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FORORD
Center for Psykiatri, Holstebro Kommune har arbejdet med værdier, eksemplariske historier fra 
hverdagen og narrativer. Processen er løbet fra decem-ber 2013 til sommer 2014. Resultatet 
af processen er blandt andet blevet denne pjece.

Vi startede med at samle en buket af værdiord og principper som danner rammen for vores 
arbejde. Det er ord som stammer fra det fælles kommunale værdigrundlag, fra vores faglige 
referencerammer og værdier som borgerne har peget på. Disse mange ord kan ses som en bort, 
der løber gennem hele pjecen. 

Vi har desuden set på hverdagen og fortællinger herfra. Historierne er blevet analyseret som 
udtryk for værdier, og de viser, hvordan vi udlever værdierne i det daglige arbejde. 
Værdier er altid på spil. Vi taler ofte om det i ledergruppen, i medarbejdergruppen og i blandt 
borgerne. Værdierne kan ses i de politikker, vi udarbejder i L-MED udvalget, i de beslutninger 
der træffes en sen nattetime på vagten og i den måde vi møder samarbejdspartnere på. Bor-
gerne evaluerer årligt centerets indsats, målt mod vores fælles værdigrundlag. I forhold til den 
nuværende proces har borgere budt ind med fortællinger om deres liv, deres oplevelser og om 
samarbejdets betydning for deres liv. 

Center for Psykiatri er en stor organisation og alle tilbud og teams har leveret materiale til pro
cessen. Layout er blevet til i et samarbejde med en beboer i et botilbud. 
I denne pjece har vi udvalgt dele af det samlede materiale, til at repræsenterer os alle.
I 2015 arbejdede vi alle med en formulering af centerets ”kerneopgave”. Borgere knyttet til cen-
teret, deres pårørende, medarbejdere og ledelse har haft mulighed for at bidrage med forslag 
til en fælles forståelse af den fælles op-gave. Den endelige formulering blev præsenteret på 
centermødet i dec. 2015. Se bagsiden af denne pjece.

God fornøjelse

Janne Jørgensen
Centerleder

” For japanerne er guldsmede symboler på ny glæde og lys …”
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VÆRDIER OG NARRATIVER  
EN FORTÆLLING FRA DAGOMRÅDET  

På dagområdet tilrettelægges støtten til borgerne, først og fremmest som gruppetræningsfor-
løb og som individuel støtte på centeret. 

Tanken bag træningsforløbene er generelt at skabe rummelighed, empati og give plads til hin-
anden. Her kan borgere desuden dele erfaringer og ideer. Dermed styrkes den enkeltes me-
string af eget liv på trods af sindslidelsen og gør dem i stand til at leve et tilfredsstillende liv. 
Dermed sker der en overførbarhed fra undervisningen til det levede liv – til hverdagen og i eget 
hjem

I et kollegialt perspektiv betyder samarbejdet mellem kollegaen, der har erfaringer med arbej-
det i borgerens eget hjem, og kollegaen, der har erfaringer fra arbejdet med gruppeaktiviteter 
på dagcenteret, at gruppeprocesserne kvalificeres og professionaliseres. Der er nu mulighed for 
at kunne tale ind i begge kontekster. Også medarbejderen ”kommer i gruppe”. Alle får kollegaer, 
som man arbejder direkte med. Det betyder inspiration, ” feedback ”og støtte i hverdag og der-
med sikring af medarbejderens langtidsholdbarhed.

Fra et træningsforløb udspringer denne fortælling: 
Gruppen hedder Recovery. Det overordnede mål med forløbet er at lære at leve sit liv på trods af 
en sindslidelse med fokus på værdier og livskvalitet:

I gruppen er der 5 kursister, og de mødes i gruppen en til to gang om ugen.
Selve hændelsen opstår i forbindelse med en kommende julefest hvor alle har modtaget en 
invitation. I gruppen kommer de frem til, at de gerne vil deltage i julefesten ud fra tanken om, at 
”hvis du tør – kommer jeg også”. Alle kursisterne mødte op og var med til julefesten.

Efterfølgende er der opstart af en ny Recoverygruppe, hvor både tidligere og nye kursister del-
tager.

Der opstår nye relationer. Gruppen begynder at besøge hinanden til kaffe og kage. De følges ad 
i motionscentret. Alt sammen noget hvor der ikke er personale tilstede.

