gennemsnitlige korrigerede forskel er dog ikke statistisk signifikant med -4.2 point 95 % CI (-9.4:17.8) 

p=0.54. 

 

 

 

Af tabel 9 fremgår forskellen på den gennemsnitlige MHRM-total recovery score set i forhold til de enkelte 

KAB tilbud, ved respondenter der bruger KAB sammenlignet med respondenter der ikke bruger KAB.   

Tabel 8.  

Ukorrigeret og korrigeret forskel i 

gennemsnitlig recoveryscore ved KAB 

bruger/ KAB ikkebruger  

 N Recovery 

Gennemsnit 

(se) 

 

Ukorrigeret 

forskel i recovery-

score Gennemsnit  

(95 % CI) 

P-værdi *Korrigeret forskel 

i recovery-score 

Gennemsnit  

 

(95% CI) 

P-værdi 

Ja KAB 57 67.5 (2,5) -5.7 (-18.1:6,5) P=0.35 -4.2 (-9.4:17.8) P=0.54 

Nej KAB 11 73,3 (5.2) 

*Korrigeret for køn, alder, psykiatrisk lidelse i år, år boet på bostedet og bosted 



25 
 

Respondenter som ikke anvendte KAB, havde generelt set en højere gennemsnitlig recovery-score 

sammenlignet med dem der anvendte KAB.  

Af tabel 9 ses en forskel i den gennemsnitlige MHRM-totale recovery score ved respondenter der anvendte 

musikterapi. Den totale recovery score hos respondenter som anvendte musikterapi var før justering for 

potentielle confounders 10.9 point højere 95% CI (-19.9:-1.8) p=0.02 end hos ikke KAB brugere.  I den 

justerede analyse forsvandt den statistisk signifikante forskel (p=0.31).  

Der var endvidere en lille forskel i den gennemsnitlige recovery-score mellem respondenter der anvendte 

NADA-øreakupunktur, stemmehørergruppe og mindfulness, men forskellen var ikke statistisk signifikant.  

 

 

Respondenterne blev endvidere spurgt til deres erfaring med om KAB styrker recoveryprocessen. Hertil mente 28 % 

af respondenternes, at de i høj grad havde erfaring med, at KAB kunne styrke recovery-processen, mens 29 

% mente i nogen grad. I alt 22 % af respondenterne svarede ”Ved ikke”, mens mellem 6-7 % af 

respondenterne svarede ”hverken/eller”, ”i ringe grad” eller ”slet ikke” (Figur 1). 

 

 

 

Tabel 9. 

Gennemsnitlig 

MHRM-total  

Recovery score  

i forhold til  

forskellige KAB 

 

MHRM-total 

recovery 

  Gennemsnit     

(sd) 

 

Ja KAB 

          

 

MHRM- total 

recovery 

Gennemsnit   

(sd) 

 

Nej KAB 

 

 

Ukorrigeret  

forskel i MHRM-  

total 

   

Gennemsnit  

(95 % CI) 

 

P- værdi 

 

*1Korrigeret 

forskel i 

MHRM- 

total 

  

Gennemsnit   

(95 % CI) 

 

       P-værdi 

NADA–

øreakupunktur  

69.3 (16.9) 67.8 (19.8) 1.5 (-10.8:7.8) P=0.75 1.5 (-8.2:11.2) P=0.75 

Musikterapi/Musik 75.3 (12.7) 64.4 (20.5) 10.9 (-19.9:-1.8) P=0.02 6.3 (-6.1:18.0) P=0.31 

Gymnastik/ 

Svømning 

66.4 (15.9) 68.9 (19.4) 2.5 (-8.7:13.7) P=0.65 3.2 (-14.6:8.1) P=0.56 

Ernæringsrådgivnin

g 

60.3 (21.6) 70.1 (17.7) 9.9 (-1.7:21.6) P=0.09 1.9 (-15.7:11.7) P=0.77 

Massage 66.6 (22.7) 69.3 (16.6) 2.7 (-7.0:12.4) P=0.57 6.1 (-6.1:18.4) P=0.32 

       

