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1. Resumé  
En vanskelighed i sygepleje til mennesker der lider af misbrug, er den høje forekomst af 

misbrugsrecidiv under indlæggelsen. Flere forskellige tilgange har været forsøgt med ringe effekt. 

Zoffmann har i 2004 i diabetespraksis udviklet en ny metode, ’Guided Self-Determination’ – en 

metode til relationel problemløsning.  

Spørgsmålet der søges belyst i opgaven ”Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje. – Et 

kvalitetsudviklingsprojekt”, er hvorvidt GEB som gruppetræningsprogram inkl. arbejdspapirer kan 

overføres til brug i psykiatrisk sygepleje, i forhold til patienter med misbrug. Spørgsmålet søges 

besvaret ved anvendelse af et kvalitetsudviklingsprojekt. Arbejdsprocessen i kvalitetsudvikling og 

dens teoretiske baggrund præsenteres, kvalitetsudviklingssprojektet præsenteres. De tilpassede 

arbejdspapirer, forløbet af projektet og resultaterne af målingerne præsenteres. Gennem analyse og 

vurdering af resultaterne fra projektet vurderes det, at GEB GT er egnet til brug i psykiatrisk 

sygeplejepraksis. Fremtidig brug af gruppetræningsprogrammet vil dog indbefatte en overvejelse 

vedr. dele af måleinstrument, justering af arbejdspapirerne samt yderligere træning af personalet.  

 

 

2.  Summary 

One of the difficulties in nursing people suffering from misuse is the high occurrence of misuse 

recurrence during hospitalization. Different approaches have been tried with little effect. In 2004 

Zoffman developed a new method in diabetes practice, ‘Guided Self-Determination’ – a method for 

comparative problem solving. 

The issue under discussion in “Guided Self-Determination in psychiatric nursing, - a quality 

development project” is whether GSD, as a group training programme inclusive work sheets, can be 

transformed for use in psychiatric nursing, in relation to patients with a misuse problem.  

The answer, for the above raised question, is searched for by using a quality development project. 

The work process lying behind the quality development project and the theoretical frame work is 

presented, likewise is the quality development project is presented. The adjusted work sheets, as 

well as the project development progress and the result of the test results are presented.  

It is revealed through analysis and evaluation of the project results, that the GSD GT can be used in 

psychiatric nursing. The further use of the group training programme will however entail some 

considerations regarding parts of the measuring instrument, an adjustment of the work sheets as 

well as further training of personnel.  
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3.  Baggrund  

  
Den overordnede idé med dette masterprojekt er, i en kvalitetsudviklingskontekst, at afprøve en 

metode til relationel problemløsning i psykiatrisk sygepleje til patienter med misbrug. Metoden 

Guidet Egen-Beslutning  er udviklet i klinisk diabetespraksis og beskrevet i PhD afhandlingen 

”Guided Self-Determination a life skills approach developed in difficult Type 1 diabetes” 

(Zoffmann 2004a). 

 

Hospitalsindlagte psykiatriske patienter med misbrug indlagt på Sct. Hans Hospital, har en høj grad 

af misbrugsrecidiv under indlæggelsen. Recidiv er nyt anfald af samme sygdom (latin: recidivus 

tilbagevendende). Misbrugsrecidiv er her tilbagefald af brug af misbrugsstof (Poulsen, Munk-

Jørgensen, Bolwig 1998 s.324). 

Denne adfærd synes stigende set fra personalets synspunkt. Dette til trods for, at mange psykiatriske 

afdelinger har formuleret afholdenhed som forudsætning for fortsat indlæggelse. 

En optælling januar 2005 viste, at 54% af 16 aktuelt indlagte patienter på afsnit M2, Sct. Hans 

Hospital havde haft misbrugsrecidiv under indlæggelsen. Afsnit M2 modtager patienter med ikke-

psykotiske lidelser og misbrug. Det drejer sig om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 

forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer kategoriseret i ICD-10 under F10-19 

(WHO ICD-10 1996). 

Misbrugsrecidiv har stor betydning for såvel patienten, pårørende, personalet og 

samfundsøkonomien. For patienterne ser det erfaringsmæssigt ud til bl.a. at kunne betyde en øget 

risiko for ikke at gennemføre behandlingsforløbet tilfredsstillende, med fornyet indlæggelse til 

følge. Det har ikke været muligt at finde tal for misbrugsrecidiv for indlagte psykiatriske patienter. 

En ”tommelfingerregel” har dog i årevis været hørt i behandlingsmiljøet: Over tid forbliver 50% af 

misbrugere i behandlingsmiljøet, 25% dør og 25% kommer ud af misbruget. Som sagt, en helt 

uvidenskabelig oplysning, alene af den grund, at alle vel dør over tid!  

Der har gennem årene været meget forskellig reaktion fra personalets side på situationer, hvor 

patienten har haft misbrugsrecidiv. Reaktionen strækker sig fra omgående udskrivelse, hvilket kan 

synes paradoksalt: At når patienten ikke kan lade være med at gøre det, han er kommet for at få 

hjælp til, så vil vi ikke hjælpe ham. - Og til fortsat behandling, på trods af adskillige 

misbrugsrecidiv. Et misbrugsrecidiv har altid, i min praksis, medført en samtale med den person fra 
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plejepersonalet der var kontaktperson, men der har ikke eksisteret en eksplicit metode til hverken 

håndtering, eller forebyggelse af misbrugsrecidiv under indlæggelse. 

Samtale er et naturligt led i ethvert pleje- og behandlingsforløb. Samtalerne mellem patient og 

sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje kan have utallige formål, afhængig af hvilke behov den enkelte 

patient har, men ét formål er, altid at opbygge en relation og alliance med patienten. Grundlaget for 

psykiatrisk sygepleje er alliancen mellem sygeplejersken og patienten (Hummelvoll 1997, Jensen P. 

1998, Løkensgard 1995). I Danmark er psykiatrisk sygepleje til hospitalsindlagte patienter langt 

overvejende organiseret i miljøterapi, hvor relationen mellem patienten og kontaktpersonen er et 

fundamentalt udgangspunkt for sygeplejen (Bechgaard 1992, Oestrich & Holm 2001). Denne 

patient-kontaktpersonrelation er det samarbejdsforhold der er mellem en patient og den 

sygeplejerske der er valgt som primær samarbejdspartner for patienten (Hummelvoll 1997 s.427-

431). 

Samtale med en patient kan som nævnt have utallige formål, men èt formål der er kommet mere 

fokus på, er det, at tilgodese patientens behov for vejledning og undervisning (Ehnfors, Ehrenberg, 

Thorell-Ekstrand 2000. Björkdahl 2001. H:S 2003).  

I løbet af de seneste 10 år er en metode med samme formål, ”psykoedukation”, blevet 

implementeret i min praksis. Psykoedukation er undervisning af patienter og / eller pårørende. 

Formålet er at forøge deres viden om psykiatriske sygdomme, specielt med henblik på at fremme 

bevidste problemløsningsstrategier (Mørch, Rosenberg, Elsass 1995 s.196). 

I forbindelse med ændring af teoretisk fundament for pleje og behandling, fra psykodynamisk teori 

til kognitiv teori, er psykoedukation blevet en integreret del af behandlingen. Dette på baggrund af 

at psykoedukation er en af fire sammenhængende behandlingsformer i kognitiv teori (Mørch, 

Rosenberg og Elsass 1995).  

Et af de tiltag der derfor fokuseres på, m.h.p. at imødegå misbrugsrecidiv under indlæggelsen, er 

undervisning af patienterne i emner relateret til misbrug.  