Værdier og livskvalitet, der er opstået i træningsforløbet Recovery, har kursisterne overført til 
deres eget liv. De har dannet deres eget netværk, hvor motionscenter, besøg og venskab er 
betydningsfuldt for deres samvær. 
Udvikling er gået:

K�Fra at leve isoleret i eget hjem til at deltage i en lille gruppe til at være med i en større 
gruppe.

K�Fra at være inaktiv til at deltage i aktiviteter i kendte og trygge omgivelser til at deltage i 
eks. motionscenter, som er en ukendt kontekst og uden tilknytning til psykiatrien.

K�Fra at være sammen med andre, hvor der er personale tilstede, til at besøge hinanden 
uden deltagelse af personale.

K�Fra at have et fokus på egne problematikker og egen livshistorie til at høre om andres. 

K�Fra, at have et fokus på negative historier til at være positiv og til at kunne se humori-
stisk på livet.

K�Fra at blive undervist i det levede liv til at leve livet med større fokus på livskvalitet og me-
string.

K�Fra at have et kompliceret samarbejde til et produktivt samarbejde også i eget hjem
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ANERKENDELSE

Du er tromme, jeg er bas

En er violin – og godt tilpas

En spiller falsk – og gør det godt

Alt i alt så lyder det flot.

Og der er de korte og lange numre

Og nogen har behov for at slumre

Det handler vel om fleksibilitet og sensibilitet

Det gode grin, troen på og håbet om ...

NETVÆRK, EN FORTÆLLING FRA ET BOSTED.
Alle mennesker har brug for at være en del af en social sammenhæng. – et netværk. De profes-
sionelle er på visit i borgerens liv. Det forholder sig anderledes med familie og venner. Her er 
relationen også mere ligeværdig. 

I det omfang, at borgerne har et netværk udenfor botilbuddet, så gør vi alt, hvad vi kan for at 
støtte i at bibeholde netop det. Netværk er en fantastisk støtte for borgernes recovery som 
helhed.

For nogen beboere kan det at have et privat netværk være en mestrings-strategi i sig selv. Det 
giver mulighed for at komme lidt væk, hvis noget er svært. Et sted at finde kendte og trygge 
rammer. Et sted, hvor man har mulighed for blot ”at være”, og rekreere fra hverdagens krav, og 
nyde samværet på et andet plan, end man gør i botilbuddet. I et privat netværk behøver man 
ikke at skulle forholde sig til andres problematikker eller diagnoser, men man kan få ”et break”. 

For andre beboere er det rigtig vanskeligt at navigere i et privat netværk. De har behov for bo-
stedet som aflastning og støtte til at udvikle sig. For de beboere, som har mistet kontakten til 
familie og venner, kan medbeboere på bostedet blive et nyt netværk.
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”

”

”EN BORGER FORTÆLLER

Jeg har mindre truende adfærd 
Jeg er mindre udadreagerende  
Jeg har fået styr på økonomien 
Jeg er begyndt at have orden i min lejlighed 
Jeg ødelægger ikke ting 
Jeg er mindre angst
Jeg er bedre til at bruge personalet 
Jeg oplever, personalet kan rumme mig 
Jeg er begyndt at spørge om hjælp til små ting 
Jeg er begyndt at stole på personalet
Personalet respekterer de valg, jeg tager, og kommenterer ikke, når jeg vælger at drikke alkohol 
Personalet møder mig der, hvor jeg er 
Personalet giver mig medansvar, og bruger ikke magt 
Jeg har lært at sige fra 
Jeg har fået mere selverkendelse 
Jeg oplever at blive værdsat som menneske  
Jeg arbejder på at få mere tryghed til omverdenen 
Jeg arbejder stadig på at holde rent i lejligheden 
Jeg arbejder på, at der kan sættes små mål for mig, som jeg kan efterkomme 
Jeg arbejder på at være ansvarlig overfor de aftaler, jeg selv har indgået       

EN BORGER FORTÆLLER

Mit liv forandrede sig radikalt. Jeg kunne ikke længere følge min uddannelse. Forbindelsen til 
vennerne blev brudt. Ingen ringede mere. Derhjemme faldt det hele fra hinanden. Regningerne 
hobede sig op. De gode intentioner om at lave sund mad, blev ikke rigtig til noget. Jeg syntes at 
alle ville styre mit liv. Ingen lyttede og ingen forstod, hvor svært det var. Jeg følte mig svigtet og 
dårligt behandlet. Faktisk fik jeg det også fysisk dårligt. Jeg tog på i vægt og fik ikke motioneret 
og jeg havde ondt i hele kroppen og fik ofte hovedpine.