Kunstterapi 64.2 (17.3) 69.9 (19.1) 5.7 (-4.5:15.9) P=0.26 4.1 (-14.7:6.5) P=0.45 

Stemmehører 

gruppe 

71.1 (17.2) 67.8 (19.1) 3.3 (-14.9:8.1) P=0.56 4.9 (-7.4:17.8) P=0.43 

Mindfulness 73.3 (12.1) 67.7 (19.5) 5.6 (-19.0:7.7) P=0.40 2.0 (-12.4:16.4) P=0.78 

Yoga 59.5  (17.5) 69.3 (18.7) 9.7 (-6.1-25.6) P=0.22 1.2 (-18.5:15.9) P=0.88 

Krops- og 

åndedrætsterapi 

68.1 (11.3) 68.5 (19.4) 0.3 (-14.6:15.3) P=0.96 5.2 (-21.8:11.5) P=0.54 

Andet*2 67.4 (22.2) 68.6 (18.0) 1.2 (-13.2:10.7) P=0.84 1.2 (-14.2:11.8 P=0.85 

*1 Korrigeret for køn, alder, selvdefineret diagnose, bosted og antal år boet på bosted 

*2Klangmassage, gåture, naturture, Ballstick, Aktivitet og samvær, Maastrickt interview, fisketure , Benny ture (naturvejleder 

ture) i naturen, tegner og maler selv 
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Figur. 1 Respondenternes erfaring med, at KAB styrker egen recoveryproces. 

 

 

Respondenterne blev endvidere spurgt til deres tro på, at KAB kunne styrke recoveryprocessen (figur 2). I 

alt 40 % af respondenterne sagde samlet set at de ”i høj grad” troede på, at KAB medvirker til at styrke 

egen recoveryproces, mens i alt 19 % mente ”i nogen grad”.  

 

 

Figur 2. Respondenternes tro på, at KAB kan være med til at styrke recovery-processen. 

 

I alt 24 % af respondenterne svarede ”ved ikke” til dette spørgsmål, mens 4-7 % af respondenterne svarede 

”hverken/eller”, ”i ringe grad” eller ”slet ikke” til dette spørgsmål. 

Respondenterne på Bosted 3 havde generelt den største tro på, at KAB styrker recovery-processen.  

Respondenterne angav forskellige årsager til at anvende KAB på bostedet. Respondenterne havde i denne 

svarkategori mulighed for at angive flere grunde til at anvende KAB. I tabel 10 ses respondenternes 

begrundelser for at anvende KAB. 

Erfaring med, at KAB styrker recovery-processen

I høj grad I nogen grad Hverken /eller I ringe grad Slet ikke Ved ikke

Troen på, at KAB kan styrke recovery-processen

I høj grad I nogen grad Hverken /eller I ringe grad Slet ikke Ved ikke
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Som det fremgår af tabel 10, angiver 43 % af respondenterne at de anvender KAB for at få et bedre fysisk 

velbefindende, samt fordi det måske kan hjælpe og ikke skade, mens i alt 42 % anvender det for at opnå et 

bedre psykisk velbefindende, give håb og optimisme. I alt 34 % anvender KAB af andre årsager, bl.a. for at 

kunne sove, for at mindske angst og uro, for at få mindre medicin eller for at øge energiniveauet. 

5.0 Opsamling og diskussion 
 

I dette projekt har vi undersøgt forekomsten af KAB, som en et supplement til rehabiliterende 

interventioner som beboere med mentale lidelser tilbydes på socialpsykiatriske bosteder i Danmark. 

Undersøgelsen fandt at udvalgte KAB, som eksempelvis NADA øre-akupunktur er hyppigt forekommende 

på bosteder. I alt 84% (n = 57) af respondenterne på fire inkluderede socialpsykiatriske bosteder anvendte 

en eller flere typer af KAB, som blev tilbudt på bostedet. Kun 4-7 % anvendte KAB uden for bostedet. NADA 

øre-akupunktur var den mest almindelige anvendte KAB (38 %) efterfulgt af musik / musikterapi anvendt af 

37 % (n = 25) og massage 32 % (n = 22). 