Generelt har undervisning af psykiatriske patienter bredt sig på de psykiatriske behandlingssteder i 

Danmark gennem de sidste 10-15 år. Oplysning til mennesker i forhold til sundhedsrelaterede 

emner har dog været praktiseret i mange år. F.eks. har oplysning m.h.p. forebyggelse af epidemier 

en lang historie. Senere er patientundervisning og patientskoler blevet praktiseret indenfor en lang 

række områder (Maunsbach 2002). I psykiatri kom patientundervisning sent. Man var bange for at 

øge patientens angst, følelse af håbløshed og andre negative følelser (Merinder 2000). I 1960`erne 

og 70`erne startede en bevægelse i USA, hvor der kom et krav fra brugere af  psykiatrisk 
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behandling om åbenhed overfor psykiatrisk sygdom og misbrug. Senere kom ”familieprogrammer”, 

indeholdende undervisning i at reducere tilbagefald i psykiatriske sygdomme og misbrug.  

Ud over landet kaldes aktiviteten i psykiatrisk praksis i dag for psykoedukation. Betegnelsen er 

opstået i USA hvor ”psykoeducation” bruges som betegnelse for en bred vifte af kognitive, 

adfærdsmæssige og psykosociale interventioner (Merinder 2000). Psykoedukation er implementeret 

i psykiatrisk praksis i Danmark, i erkendelse af den opkommende opfattelse generelt i 

sundhedsvæsnet, at behandlingen har bedre effekt, når den udføres på baggrund af samarbejde med 

patienten. Samt at det ligeværdige samarbejde fordrer, at pt. har en højere grad af viden relateret til 

deres sygdom ( Mørch, Rosenberg og Elsass 1995). Dog konkluderer Merinder, på baggrund af to 

empiriske studier, dels en undersøgelse af effekten af patient- og pårørendeundervisning ved 

skizofreni og dels en undersøgelse af  skizofrenes og pårørendes tilfredshed med distriktspsykiatri 

samt en litteraturgennemgang, at: Effekten af patient- og pårørendeundervisning først kan afklares 

når flere og større undersøgelser er gennemført på området (Merinder 2000 s.116). 

Min erfaring er, at praksis for udførelse af psykoedukation på psykiatriske behandlingssteder er 

vekslende. Aktiviteten planlægges og udføres nogle steder tværfagligt, andre steder er det 

henholdsvis behandlergruppen eller sygeplejegruppen. Jeg har arbejdet i psykiatrisk 

sygeplejepraksis gennem 15 år, fortrinsvis med patienter med en misbrugsproblematik. Jeg mener, 

at psykoedukation er den enkelt-intervention der har haft størst betydning for bedring af 

patienternes tilstand. I enorm grad for deres forståelse af sammenhænge mellem deres tilstand og 

forudsætninger, deres tilstand og sociale/sundhedsmæssige vilkår, deres tilstand og medicinering, 

samt deres tilstand og misbrug. I mindre grad for udvikling af deres evne til at arbejde med 

strategier til at løse problemer og dermed at mestre tilværelsen. 

På den psykiatriske institution jeg arbejder, har ledelsen valgt at udarbejde en manual for 

psykoedukation, komplet med disposition og overheads. Jeg har oplevet at patienterne ofte har 

reageret på dette, idet de har ment, at andre emner var mere relevante for dem end de emner der 

reelt blev undervist i. Andre steder i psykiatrisk praksis har man valgt at patienterne er 

medbestemmende om emnerne for undervisningen. Det har bl.a. medført nogle dilemmaer det har 

været sundt for personalet at tage stilling til: Som da patienterne i ambulatoriet for svært 

misbrugende skizofrene patienter ønskede at få undervisning i hensigtsmæssig stikketeknik! Dette 

ønske udfordrede personalets evne til at operationere målene for sygeplejen.  

Flere undersøgelser har set på forhold vedr. emner for undervisning af patienter. Det ser ud som om 

der er en vis forskel i undervisningsemnerne afhængig af om emnevalget er fortaget af personalet 
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alene, eller i et samarbejde med patienter og personale. Det ser også ud til at effekten af 

undervisningen i forhold til at patienten ændrer adfærd, er større når patienten opfatter 

undervisningsemnerne som relevante (Arborelius og Bremberg 1988). 

Der har ikke tidligere eksisteret et generelt idégrundlag for undervisning af patienterne, 

undervisningen har været båret af det enkelte personales engagement, kliniske og personlige 

erfaringer og evner for formidling (Maunsbach 2002). 

Der har gennem flere år været fokus på at arbejde med at motivere patienterne som middel til at 

opnå en adfærdsændring hos patienter med misbrug, i retning af reducering eller ophør af misbrug. 

Utallige undersøgelser fortrinsvis fra Australien, USA og U.K. har beskæftiget sig med den 

motiverende samtale/det motiverende interview og vist at der generelt er sparsom effekt af denne 

intervention (Baker et al. 2002a, Baker et al. 2002b, Jeffery et al. 2004, Nielsen, Nielsen, Wraae 

1998). Motiverende samtale/interview drejer sig om en samtaleteknik der forsøger at finde nye 

måder at arbejde med ambivalens og modstand på De basale principper for samtaleteknikken 

beskrives som: - Behandleren skal udtrykke empati gennem reflekterende lytten og styrke 

patientens selvfølelse ved at udvise respekt. -Behandleren skal udvikle diskrepans mellem det, der 

er patientens mål med livet – og det sted, han befinder sig lige nu. Det handler om at lade patienten 

formulere grunde til forandring. -Behandleren skal undgå argumentation. -Behandleren skal støtte 

patientens selvfølelse og oplevelse af kompetence (Miller, Rollnick 2002 kap.4). 

To australske studier byggende på en  undersøgelse beskrevet i bogen ”Motivational Interviewing” 

(Miller, Rollnick 2002) fremstiller brug af motiverende interview med det formål at patienterne 

skulle gennemføre det egentlige misbrugsbehandlingsprogram (Baker et al. 1. 2002). Undersøgelsen 

fremhæver, at brug af motiverende interview ikke forhøjer patienternes engagement i 

misbrugsbehandlingen. Specielt havde patienter med omfattende hashmisbrug ikke effekt af 

motiverende interview. Forfatterne foreslår at en mulig forklaring på den manglende effekt af 

interventionen kunne være, at deltagerne i forsøget havde en høj forekomst af omfattende misbrug 

og alvorlig psykisk sygdom. 

Et delstudie af ovenstående (2 Baker et al. 2002) finder ligeledes, at der kun var en moderat effekt 

af brug af motiverende interview over tid (3, 6 og 12 mdr.s follow-up). Disse resultater har 

sammenhæng med det resultat som Nielsen, Nielsen og Wraae fandt i deres undersøgelse nemlig at 

der ikke var behandlingsvariable der kunne bidrage yderligere til øgning af compliance (Nielsen, 

Nielsen, Wraae 1998). Fokus for denne danske undersøgelse var at undersøge muligheder for 

forbedring af compliance hos kroniske alkoholikere. 
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En beskrivelse af hvordan en motiverende interview-gruppe for indlagte dobbeltdiagnose-patienter 

blev udviklet og implementeret (Van Horn, Bux  2000), er interessant idet deltagerne og konteksten 

i høj grad ligner den praksis der er fokus for denne afprøvning af GEB. Undersøgerne postulerer, at 

den største effekt af at bruge motiverende interview, er et skift i deltagernes aktivitetsniveau. Der er 

dog ikke for disse førsøgspersoner gjort rede for alvoren i hverken misbrugstilstanden, eller den 

psykiske tilstand. Dette, samt den ovenfor nævnte faktor omhandlende høj forekomst af omfattende 

misbrug og alvorlig psykisk sygdom, synes erfaringsmæssigt at være af betydning for 

behandlingsresultaterne for patienter med dobbeltdiagnose på Sct. Hans hospital. Der ses en tendens 

til, at jo alvorligere den psykiske lidelse er, og des mere betydning misbruget har for hverdagen, jo 

vanskeligere er det for patienten at ændre adfærd.   