Jeg fik besøg fra Center for Psykiatri, et par gange om ugen. I begyndelsen var det svært at 
stole på et fremmed menneske. Det var svært at en fremmed skulle se mig i min daværende 
situation. Men efterhånden oplevede jeg, at det var rart, når der var ryddet op og når regnin-
gerne blev betalt. Den ydre orden bredte sig til mit indre. Efter flere år med venlige besøg og 
tålmodige tilbud om hjælp, var der meget mere styr på min hverdag. Efterhånden glædede jeg 
mig til besøgene. 

Jeg har stadig behov for individuelstøtte, men i dag kommer jeg også i et gruppefor-
løb, hvor jeg deler mine erfaringer med andre i samme situation. Vi får redskaber til 
selvhjælp. Der er skønt at få venskaber igen. Lige værdige relationer. Det bliver jeg 
glad af.
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FORSKELLIGHED 

Du er dig og jeg er mig 

Noget særligt hver for sig.

Hver især har sine bud

På hvordan verden den ser ud!

Alle har vi ”ligeværd”,

Højt det prioriteres her

Noget særligt hver for sig

Sammen

finder vi en vej! 
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EKSEMPLER FRA HVERDAGEN
Man kan være med i en kostordning, hvor vi spiser morgenmad, frokost og aftensmad sammen. 
Vi hjælpes ad med at sætte frem til morgenmad og frokost, og så er der en beboer, som hver 
dag laver aftensmad sammen med et personale. Der bliver fokus på, og mulighed for, deltagelse 
i fællesskabet. Man udvikler ansvarsfølelse over for de andre beboere i bofællesskabet, og der 
er mulighed for regelmæssige, sunde og billige måltider. 

Hver tirsdag er der husmøde, vi taler bl.a. om ugen, der er gået, og det er her, vi kan komme til 
orde og tage fælles beslutninger om evt. kommende aktiviteter, eller vi diskuterer, hvis vi er 
uenige om noget osv. 

Vi øver os i at kommunikere med medbeboere. Vi øver os i at lytte til andre, når de har ordet. 
Her er det legalt at få sagt sin egen mening. Vi lærer at anerkende, at andre måske har en anden 
mening end én selv.

EN BEBOER FORTÆLLER
Jeg havde det virkelig meget dårligt, så jeg var nødt til at tage meget medicin, hvilket gjorde, jeg 
ikke havde nogen mæthedsfornemmelse. Jeg havde en rolle, der var svær at komme ud af og 
ændre på. Nogle gange er det godt at få nye øjne til at kigge på sig. Jeg startede med at skifte 
behandler. Man lærer hele tiden, og jeg tænker, at bare ved at skifte, kan der åbnes op for nye 
muligheder. Det er godt at se tingene fra flere sider. Det er godt, når det lykkes at se fremad i 
stedet for tilbage.

Alt i alt er der sket rigtig mange ændringer og store fremskridt med mig. Der er lys for enden 
af tunnelen og en vej for mig. Det kan være svært at tro på, når det er svært, men det, at folk 
bevarer håbet sammen med mig, betyder alverden for mig. Jeg mærker glæden og udviklingen. 

Jeg mærker personalets engagement og har gavn af deres faglige tilgang.
Det er vigtigt ikke at have for store forventninger til dig selv, det er godt med de små succeser. 
Jeg er sikker på, at der er en vej for os alle – det er blot et spørgsmål om tid, og nogle gange må 
man gå nogle omveje for at nå målet.

Personalet hjælper med at graduere succeskriterierne, når vi laver samarbejdsplaner. De giver 
tilpasse udfordringer. Jeg er blevet bedre til at have fokus på det, der lykkes. 
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SANG

Melodi: ”I will survive”.

Først så var jeg bange
Jeg var ude af mig selv
Men så kom jeg ind på Welschsvej 
Og sikke da et held.
Jeg mødte andre her på stedet
Li’så tossed’ som mig selv
Men så, at deres liv var fuld af smil og sjov alligevel

Så nu’ jeg fri
For pineri
Har fundet ind til netop det, jeg tror, er kernen i mit liv.
For de rummer den jeg er
Så jeg føler ligeværd
Og jeg tør godt fortælle dem, om det kamera lige der.