Vores undersøgelse er en af de første der er lavet inden for området, og det har derfor ikke været muligt at 

finde tilsvarende undersøgelser fra ind- og udland, som kunne udgøre et sammenligningsgrundlag. I 

Danmark er anvendelsen af KAB oftest undersøgt blandt personer med svær fysisk sygdom som kræft eller 

sklerose (Petersen et al, 2015; Skovgaard et al, 2013). Her viste en dansk national undersøgelse af nyligt 

diagnosticerede brystkræftpatienter eksempelvis, at 40,1% af patienterne havde brugt en eller flere typer 

af KAB siden tidspunktet for kræftdiagnosen. Den mest almindeligt anvendte KAB var kosttilskud og 

vitamintilskud efterfulgt af urter, kinesiologi og meditation. I alt antog 33,7%, at KAB ville have en positiv 

indflydelse på deres brystkræft (Pedersen et al, 2009).  

Forskellige undersøgelser fra udlandet viser, at mennesker med alvorlig psykiatrisk sygdom anvender 

forskellige KAB-tilbud, herunder meditation og massage så vel som andre religiøse og spirituelle aktiviteter 

for at opnå fysiske, kognitive og følelsesmæssige fordele ved alternativ behandling (Jonge et al., 2018; 

Russinova et al, 2002). I undersøgelsen af Russinova (2002) mener 52 respondenter ud af 68, at meditation 

forbedrer evnen til at opretholde følelsesmæssig ro, følelsen af jordforbindelse, oplevelsen af indre styrke 

og forbedret koncentration (Russinova et al, 2002). I et tværsnitsstudie der går på tværs af 25 lande 

rapporterer 3,6 % af respondenterne med alvorlig psykisk sygdom at have haft en KAB-kontakt i løbet af de 

sidste 12 måneder. Undersøgelsen viste endvidere, at KAB kontakter steg med stigende alvorlighed i den 

mentale lidelse, samt at KAB-kontakter er mest almindelige i lande med høj indkomst og hos personer, der 

får konventionel pleje (Jonge et al., 2018). 

Tabel 10. Respondenternes grunde til at anvende KAB Respondenter 

(n) %  

Fordi det måske kan hjælpe og ikke skade 28 (43 %) 

For et bedre fysisk velbefindende 28 (43 %) 

For at opnå et bedre psykisk velbefindende, give håb og optimisme 27 (42 %) 

For at opnå effekt på den psykiske sygdom 26 (40 %) 

For selv at gøre noget aktivt 22 (34 %) 

For at gøre alt hvad der er muligt for at lindre mine symptomer på psykisk sygdom 22 (34 %) 

Andet* 22 (34 %) 

*For at kunne sove, for at mindske angst og uro, for at få energi, for at få mindre medicin, som afslapning, for at få energi 
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I nærværende undersøgelse svarende 59% af beboerne at de havde en sikker eller relativt sikker tro på, at 

KAB kunne have en positiv effekt på recoveryprocessen, mens 24% af de adspurgte svarede, "ved ikke". 

Adspurgt var de mest almindeligt anførte grunde til at bruge KAB på bostedet var at reducere fysiske og 

følelsesmæssige symptomer, og fordi "KAB måske hjælper og ikke gør ondt". Sidstnævnte udsagn hænger 

sammen med det fænomen at søgen efter det spirituelle eller religiøse er en almindelig måde at tackle 

livshændelser eller sygdomme som kræft eller psykisk sygdom på (Pedersen et al, 2013).  