Sammenfattende om de mange undersøgelser omhandlende motivationsarbejde i 

misbrugsbehandling som jeg har fået kendskab til, synes det som om det overordnede mål for 

interventionerne, kompliance, ikke har haft den ønskede virkning. 

En oversigtsartikel fra 2004, med det formål, at evaluere effektiviteten af behandlingsprogrammer i 

psykiatrisk behandling for mennesker med problemer med både psykisk sygdom og misbrug, viste 

ingen klar evidens ved nogen behandlingsformer. Det havde kun været muligt at finde 6 relevante 

undersøgelser (Jeffery et al. 2004). 

En anden fremherskende teori der anvendes ved arbejdet med at motivere mennesker til 

adfærdsændring er modellen ”Stages of change” (Prochaska, Norcross, DiClemente 1995). 

Motivation forstås her som en dynamisk proces, hvor behandleren kan spille en aktiv rolle i forhold 

til et menneskes ændringsproces (Mundt 2001). Teorien er udviklet på baggrund af analyse af 

mange forskellige terapeutiske retninger og resultater fra undersøgelser vedr. de 

forandringsprocesser rygere gennemgår ved ophør med rygning (DiClemente et al.1991). Teorien 

beskriver det mønster af stadier og processer mennesker gennemgår ved adfærdsændring. 

Empowerment er et begreb, en filosofi, som først nu er blevet kendt i nogle dele af det danske 

sundhedsvæsen. Patient-empowerment har ikke været kendt i min praksis. For aktører i 

sundhedsvæsenet er der generel enighed om, at der eksisterer to retninger indenfor 

patientundervisning, dels den retning der tilstræber øget patientkomplians, at patienten accepterer 

og medvirker til en given behandling, og dels den retning der tilstræber større patientautonomi – 

empowerment (Maunsbach 2002 og Hvas, Thesen 2002).  

Begrebet empowerment vurderes værende brugbart i sundhedsvæsenet set fra et lægeligt perspektiv 

(Hvas, Thesen 2002), og har de senere år været brugt i forhold til sundhedsfremme i socialpsykiatri, 
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og i socialt arbejde med marginaliserede familier (Andersen, Vinter-Jensen 1997., Andersen, 

Vinter-Jensen 2002., Faureholm, Blæhr 2000).  

I metoden Guidet egen-Beslutning er filosofien empowerment en del af den teoretiske helhed. 

Empowerment er i denne metode forstået som ”The process of empowerment is the discovery and 

development of one`s inborn capacity to be responsible for one`s own life”. Metoden er udviklet 

gennem et studie hvor formålet bl.a. var, at redskabet skulle være konsistent med empowerment 

(Zoffmann 2004a). 

I min praksis arbejdes i relationen med patienten med  begrebet ”kollaborativ empiri”, som  

grundlæggende princip. Kollaborativ empiri er en metode, hvor samarbejde mellem patient og 

behandler er ligeværdigt baseret på begges erfaring. (Oestrich & Holm 2001, Beck et al.1993 s.68 

og Beck 1995 s.1-9). Målrettet brug af denne metode i sygeplejen, har medført en anden tilgang til 

patientens problemer. Samarbejdet mellem patienten og den professionelle er blevet mindre 

konformt, mere eksperimenterende, hvilket igen har medvirket til, at løsning af patientens problem i 

højere grad er meningsfulde for patienten.  

Dog er jeg meget usikker på, om den måde personalet anvender psykoedukation på, er konsistent 

med kollaborativ empiri. En undersøgelse vedr. ”myten” om sundhedspersonales brug af 

empowerment i sygepleje til mennesker med kronisk sygdom vedligeholder denne usikkerhed. 

Undersøgelsen konkluderer at ”Professionals may talk of empowerment in interactions with people 

with chrinic illness, but then act according to a traditionel biomedical model” (Paterson 2001). 

Der har de senere år i psykiatrisk behandling været fokus på patienters udvikling af `life skills`. Det 

har bl.a. været et mål for den del af den kognitive behandling der benævnes `social 

færdighedstræning` (Mørch, Rosenberg, Elsass 1995). Zoffmann har givet begrebet life skills en 

dansk betegnelse, `livsdygtighed`, defineret som: ”De personlige, sociale, kognitive og fysiske 

færdigheder der sætter mennesker i stand til at kontrollere deres liv og give det retning, samt 

udvikle kapacitet til at leve med og producere forandring i deres omgivelser”(Zoffmann 2004a 

s.178).   

Utallige forskere har beskæftiget sig med ”Life skills programmes”, specielt indenfor psykiatrisk 

behandling. Et Cochrane Review har undersøgt ”Life skills programmes for chronic mental 

illnesses” m.h.p. at sammenligne disse programmer med vanlig behandling. Forskerne fandt 38 

relevante randomiserede eller quasi-randomiserede kontrollerede forsøg, og konkluderer: 

”If life skills training is to continue as part of rehabilitation programmes a large, well 
designed, conducted and reported pragmatic randomised trial is an urgent necessity. 
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There may even be an argument for stating that maintenance of current practice, 
outside of a randomised trial, is unethical”  (Robertson, Connaughton, Nicol 1998). 
 

Denne konklusion understøtter at der er behov for udvikling og afprøvning af ny viden på dette felt. 

Indenfor diabetesfeltet er der netop lavet en undersøgelse med den anbefalede styrke. Det drejer sig, 

som tidligere nævnt om et studie med det formål, at udvikle og teste en metode til rationel 

problemløsning i vanskelig diabetesomsorg. Metoden ”Guidet Egen-Beslutning” (GEB) er udviklet, 

dels som individuel metode og dels som gruppetræningsprogram til løsning af problemer relateret 

til vedvarende dårligt reguleret Type 1 diabetes (Zoffmann 2004). I testningen af 

gruppetræningsprogrammet blev konkluderet at patienter med vedvarende dårligt reguleret diabetes 

oplevede forbedring af livsdygtighed. Forfatteren anbefaler desuden GEB til videre udvikling og 

udbredelse (Zoffmann 2004 s.140). 

Der er i min praksis den opfattelse at misbrugsrecidiv kan ses bl.a. som tegn på at patienten ikke har 

udviklet færdigheder til at løse problemer på en hensigtsmæssig måde.  

Der er tidligere foretaget en teoretisk analyse, udført m.h.p. at undersøge, i hvilket omfang, 

baggrunden for det teoretiske fundament for GEB, er sammenligneligt med mønstre i relationer 

mellem patient og personale i psykiatrisk sygeplejepraksis. Her blev konkluderet: ”At GEB 

vurderes egnet til brug af psykiatriske sygeplejersker  i misbrugsbehandling, i forhold til 

sammenligneligheden mellem de to patientgrupper, patienter med diabetes og patienter med 

misbrug, samt typen af relationer” (Christensen 2005).  

 

Den samlede problematik beskrevet ovenfor fører frem til den overordnede problemstilling: Den del 

af psykiatrisk sygepleje der drejer sig om psykoedukation af patienter med misbrug synes ikke i 

tilstrækkelig grad, at kunne medvirke til, at patienten udvikler evne til at kunne mestre egen 

tilværelse i forhold til reduktion eller ophør med misbrug. Dette munder ud i følgende spørgsmål: 

Kan metoden Guidet Egen-Beslutning udviklet i diabetespraksis overføres til psykiatrisk 

sygeplejepraksis? 

Formålet med opgaven er: 

At undersøge om metoden Guidet Egen-Beslutning som gruppetræningsprogram (GEB GT), kan 

overføres til brug i psykiatrisk sygepleje, i forhold til patienter med misbrug.  

Mål for opgaven er: 

• At tilpasse og præsentere GEB GT til psykiatrisk misbrugspraksis. 
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• At tilpasse og anvende måleinstrumenter til misbrugskontekst og overveje disses egnethed til at 

indfange ændringer. 