Nu går jeg ud 
med overskud
Jeg ta’r kampen op og klarer mig, trods ar og brækket tud
Hvis jeg glemmer hvad jeg kan
Og kun indta’r glas og vand
Så kommer flyvende ind ad døren, en pædagog supermand.  Åhhuhåh.
(lålålålå osv)

Pludselig blev jeg bange
Isolerede mig selv.
Kravled’ ind under madrassen
Og bad om Seroquel
Insekter kravled’ op
Og overtog min krop
Og pludselig igen dukkede kameraet op

Jeg vil vær’ fri
For pineri
Vil finde tilbage til netop det, jeg tror, er kernen i mit liv.
Jeg vil rumme den jeg er
Jeg vil føle ligeværd
Og jeg vil skide højt og flot, på det kamera lige der

For jeg vil ud
Ha’ overskud
Til at hele mine ar og min ømme brækked’ tud.
Venner hjælper godt på vej
Og superhelte støtter mig
Så jeg tør udstille min tud, selvom den ser mærk’li’ ud. Åhhuhåh.
(lålålålå osv)

1 2
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NÅR HVERDAGEN ER UFORUDSIGELIG.

”Ikke to dage er ens”! 

Nok har vi et stort fokus på den daglige planlægning i arbejdet – det er helt afgørende for at 
få tingene til gå op i en højere enhed. Vores dagssedler med beboernes individuelle aftaler og 
træningsaktiviteter følges nøje. Alligevel kan der hurtigt ske ændringer i hverdagens nøje tilret-
telagte dagsorden. Uforudsigeligheden sætter ind, vi må tænke i andre baner. 

Et konkret eksempel kan være, at en beboer har påtaget sig ansvaret for at lave aftensmad, 
men da dagen så kommer, rækker ressourcerne hos beboeren alligevel ikke til opgaven. Hvor-
dan kan vi her støtte og hjælpe med, at maden alligevel bliver tilberedt, så beboeren bibeholder 
ansvaret for opgaven og herved bidrager til det samlede fællesskab? 

Et samarbejde kan være løsningen, hvor aktiviteten splittes op i små delaktiviteter, som gør det 
mere overskueligt for beboeren at deltage - måske hjælper personalet til, måske giver andre be-
boere en hjælpende hånd med fx indkøbsdelen, og på den måde bliver opgaven i fællesskab løst.        
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RELATIONSARBEJDE I ET TEAM
Skabelse af relation:
Værdier i spil:
K� Respekt for borgerens liv, valg og fravalg.
K� Tillid.
K� Tryghed.
K� Ydmyghed.

Teamet forsøger at lave aftale om et møde.
Accepterer og respekterer afbud.
Vedholdende i kontakten, ringer skriver uanset afvisning.
Tilbyder ufarlige ting fx indkøb, rengøring mm. .
Ingen forventninger.
Ingen krav, kun tilbud.
Samtalen er primært en monolog, hvor borgeren kan fortælle.
Lytte og anerkende det liv de lever, og de valg han har taget, alt har en årsag.
Vi ser hinanden an og går forsigtig frem i relationen.

Afdækning af behov, vedholde og udvide relation:
Værdier i spil:
K� Struktur.
K� Forudsigelighed.
K� Håb og forventning.
K� Individualitet.
K� Fleksibilitet.
K� Relation.
K� Brug af livserfaring

Relationen er skabt ud fra ufarlige ting.
En succesoplevelse giver mod til flere af slagsen.
Der tales om fortid, erfaringer, følelser og behov.
Borgeren ved, hvad han kan bruge os til. 
Dialog, vi kender hinandens grænser og væremåde.
Tryghed og forudsigelighed.
Forventning om, at borgeren bruger os og melder afbud.
Relationen forstærkes, vi er der, når det brænder på. 
Afdækning af ønsker, behov og fremtidsplaner
Tildeling af timer, afhængig af behov. 
Udarbejdelse af samarbejdsplan. 
Forventninger om, at borgeren bruger os.

Arbejdsrelationen:
Værdier i spil:
K� Recovery.
K� Vedholdenhed.
K� Ansvarlighed.

Der er klare gensidige forventninger.
Der er enighed om regler og mål.
Der arbejdes på målene i Samarbejdsplanen/handleplanen.
Humor og gensidig respekt er vigtig.
Relationen er forudsigelig, og åben, vi kender hinanden.
Diskussioner er velkomne.
Teamet holder fast i samarbejdsplanen og har forventninger om, at borgeren forsøger at holde 
fast i egne behov, ønsker og mål.



Tryg
hed Anerkendelse

Glæd
e

Respekt

Involvering
Fællesskab

Troværd
ighed

TRYK PÅ ESC FOR AT FORLADE FULL SCREEN

”Samskabe et fundament for  
at borgeren kan leve sit liv

Center for psykiatri, 2015