I lighed med vores fund fandt Russinova et al 2009, at patienter anvender KAB-behandling for at forbedre 

deres fysiske, følelsesmæssige, sociale og spirituelle funktion, hvilket reducerer symptomgraden og 

promovering af personlig recovery (Russinova et al, 2009)  

Mellem 69 % og 97 % af respondenterne anvendte kun KAB, fordi det var et supplerende tilbud på 

bostedet, og de havde aldrig købt sig til KAB ydelser uden for bostedet. At borgerne primært gør brug af 

KAB inden for bostedet bekræftes også af den kvalitative del af dette projekt (Lunde & Dürr, 2021).  Det er 

personalets erfaringer, at de skal motivere og støtte borgerne i forhold til at undersøge, om og hvordan 

KAB kan bidrage i den enkeltes recovery-proces. Her er det en fordel at KAB forefindes på bostedet, som 

udgør en tryg ramme for sårbare borgere. Det er personalets oplevelse, at KAB bidrager med en holistisk 

tilgang og med potentiale i forhold til at øge livskvaliteten hos en borger. KAB erfares bl.a. som relevant i 

forhold at reducere eks. brug af PN medicin og afhjælpe fysisk uro og spændinger. 

 Ydermere bidrager KAB med normalisering, da befolkningen generelt i stigende grad gør brug af KAB. 

Nogle af medarbejderne havde en supplerende uddannelse i forskellige KAB-metoder, som de fik lov til at 

anvende i den daglige praksis på bostedet. Flere medarbejdere anvendte selv KAB for forskellige gener, 

hvilket betød, at de havde personlige oplevelser og positive effekter af KAB, som de gerne ville dele ud af. 

Medarbejderne var i den forbindelse rollemodeller for beboerne (Lunde & Dürr, 2021). I forskningen af 

Hjorth et al 2015 ses ligeledes hvordan personalet har en positiv indflydelse på og agerer som rollemodeller 

i behandlingen af mennesker med psykiatriske lidelser. De fandt, at aktivitetsfremme og personlig adfærd 

hos sundhedspersonalet var forbundet med en positiv og motiverende indflydelse på beboerne 

sundhedsadfærd (Hjorth et al, 2016). 

 

5.1 Oplevede fordele af KAB i relation til recovery 
 

Nærværende undersøgelse var metodologisk designet som et tværsnitsstudie og formålet var derfor ikke at 

undersøge recovery orienterede virkninger før og efter en KAB intervention. Vi anvendte det validerede og 

oversatte MHRM spørgeskemaet til at måle den enkelte respondents recoveryscore. Da undersøgelsen ikke 

var et effektstudie, målte vi kun en enkeltstående recovery score og vi fulgte derfor ikke en mulig positiv 

ændring i recovery scoren over tid. Ved en sammenligning af MHRM recovery scoren kunne vi dog spore, at 

recovery scoren var lav hos beboere, som kun havde boet 1-2 år på bostedet sammenlignet med de 

beboere, som havde boet på bostedet i længere tid. I litteraturen argumenteres også for at 

recoveryprocessser tager tid, og at recoveryprocessen understøttes af mere overordnede rehabiliterende 

interventioner. I litteratur beskrives baseret på CHIME-rammen vigtigheden af forbundethed, håb, mening 

og at finde en positiv identitet som vigtig i recoveryprocesser (Slade et al, 2014; Stuart et al., 2017).  

Indflytningen på et bosted kan muligvis starte en spirende recoveryproces ved at opleve tilknytning i 

forhold til personale og andre beboere. Tilknytningen giver følelsen af håb, en følelse af identitet samt giver 

en fornyet mening med livet (Slade et al., 2014; Stuart et al., 2017). Dette perspektiv understøttes i en 
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undersøgelse af Pedersen og Friis, 2015, hvor informanter på et bosted beskriver, hvordan de i en 

recoveryproces er afhængige af tilknytningen til andre, herunder hvordan støtte fra venner, familie, 

personale og andre beboere på bostedet hjælper til at komme sig socialt (Petersen et al, 2015). 