• At implementere GEB GT i rammen af et kvalitetsudviklingsprojekt med henblik på at få et 

indtryk af om GEB GT er anvendelig og acceptabel i misbrugspraksis. 

• At evaluere den kliniske effekt tentativt af afprøvning af GEB i klinisk psykiatrisk praksis. 

• At sætte resultaterne i relation til evt. videre udvikling og implementering af  metoden i 

psykiatrisk praksis. 

 

 

4.  Litteraturgennemgang 
 

Metoden Guidet Egen-Beslutning. 

Ved mit første kendskab til GEB, fik jeg straks en fornemmelse af, at udviklingen af denne metode, 

i  høj grad havde baggrund i de samme problemer i forhold til udvikling af færdigheder hos 

diabetespatienter, som jeg oplevede i min praksis i arbejdet med misbrugspatienter. Det drejer sig 

overordnet om to faktorer. Dels ser det ud som om at de metoder vi bruger i klinisk 

beslutningstagning er inkonsistente med begreberne empowerment / kollaborativ empiri og dels ser 

det ud som om de nuværende metoder til at udvikle livsdygtighed / sociale færdigheder hos 

patienter med diabetes / misbrug ikke har været egnet til, at patienterne har udviklet evne til at løse 

problemer på en hensigtsmæssig måde (Zoffmann 2004a, Christensen 2005). 

Ved at stifte bekendtskab med GEB fik jeg umiddelbart den opfattelse, at ved at udskifte alle de 

steder i teksten der stod ”diabetes type 1” med ”misbrug” ville jeg få en metode fuldt brugbar i 

psykiatrisk sygepleje. 

Metoden  Guidet  Egen-Beslutning (herefter: GEB) (Zoffmann 2004a) er en metode til at kunne 

tage beslutning. Metoden er udviklet og implementeret via deltagerbaseret forskning gennem 2 år i 

klinisk sygeplejepraksis, med deltagelse af diabetessygeplejersker og i én til én situationer mellem 

patienten og sygeplejersken. Den kliniske signifikans er efterfølgende undersøgt kvalitativt.  

Metoden er udviklet med det formål at: ”Kunne guide patient og diabetesteam ind i en gensidig 

problemløsning, der systematisk og effektivt hjælper patienten til at udvikle beslutningsdygtighed 

og kapacitet til selv at løse personligt oplevede problemer i livet med en kronisk 

sygdom”(Zoffmann 2004a s.90 (Egen oversættelse)). 
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GEB blev udviklet på baggrund af 3 teorier, fremkommet som resultat af et grounded theory studie 

af interaktioner mellem patienter og professionelle, i forhold til problemer relateret til dårligt 

reguleret diabetes. GEB er en metode der forener udviklede teorier og som har sammenhæng 

mellem filosofien empowerment og udvikling af livsdygtighed som mål. Livsdygtighedsbegrebet er 

udviklet både via ”metode til dynamisk udvikling af dømmekraft” af Lex Bo og via ”stages of 

change teori” af Prochaska (Zoffmann 2004a kap.1). 

Disse 3 fremkomne teorier vedrører:  

1) Prioriteringskonflikt mellem liv og sygdom. Teorien er, at den i undersøgelsen identificerede 

konflikt mellem liv og sygdom, virker som havende den betydning, at den mindsker både patientens 

og den professionelles evne til at løse problemer i vanskelig diabetespleje. Denne konflikt udspandt 

sig både i patienten, i den professionelle og mellem patienter og professionelle.  

Der blev beskrevet 3 tilgange til problemløsning. En fiasko-forventende tilgang, hvilket medførte at 

konflikten blev fastlåst. En kompliance-forventende tilgang, hvilket medførte at konflikten forblev 

uforandret. Og en gensidigheds-forventende tilgang, hvilket medførte at konflikten løste sig, 

refleksion på situationsniveau udnyttede potentialet for ændring ved at anerkende forskellige 

opfattelser. Konklusionen er, at den gensidigheds-forventende tilgang er nødvendig i forhold til 

problemløsning. Betydningen for udvikling af GEB blev, at genstandsfeltet for problemløsning bør 

omfatte vanskeligheder ved udvikling af livsdygtighed i forhold til diabetes.  

2) Relationsbetinget forandringspotentiale. Teorien er et resultat af at en kernekatagori af 

relationsbetinget forandringspotentiale blev identificeret. Teorien beskriver, at en relationsform 

benævnt ”Jeg-du-sorteret gensidighed” er den mest effektive struktur for relationsbaseret 

problemløsning i vanskelig diabetespleje. I undersøgelsen blev identificeret tre relationsformer, hvis 

benævnelse henfører til relationens måde at håndtere jeg-du grænser på. Den ovenfor nævnte Jeg-

du-sorteret gensidighed blev ikke meget brugt, og blev ikke udfoldet. I denne relation lægges vægt 

på at begge parter, patienten og den professionelle, vurderer hvad der er vigtigt og vanskeligt for 

patienten. Patienten blev set som problemløser og den professionelles funktion  som guide. Begge 

parters forskellige følelser og opfattelser, blev opfattet som vigtige informationskilder og brugt som 

potentiale for forandring. De to andre relationsformer, Jeg-du-distanceret professionel dominans og 

Jeg-du-slørende sympati blev meget brugt og professionelle skiftede ofte mellem disse to 

relationsformer. Jeg-du-distanceret professionel dominans var karakteriseret ved, at den 

professionelle opfattes som eksperten og patienten som den der skal følge ekspertens råd. Jeg-du-

10 



slørende sympati er en relationsform hvor den professionelle overvurderer ligheder og 

undervurderer forskelle mellem patienten og den professionelle.  

De tre relationsformer adskilte sig på fire områder fra hinanden, I forhold til genstandsfelt for 

problemløsning, i forhold til roller de to parter var tildelt, i forhold til opdagelse af vanskelige 

følelser og særopfattelser og i foehold til kvaliteten af den viden der opnåedes, som grundlag for 

problemløsningen. 

3) Person-specifik reflektionsmodel. Med henblik på at skabe viden om personspecifikke 

vanskeligheder blev den teori udviklet, at dette kunne praktiseres ved gensidig refleksion som ville 

kræve zone-5 kommunikation og niveau III-IV i situationsbetinget refleksion, i forhold til en, i 

undersøgelsen, udviklet person-specifik refleksionsmodel. Modellen kan visualiseres som en kegle 

som står på spidsen. Den vandrette kegleflade består af 5 zoner, hvor zone 5 i centrum fokuserer på 

det som den enkelte patient aktuelt ser som problemer i forhold til diabetes. Zonerne forløber ud af 

på fladen fra 5 til 1, hvor zone 1 er fokuseringszone for uspecifikke emner. Samtidig forløber en 

akse lodret gennem zone 5 og til spidsen af keglen. På den ene side af aksen er den 

sygdomsorienterede dimension, på den anden den livsorienteede dimension. Denne akse er inddelt i 

niveau 0 øverst til IV nederst, hvor niveauerne er udtryk for graden af refleksion i forhold til 

konkret situation. Niveau 0 er situationsuafhængig refleksion og niveau IV er situationafhængig 

refleksion.  

 

Der er formuleret fire mål for brug af GEB som intervention:  

- The scope of problem solving should  include difficulties in developing life skills with diabetes. 

- Pattern interruption of the patient-provider interactions was aimed at establishing I-you sorted 

relationships. 

- Zone 5 specific communication was promoted through written invitations on worksheets. 

- Nurses aimed at co-creating knowledge of person-specific difficulties together with patients 

through situational reflection at level III-IV (Zoffmann 2004a s.91). 