Generelt set er den gennemsnitlige recoveryscore for MHRM på tværs af forskellige grupper af mennesker 

med psykiske lidelser på 80 point (SD 20) (Toledo University, 2009), hvilket indikerer, at beboerne i vores 

undersøgelse generelt havde en lavere MHRM-recoveryscore, idet den gennemsnitlige recoveryscore 

rangerede mellem 62,2 point (sd 21,9) til 74,9 point (sd 12,9). Ved at sammenligne KAB-brugere med KAB-

ikke-brugere fandt vi, at den samlede gennemsnitlige recoveryscore blandt KAB-brugere var 4,2 point 

lavere sammenlignet med KAB-ikke-brugere (under hensyntagen til forskellige confounders). Resultatet kan 

virke som et paradoks, da man kunne have forventet, at KAB-brug ville øge recoveryscoren. KAB-brugere 

anvender KAB for at øge følelsen af velbefindende og for at øge et håb om bedring. Derfor kan resultatet 

indikere, at beboere anvender KAB, fordi de både har en tro på og også har et behov for, at KAB kan 

understøtte såvel fysisk som følelsesmæssig velvære i deres recoveryproces. 

Næsten seks ud af ti (59%) beboere svarede, at de følte sig sikre eller relativt sikre på den positive effekt og 

bedring af KAB, mens 24% svarede "ved ikke". De mest almindeligt anførte grunde til at bruge KAB på 

bostedet var at reducere fysiske og følelsesmæssige symptomer, og fordi "KAB måske hjælper og ikke gør 

skade". Disse udsagn kan antyde, at fordelene ved KAB aktiviteterne er relateret til temaer inden for den 

personlige recovery. KAB ses som gavnligt i forhold til restitution, fordi det øger følelsen af velvære og 

følelsesmæssig kontrol, da det hjælper beboere med at forbedre deres grundlæggende funktioner i form af 

reduktion i fysiske og psykiske symptomer på psykisk sygdom; ydermere ser det også ud til at give åndelig 

hjælp ved at inspirere til håb og tro. Vores resultater bekræfter resultaterne af Russinova et al. 2009, som 

fandt ud af, at patienter mener, at KAB forbedrer deres fysiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige 

funktion samt reducerer sværhedsgraden af symptomer og fremmer recovery (Russinova et al, 2009). 

I vores undersøgelse fandt vi endvidere en statistisk signifikant forskel mellem de fire bosteder svarende til 

recovery underdomænet "læring og selvdefinition". Respondenter fra bosted 3 havde en højere 

recoveryscore sammenlignet med de andre bosteder. Det kan måske forklares med, at disse beboere havde 

den højeste middelalder, og derved er et andet sted i livet i forhold til personlig udvikling og definition af sig 

selv. I litteraturen beskrives recovery som en proces, der finder sted i tre faser. I den første fase handler det 

om at komme ud af den fasthed, som lidelsen har forårsaget. Dette nødvendiggør accept af situationen og 

et håb og ønske om forandring. Den anden fase handler om at genvinde kontrol og autoritet over deres 

eget liv. Dette indebærer at tage ansvar for ny læring og udvikling og finde nye måder at arbejde på i 

hverdagen. I tredje og sidste fase påpeges det, at det er muligt at have god livskvalitet; at være i stand til at 

føle trivsel og velvære i sit liv (Borg, 2013; Young & Ensing, 1999).  

Forskellen kan også forklares ved, at respondenterne på bosted 3 primært er mænd. Forskning har vist, at 

køn kan have indflydelse på recoveryprocessen (Schön, 2010). I vores forskning var mandligt køn forbundet 

med en højere MHRM-total recoveryscore end kvinder, og dette kan måske forklares med forskning af 

Schön (2010), der nævner eksistensen af forskellige forventninger, der stilles til mænd og kvinder til 

behandling af alvorlig psykisk sygdom, hvilket spiller en vigtig rolle i recoveryprocessen (Schön, 2010).  