  

Som nævnt har en tidligere opgave undersøgt i hvilket omfang baggrunden for det teoretiske 

fundament for GEB er sammenligneligt med mønstre i relationer mellem patient og personale i 

psykiatrisk sygeplejepraksis, på hvilken måde de fire mål for brug af GEB vil være ønskelige og 

relevante for misbrugspatienter samt på hvilken måde de to grupper af patienter er henholdsvis 
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sammenlignelige og forskellige. Der blev konkluderet at GEB vil være velegnet til afprøvning i 

psykiatrisk sygeplejepraksis (Christensen 2005).  

 
 

 

5. Metode og materiale. 

 
Jeg har valgt at implementere og afprøve GEB på baggrund af, at det hidtidige fokus på motivation 

har vist sig at have ringe effekt. At patienterne oplever brug af overvejende personaledefinerede 

emner i psykoedukation irrelevant. Den store betydning for brug af ressourcer i psykiatrisk 

sygepleje, samt personalets oplevelsen af  belastning i arbejdslivet, ved patienters hyppige recidiv. 

Desuden på baggrund af, at det er min opfattelse at det er uhensigtsmæssigt at anvende en 

intervention i sygepleje uden fælles eksplicit idegrundlag. Dette idegrundlag har jeg fundet i 

udvikling af metoden ”Guidet egenbeslutning”(Zoffmann 2004a).  

 

Afprøvning af metoden ’Guidet Egen-Beslutning GruppeTræningsprogram’ i sygepleje til indlagte 

patienter med misbrug vil ske ved implementering af GEB GT i ”rammen” af et 

kvalitetsudviklingsprojekt. Kvalitetsudvikling forstås som et overordnet begreb for de aktiviteter og 

metoder, der har til formål systematisk og målrettet at fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets 

indsats inden for de eksisterende rammer af den etablerede viden (Kjærgaard et al.2004 s.18 

Andersen, Pedersen, Hansen 1995). 

 

Når ordet ’metode’ anvendes refererer det til kvalitetsudvikling. Selve metoden GEB der 

implementeres vil udelukkende blive benævnt GEB GT. 

 

5.1 Overordnet beskrivelse af metode og begrundelse for valg af metode.  

 

Brug af  kvalitetsudvikling som metode for afprøvning af Guidet Egen-Beslutning gruppetræning 

(GEB GT) er valgt af flere grunde: 

 

-  I min praksis har  der de senere år, specielt i forbindelse med forberedelse til hospitalets 

akkreditering, været fokus på kvalitet på alle områder af hospitalets ydelser. Kvalitet af sygeplejen 

har således været genstand for stor interesse for mig. Kvalitetsudviklingsprocessen synes velvalgt 
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som struktur for målrettet implementering og vurdering af en metode (Kjærgaard et al.2004).  Mit 

valg af emne for denne opgave, har baggrund i et område med erkendt dårlig kvalitet, nemlig at en 

sygeplejehandling til forebyggelse og behandling af misbrugsrecidiv hos psykiatriske patienter ikke 

har den ønskede effekt. Med et sådan emne: Område med erkendt dårlig kvalitet, og med et håb om 

at kunne gøre det bedre på baggrund af nyudviklet viden, er brug af kvalitetsudviklingsprocessen 

velegnet på grund af dens hovedsigte: ”At den tilstedeværende viden anvendes optimalt til 

patienternes bedste”(Kjærgaard et al.2004 s.5). Desuden vurderer jeg det som en fordel, og meget 

brugbart, at kvalitetsudvikling er en vedvarende og dynamisk proces med mulighed for kontinuerlig 

vurdering og justering (Kjærgaard et al.2004 og Blomhøj, Hermann, de Neergaard 1992). 

Kvalitet i sundhedsvæsenet  har nærmest været et mantra op gennem 90`erne og til nu. WHO 

definerede i 1993  ”sundhedskvalitet” og operationaliserede  begrebet i fem dimensioner. På 

baggrund af dette udkom Sundhedsstyrelsen samme år med en dansk definition: Høj professionel 

standard. Effektiv ressourceudnyttelse. Minimal patientrisiko. Høj patienttilfredshed. Helhed i 

patientforløbet (Sundhedsstyrelsen 1993). Udover disse fem dimensioner  kan sundhedsvæsenets 

ydelser vurderes i relation til struktur, proces og resultat. Strukturkvaliteten vedrører egenskaber 

ved systemet, f.eks. normering, kompetence og økonomiske ressourcer. Proceskvalitet beskriver 

selve patientforløbet, f.eks. diagnostik, kommunikation og pleje i øvrigt. Resultatkvaliteten 

beskriver egenskaber hos patienten, f.eks. graden af velvære, patientienttilfredshed og mortalitet 

(Jørgensen, Mainz, Rosenberg 2002). 

Kvalitet er ikke et entydigt begreb, det ændrer sig over tid, det gør opfattelsen af hvad 

sygeplejekvalitet er også. Sygeplejekvalitet er derfor ikke et statisk begreb, og en entydig definition 

ville derfor ikke give mening. Niveauet for kvalitet fastsættes ud fra givne omstændigheder og 

muligheder og formuleres i en standard (Andersen, Pedersen, Hansen 1995). Standard for god 

sygeplejepraksis er det niveau, der er realistisk at nå i forhold til viden, ressourcer og 

patientvariationer. Standarder kan siges at fastlægge grænsen mellem den acceptable og uacceptable 

kvalitet.  (Andersen, Pedersen, Hansen 1995 og  Jørgensen, Mainz, Rosenberg 2002). 

 

-  Zoffmann præsenterer i 2004 ny viden (Zoffmann 2004a) inden for et felt, hvor jeg i min praksis 

ser et kvalitetsbrist i, at de nuværende metoder i psykoedukation ikke hjælper patienten til at 

udvikle kompetence til at løse misbrugsproblem.  

I de senere år er der indenfor psykiatrien formuleret tre hovedstrategier for fortsat faglig udvikling: 

Forskning, medicinsk teknologivurdering (MTV) og kvalitetsudvikling.  
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Disse tre strategier supplerer hinanden. Sundhedsvidenskabelig forskning udgør det principielle 

grundlag for det kliniske arbejde. Ved en  MTV sker en systematisk vurdering af forudsætninger og 

konsekvenser af at bruge en given teknologi og ved kvalitetsudvikling sker nogle aktiviteter med 

det formål at fremme kvaliteten.(Kjærgaard et al. og Jørgensen, Mainz, Rosenberg).  

GEB GT er i denne sammenhæng resultat af sundhedsvidenskabelig forskning. GEB er ”den givne 

teknologi”. 

At lave en MTV omhandler vurdering af: 

 Teknologien (behandlingens effektivitet, sikkerhed og anvendelsesområde). 
 Organisation (strukturelle forhold, uddannelse, arbejdsmiljø, planlægning mv.). 
 Patienten (psykologiske, sociale og etiske forhold). 

Økonomi (sundhedsøkonomiske konsekvenser ved indførelse af den pågældende 
teknologi). (Kjærgaard et al. s.22).      

 

Jeg vælger 3. hovedstrategi for faglig udvikling, kvalitetsudvikling. At jeg  springer  MTV`en over, 

skyldes flere faktorer. 

Jeg vurderer at det i min praksis er velvalgt at afprøve GEB i forhold til effektivitet og 

anvendelsesområde i en kvalitetsudviklingssammenhæng, dels på grund af resultaterne fra den 

randomiserede kontrollerede undersøgelse af effekten af GEB GT i diabetespleje (Zoffmann 2004), 

og dels på grund af en sammenlignende analyse vedr. diabetespraksis og misbrugspraksis som 

tidligere er udført (Christensen 2005). Med hensyn til sikkerhed anser jeg det som risikofrit at 

anvende GEB i forhold til sikkerhed. I min praksis hvor GEB GT skal afprøves vurderer jeg at 

strukturelle forhold, arbejdsmiljø og planlægning ikke vil berøres ud over vanlig praksis. Angående 

uddannelse vil afprøvningen kræve en uddannelsesdag for 5 sygeplejersker. Dette kan dog uden 

problemer indpasses indenfor rammerne af vanlig afholdelse af temadag. For patienten vurderer jeg 

at metoden i bedste fald vil have positive virkning på psykologiske, sociale og etiske forhold og i 

værste fald ingen virkning. På kort sigt vurderer jeg, at der ikke vil være nogen økonomiske 

konsekvenser ved afprøvningen af GEB GT, på langt sigt kan der dog komme en positiv økonomisk 

konsekvens i form af kortere indlæggelsestid og færre genindlæggelser. 

 

-  I den aktuelle praksis foregår allerede en aktivitet, psykoedukation/social færdighedstræning, der i 

struktur meget ligner GEB GT. Jeg vælger derfor at se GEB GT som en udvikling af eksisterende 

praksis, dog med den nu meget afgørende forskel at metoden er forskningsbaseret. Princippet bag 

kvalitetsudvikling er: ”At kvaliteten af ens aktiviteter stadig kan udvikles”. (Blomhøj, Hermann, de 

Neergaard 1992). Ideen i kvalitetsudvikling er en vedvarende vurdering og justering  Den 
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dynamiske cirkulære proces er beskrevet som en spiral, hvor elementerne i aktuel praksis 

sammenholdes med kriterier for god praksis og afvigelser påpeges, hvorefter praksis justeres og den 

nye aktuelle praksis igen sammenholden med nye kriterier for god praksis o.s.v. (Blomhøj, 

Hermann, de Neergaard 1992). Kvalitetsudvikling følger kvalitetsudviklingsprocessen som er den 

struktur som arbejdsprocessen følger. I denne opgave er valgt en model for 

kvalitetsudviklingsproces med fem trin, hvor der mellem trin 4 og 5 er indlagt en årsagsanalyse ved 

kvalitetsbrud (Andersen, Pedersen, Hansen 1996 og Jørgensen, Mainz, Rosenberg 2002 og 

Kjærgaard et al. 2004).  

 

- Begrænset tid til rådighed i forhold til mit valg af emne. Et kvalitetsudviklingsprojekt kan 

struktureres stramt og kan afgrænses til kort tid i modsætning til andre metoder. Det er vigtigt for 

mig, i forhold til den indstilling jeg har med sammenhæng mellem teori og praksis, at mit 

masterprojekt er så praksisnært som overhovedet muligt. Et kvalitetesudviklingsprojekt giver mig 

på kort sigt mulighed for samtidig at implementere, afprøve og få feed-back på GEB GT. 

 

5.2 Konkret metode 

 

Den konkrete metode vil blive præsenteret struktureret som kvalitetsudviklingsprocessen 

(Andersen, Pedersen, Hansen 1996 og Jørgensen, Mainz, Rosenberg 2002 og Kjærgaard et al. 

2004). 

 

1.Kvalitetsproblem: Identifikation og prioritering af problem.  

Klinisk problemstilling: Det er et kvalitetsproblem at ca. ½ af indlagte psykiatriske patienter til 

behandling for misbrug, ikke i tilstrækkelig grad har opnået evne til at kunne løse problemer i 

relation til misbrug.  

Flere forskellige metoder kunne anvendes til identifikation af problemer, så som brainstorming, 

audit, patientklager m.m. Det valgte problem har dog i psykiatrisk misbrugspraksis været 

identificeret gennem flere år: Patienter indlagt til behandling for misbrug på psykiatrisk afd., afsnit 

M2 har en høj grad af misbrugsrecidiv under indlæggelsen. Prioriteringen af problemet er ligeledes 

sket gennem en årelang proces, hvor problemet allerede er prioriteret på baggrund af hyppigheden 

af problemstillingen. I januar 2005 sås ved gennemgang af journaler at 54% af de aktuelt indlagte 

16 patienter havde haft misbrugsrecidiv under indlæggelsen. Dette tal for hyppighed kom ikke 
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overraskende for personalet, idet de i forvejen havde en opfattelse af at ca. ½ af indlagte patienter 

havde misbrugsrecidiv under indlæggelsen. Problemet blev også prioriteret højt af personalet i 

relation til alvorligheden af konsekvenserne. Som regel dropper patienten ud af 

behandlingssystemet i forbindelse med misbrugsrecidiv og har en kortere eller længere periode med 

misbrug, ødelæggende for helbred, pårørende, økonomi mv. Personalet prioriterede også problemet 

højt på baggrund af de personalemæssige ressourcer og omkostninger. Hele situationen omkring 

patienters misbrugsrecidiv, enten de er i afs. under recidivet, eller har telefonisk kontakt, er meget 

personalekrævende tidsmæssigt og psykisk. Personalet kommer ofte til at føle de har fejlet i deres 

sygepleje.  Den vægtigste årsag til at problemet blev prioriteret nu, var at vi så et 

kvalitetsforbedringspotentiale i forhold til problemet, idet en ny metode GEB GT (Zoffmann 

2004a), brugbar i dette felt var udviklet. Ved samtale med patienterne fremgår det, at for patienten 

er det suverænt vigtigste mål at ”blive rask” og ”leve normalt”. Da det i sagens natur ikke er muligt 

at behandle en aktuelt misbrugende patient, er misbrugsfrihed under indlæggelse selvsagt af høj 

prioritet.  

 

2.Kvalitetsmål: Kriterier og standarder. Disse to benævnelser beskriver kvalitetsmålet.  

Kriteriet for dette projekt er, at ingen indlagte patienter har misbrugsrecidiv under indlæggelsen. 

Dette kan synes urealistisk, men kriterium er det ideelle mål for kvalitet. I dette tilfælde findes ikke 

eksplicitte kriterier, forstået som kriterier baseret  på dokumenteret viden. Det har ikke for mig, i 

samarbejde med fagbibliotekar, været muligt at finde dokumenteret viden vedr. misbrugsrecidiv 

under indlæggelse/behandling. Det implicitte kriterium, at ingen indlagte patienter har 

misbrugsrecidiv under indlæggelsen, hviler således på egen og kollegers viden , erfaring og sunde 

fornuft. Det kan synes naivt at forestille sig en situation, hvor ingen patienter har misbrugsrecidiv, 

men en granskning af erfarne misbrugssygeplejerskers praksisfortællinger viser, at i alle de 

situationer, hvor vi af en eller anden grund havde et tilfredsstillende målrettet plejeforløb, havde 

patienten ikke misbrugsrecidiv under indlæggelsen. At der er mange faktorer der også er 

medvirkende til at nogle patienter har et optimalt plejeforløb er vi ikke blinde for.  

Standard beskriver derimod det realistiske opnåelige mål, og er her defineret som: Over 80% af de 

deltagende patienter har ikke misbrugsrecidiv under indlæggelsen indenfor projektets tidsramme. 

Processen der ligger som baggrund for valg af  80% har været omstændelig. ”Et objektivt forsøg på 

at sætte standarder kan baseres på en grundig gennemgang af litteraturen med henblik på at vurdere 

resultaterne fra de bedste behandlingssteder” (Kjærgaard et al. 2004). Efter at have forsøgt at finde 
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opgørelser vedr. behandlingsresultater, er konklusionen at der mig bekendt ikke foreligger resultater 

fra undersøgelser med det fokus. En høring blandt erfarne misbrugssygeplejersker afslørede, at en 

vurdering af et realistisk mål, var at mellem 60-90% af indlagte patienter har ikke misbrugsrecidiv. 