 

5.2 Metodediskussion 

Vores undersøgelse blev designet som et tværsnitsstudie, hvor data kun blev indsamlet en enkelt gang, 

derfor afspejler resultaterne et øjebliksbillede af beboernes brug af KAB samt deres vurdering af om KAB 
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støtter recoveryprocessen. Vi brugte det validerede MHRM spørgeskema i målingen af den enkeltes 

beboers recoveryscore. Oftest anvendes MHRM-recovery spørgeskemaet til at måle ændringer i 

recoveryscore før og efter en intervention. I fremtidige undersøgelser kan det være fordelagtigt at 

undersøge hvordan KAB understøtter recovery i en interventionsundersøgelse, hvor ændringer i forhold til 

restitution måles over tid eller undersøger andre resultater i relation til KAB. Man kan diskuterer om 

recovery-scoren var et for stort og udefineret mål i en tværsnitsundersøgelse, og vi i vores undersøgelse 

hellere skulle have anvendt et mere målbart og ”her og nu” effektmål, så som om KAB styrkede 

livskvaliteten. 

I forhold til deltagelse i undersøgelsen kan der være selektionsbias. Kun 52% respondenter deltog i 

undersøgelsen, og det var ikke muligt at foretage analyser på, om dem som ikke deltog havde andre 

karakteristika, end dem som ikke deltog. Vi ved derfor ikke, om ikke-deltagere anvender KAB i mindre eller 

større grad, eller om ikke-deltagere har en højere recovery-score end deltagerne i undersøgelsen. 

Manglende deltagelse kan også være et udtryk for et lavt niveau af recovery. 

Undersøgelsen kan endvidere have informationsbias. I dataindsamlingsprocessen oplevede vi, at mange 

beboere havde svært ved at besvare MHRM-spørgeskemaet. På trods af, at MHRM-spørgeskemaet er 

oversat til dansk og valideret i en dansk kontekst, så havde respondenterne svært ved at forstå og besvare 

spørgsmålet om fx stigmatisering, spiritualitet og religiøsitet. Der er derfor mulighed for, at begreber er 

blevet mistolket af respondenterne. 

Respondenternes forskellige sårbarheder gjorde, at det var nødvendigt at indsamle data på forskellige 

måder, og det kan også have påvirket besvarelserne. Nogle steder udfyldte beboerne selv spørgeskemaet, i 

andre situationer hjalp personale eller dataindsamlere beboerne med at udfylde spørgeskemaet.  

Vi kan ikke afvise, at beboere, der modtog hjælp fra personale til at udfylde spørgeskemaet, blev påvirket 

af, at personalet var til stede. Spørgeskemaet behandlede dog ikke spørgsmål, der var direkte relateret til 

vurdering af personale / bosted. Vi mener derfor, at besvarelserne er sandfærdige. 

Spørgeskemaundersøgelsen var en god metode til at indsamling af data i denne sammenhæng. Vi 

opdagede, at et antal beboere som var for sårbare til at fx at kunne deltage i en fokusgruppe, netop fik 

mulighed for at deltage, fordi de kunne få den nødvendige hjælp og tid til at besvare spørgeskemaet. Vi 

oplevede ligeledes, at borgere som umiddelbart af personalet vurderedes til at være for dårlige til at 

deltage, var i stand til og indvilgede i deltagelse.  

Styrken af denne undersøgelse er, at det er den første undersøgelse i Danmark, der undersøger brugen af 

KAB som en rehabiliterende intervention på socialpsykiatriske bosteder. Det har ikke været muligt at finde 

studier i udlandet, der undersøger brugen af KAB, hvilket indikerer et videnshul i relation til dette emne. 

 

6.0 Konklusion 
 

KAB er et almindeligt tilbud i den rehabiliterende behandling på de socialpsykiatriske bosteder i Danmark. 

NADA øreakupunktur er det hyppigst anvendte KAB tilbud. De fleste respondenter begyndte først at 

anvende KAB efter indflytning på det socialpsykiatriske bosted. KAB anvendes helt overvejende på bostedet 

og tilkøbes sjældent uden for bostedets rammer. De fleste respondenter erfarer, at KAB styrker deres 

recovery. De anvender KAB for at minimere fysiske symptomer, samt fordi det måske kan hjælpe på 

symptomer og det psykiske velbefindende. 
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Undersøgelsen genererer flere forskningsspørgsmål og viser, at der er behov for mere forskning i, hvordan 

KAB kan anvendes som en recovery-styrkende og rehabilitering metode ved psykisk sygdom. 
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