Dette førte til nye overvejelser, skulle jeg fastsætte standarden som et gennemsnit? Konklusionen på 

min overvejelser blev, at jeg på baggrund af egne og kollegers erfaring valgte standarden. Samtidig 

har selve betegnelsen standard været problematisk at anvende, idet ordet standard kan opfattes som 

det mål/den tilstand patienten som minimum skal nå. Dette betyder på den anden side at der er 

risiko for en opfattelse der fører til, at hvis en patient ikke når en given standard er der grundlag for 

at klage over behandlingen. Dette er naturligvis ikke hensigten. Standard skal udelukkende opfattes 

som ”det niveau, som er realistisk at opnå, når der tages hensyn til patientvariationer, samt den 

viden og de ressourcer, der er til rådighed i den givne situation"”(Andersen, Pedersen, Hansen 1996 

s.47). Nærværende standard er en resultatstandard, idet den angiver den ønskede effekt af den 

samlede indsats. 

Til belysning af om den ønskede standard er nået, vælges nogle indikatorer. Et krav til indikatorer 

er: 

”Indikatorer skal ved sammenligning med tidligere måleresultater og/eller de 
opstillede standarder vise, om der er sket forandringer i kvaliteten, og /eller det 
ønskede kvalitetsniveau er nået. Indikatorer skal belyse afgrænsede områder, der hver 
for sig har betydning for kvaliteten, men ikke i sig selv nødvendigvis siger noget om 
kvaliteten” (Sundhedsstyrelsen 1996). 

 

Indikatorerne i dette projekt er valgt i relation til den konkrete kliniske problemstilling og er 

resultatindikatorer. Den kliniske problemstilling ”Det er et kvalitetsproblem at ca. ½ af indlagte 

psykiatriske patienter til behandling for misbrug ikke i tilstrækkelig grad har opnået evne til at 

kunne løse problemer i relation til misbrug”, medfører følgende indikatorer: -Antal patienter der har 

misbrugsrecidiv under indlæggelsen. -Antal patienter der ændrer type af motivation. -Graden af 

ændring af motivationstype. -Antal patienter der oplever ændring i kompetence. -Graden af 

patienternes ændring  af selvoplevet kompetence. -Antal patienter der oplever ændring i støtte til 

autonomi fra sundhedspersonalet. -Graden af patienternes oplevede ændring i støtte til autonomi fra 

sundhedspersonalet. 

Indikatorerne vurderes at være relevante i forhold til problemstillingen, idet de tidligere har været 

anvendt til måling i forhold til en lignende problemstilling (Zoffmann 2004a s. 132). Samtidig kan 

de siges at være alment accepterede, idet kolleger har vurderet dem som relevante. Indikatorerne er 

specifikke, idet de ikke er et resultat af kompromis`er, men er præcise. Som ovenstående er det 
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beskrevet i litteraturen ligeledes et krav, at indikatorerne er målbare og evidensbaserede. I relation 

til dette er projektets indikatorer valgt på baggrund af  de måleredskaber der blev brugt i den 

undersøgelse der testede effekten af den metode GEB GT, der afprøves i dette projekt.   

Det er vigtigt at påpege at slutindikatorerne for dette projekt er er meget kortsigtede. Dette har 

naturligvis baggrund i den tidsmæssige ramme for projektet.  

 

3.Kvalitetsmåling og –vurdering: Dataindsamling og –analyse.  

M.h.p. bestemmelse af det kvalitetsniveau der eksisterer i øjeblikket indsamles data fra aktuel 

praksis. Indsamling af data er en meget tidskrævende proces, det er derfor vigtigt at der overvejes 

hvilke data der er relevante. I dette projekt var valg af data enkelt, idet jeg på forhånd havde 

besluttet at jeg ville være tro mod dataredskaberne fra den oprindelige undersøgelse af effekt af 

metoden GEB GT (Zoffmann 2004a s.132). Dette betød også, at de data jeg indsamlede er rigtige i 

forhold til de valgte indikatorer, idet indikatorerne, som ovenfor, beskrevet ligeledes er formuleret 

på baggrund af den oprindelige undersøgelse af GEB GT. I dette projekt vurderes også at være 

behov for nogle demografiske data, dels for at belyse hvad det er for et felt der udsættes for 

projektet, dels er de valgte data medvirkende til at angive størrelsen af problemet misbrugsrecidiv. 

Der vil således være tale om en række kvalitative data, der dels kan klassificeres på en nominal 

skala, - de demografiske data, og dels kan klassificeres på en rangskala, - øvrige data. Som 

datakilde bruges spørgeskema som blev besvaret af interventionsgruppen ved projektstart og 

umiddelbart efter interventionen (nærmere beskrivelse af dele af  spørgeskemaet præsenteres i et 

senere afsnit). Det drejer sig om et spørgeskemaer med 4 skalaer: Skala 1 omhandler demografiske 

data, som nævnt med to formål. Skala 2,3og 4  er udviklet fra Deci og Ryan`s ”self-determination 

theory” (Zoffmann 2004a s. 132), udarbejdet i USA (Williams, Ryan, Deci 2000) og oversat til 

dansk af Zoffmann til brug i undersøgelsen af effekt af GEB GT (Zoffmann 2004a  s.256-259). 

Desuden anvendes som datakilde elektronisk patientjournal m.h.p. indhentning af kvantitative data 

vedr. hyppighed af misbrugsrecidiv under indlæggelse. 

Ved dataindsamlingen vælges, at det er nødvendigt at kunne identificere de undersøgte personer ved 

en senere lejlighed. Dette m.h.p. en senere follow-up på målopfyldelsen end rammerne for denne 

opgave giver mulighed for. Som sikkerhedsforanstaltning vælges at data kodes med et løbenummer 

og sammenhængen mellem løbenummer og cpr.nr. opbevares aflåst og separat fra projektet. De 

indhentede data vil blive indlagt i simple tabeller og grafiske fremstillinger. Der vil ske en direkte 
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sammenlignende vurdering af de to sæt data fra projektstart og – slut, der vil blive vurderet 

sammenhænge mellem de enkelte variable. 

 

4.Kvalitetsforbedring (forudgået af kvalitetsvurdering og årsagsanalyse).  

I dette projekt består kvalitetsforbedringen af implementering af ny viden i praksis. Den nye viden 

der er tale om er helt pragmatisk udtrykt: ”Metoden GEB er anvendelig af patienter og 

professionelle i individuel og gruppebaseret træning m.h.p. effektiv udnyttelse af patienters og 

professionelles kompetence i relationel problemløsning”. (Frit efter: Zoffmann 2004a s.182). 

Metoden GEB GT implementeres i praksis som beskrevet nedenfor forudgået af undervisning af 

projektlederen og de fem sygeplejersker fra praksis. Undervisningen blev varetaget af Vibeke 

Zoffmann og der blev undervist i selve metoden og dens teoretiske baggrund. 

Implementering anses i litteraturen for at være det mest krævende i kvalitetsudviklingsprocessen.  

Mange faktorer kan nævnes som betydningsfulde for implementeringen. For dette projekt 

fremhæves følgende som mest relevante: Den foreliggende nye viden, personalets motivation og 

evne til forandring, faglig opbakning fra ledelse og information af patienter og samarbejdspartnere. 

Det er vigtigt at den nye viden der er tale om, opfattes relevant og nyttig af det involverede 

personale. I kraft af at misbrugsrecidiv under indlæggelse, opfattes som et meget stort problem er 

der i personalegruppen meget stor lydhørhed overfor tiltag, der kan minimere dette problem. GEB 

GT blev fra første færd, af det kliniske personale, opfattet som meget interessant og brugbar.  

Ligeledes er problemets omfang betydende for personalets motivation. personalet har en opfattelse 

af at de gennem årene har prøvet utallige tilgange og metoder til minimering af problemet. heldigvis 

har det ikke betydet at personalet er opgivende, tværtimod er motivationen for at prøve noget nyt 

stor. Personalets evne til forandring er i øjeblikket stor, måske som følge af, at de krav de konstant 

stilles overfor i organisationen til ændringer, nærmest er blevet en vane. 

Ledelsen i min praksis har med nogle forbehold set positivt på projektet. Denne opbakning har 

senere vist sig at have meget stor betydning, i forhold til den tidsmæssige planlægning af 

gruppemøderne. 

Information af patienter og samarbejdspartnere har vist sig at være meget vigtigt for forløbet af 

projektet. Afsnitspersonalet, patienterne, både de involverede i projektet og de øvrige indlagte har 

fra starten været meget positive, spørgende, medlevende og entusiastiske.  

I implementeringsprocessen sker en samtidig observation vedr. den aktuelle brug af den nye 

metode, patienters og personales reaktioner og forslag til ændringer. Evaluering af 
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kvalitetsforbedringsinitiativer sker i dette projekt ved, igen ved projektslut at benytte de resultatdata 

der blev målt ved projektstart. Data behandles og analyseres i sammenhæng med den tidligere 

analyse af data.  

I løbet af perioden med gruppemøder fremkom både patienter og personale med mange forslag til 

justering af arbejdspapirerne. Da dette i lighed med vurdering på baggrund af måleresultaterne kan 

ses som evaluering af kvalitetsforbedringen, som jo i dette projekt er GEB GT, har jeg valgt at 

medtage det. 

 

5.Kvalitetsovervågning:  

Efter projektets afslutning og udenfor denne opgaves omfang kan der blive tale om en løbende 

overvågning af den opnåede kvalitet, hvis målet for projektet er nået. Ved en sådan overvågning 

planlægges indsamling af relevante data m.h.p. evt. justering af tiltag. 

 

 

5.3 Materiale 

 

Deltagere. 

Kvalitetsudviklingsprojektet  foregik på afs. M2, Sct. Hans Hospital, Roskilde. Afsnittet er en del af 

afd. M der modtager patienter med dobbeltdiagnose fra hovedstadsområdet og via ”frit 

sygehusvalg”. M2 modtager patienter med psykisk lidelse og misbrug, men hvor den psykiske 

lidelse er af ikke-psykotisk art. M2 har 16 indlagte patienter og er et 5-døgnsafs. Det var planlagt at  

10 patienter deltager i projektet, og disse vil blive udvalgt blandt aktuelt indlagte patienter. 

indlæggelsestid 5 uger frem, hvilket var den tid projektet forløb over. Patienterne er visiteret til afs. 

på vanlig måde af læge der ikke er tilknyttet undersøgelsen og i henhold til afd. M`s vejledning for 

visitation (bilag 1), samt efter forudgående visitationssamtale, hvor bl.a. patientens evne til at være i 

stand til at reflektere vurderes.  

Inklusionskriterierne er: At patienten er visiteret til afs. M2. Skal kunne forstå og udtrykke sig på 

dansk. De 10 patienter der levede op til inklusionskriteriet, accepterede alle at deltage i projektet. 

Disse udfyldte og returnerede informeret samtykkeerklæring og  spørgeskema. Efter 5 ugers 

deltagelse i GEB GT udfyldte og returnerede deltagerne samme spørgeskema. 
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Udarbejdelse af informationsmateriale og samtykkeerklæring. 

Der blev udarbejdet information til personalet på M2 og samarbejdspartnere (bilag 2), samt 

”lægmandsprotokol” (bilag 3), brugt som supplement til ovenstående ved behov. Desuden udleveret 

til enkelte af patienterne som efterspurgte yderligere skriftlig information. Til deltagerne var 

udarbejdet en pjece (bilag 4), som fungerede dels som invitation til deltagelse i projektet, dels som 

information og dels som program for projektet. Udarbejdelsen af pjecen sket under inspiration af 

”Information for participants” (Zoffmann 2004a s.282-285).  

Samtykkeerklæring (bilag 5). 

 

5.4 Måleinstrumenter 

 

Som dataindsamling indgik et spørgeskema omfattende et skema med demografiske spørgsmål og 3 

skalaer som blev besvaret af patienterne ved start af gruppetræningen og igen efter 5 uger med GEB 

GT (bilag 6). Demografiske data omhandler køn, antal år i misbrug, brug af misbrugsstoffer og 

antal gange i behandling tidligere (inspireret fra Newbern, Dansereau og Pitre 1999). (bilag 7). 

Herudover blev brugt 3 skalaer som anvendt af Zoffman og Lauritzen i ”Guided Self-Determination 

improves A1C and self-management af Type 1 diabetes in randomized controlled trial” (Zoffmann 

2004a kap.7), vedrørende ”Health Care Climate Questionnaire” (HCCQ), ”Treatment Self-

Regulation Questionnaire” (TSRQ) og ”Percieved Competence Scale” (PCS). 

Det drejer sig om en “spørgsmålspakke” udviklet på baggrund af “Self-Determination Theory” og 

hvor spørgsmålene er formuleret i forhold til flere problemområder (Williams, Ryan, Deci 2000). 

Alle skalaer er Likerts skalaer. Der kan scores fra 1 til 7 point, i forhold til udsagn fra ’meget uenig 

til ’meget enig’. 

Skala 2, TSRQ måler i hvor høj grad en adfærd er selv-besluttet. TSRQ måler  tre typer af 

motivation, den autonome type, den kontrollerede type, begge 6 spørgsmål og den amotiverede 

type, 3 spørgsmål (bilag 8). 

Skala 3, PCS indeholder 4 udsagn der måler graden af kompetence, deltagerne selv vurderer at have 

i forhold til at være i stand til at ændre adfærd mod en sundere levevis (bilag 9). Konsekvent viser 

det sig at mennesker som føler sig kompetente i forhold til en bestemt adfærd, føler sig mere 

tilskyndet til at ændre og vedligeholde denne adfærd (Williams, Ryan, Deci 2000). 

Skala 4, HCCQ indeholder 6 udsagn der måler patientens opfattelse af hvilken grad af støtte til 

autonomi sundhedspersonalet yder i konkret formulerede situationer (bilag 10).  
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Ændringer i disse tre målinger kan ses som tegn på udvikling af færdigheder: Øgning af TSRQ 

summen på den autonome type eller på ”relative autonomy index” (fremkommer ved at subtrahere 

summen af kontroltypen fra autonomitypen),øgning i HCCQ sum, øgning i PCD sum og en 

nedgang i TSRQ sum for amotivationstypen (Williams, Ryan, Deci 2000).  

Der blev brugt danske versioner af ovenstående måleredskaber, udformet på baggrund af 

spørgeskemaer brugt til effektundersøgelse af GEB GT (Zoffmann 2004a kap.7), som er oversat på 

den anbefalede måde at oversætte spørgeskemaer på (Zoffmann 2004a s.132), samt på baggrund af 

forfatternes anvisninger på spørgsmål vedr. ændring af  brug af alkohol.  

Med henblik på vurdering af  den umiddelbare forståelse af  spørgsmålene blev der udført en 

prætest af spørgeskemaet ved at  2 kolleger afprøvede og kommenterede det. 

 

5.5  Guidet Egen-Beslutning gruppetræning (GEB GT) 

 

En gruppe af 10 patienter, en sygeplejerske fra afs. M2 og projektlederen mødtes 8 gange 2 timer 

over 5 uger. Der blev brugt et antal arbejdspapirer i forløbet hvoraf nogle var udlevet inden 1. 

gruppemøde. ”Invitation til samarbejde” blev udleveret 4 dage før gruppestart og ”Dine erfaringer 

med anbefalede leveregler” og ”Dine planer for ændring af levevis” blev udleveret dagen før 

gruppestart. 

Der blev i dette projekt udleveret færre arbejdspapirer inden 1. gruppemøde end i den beskrevne 

GEB GT (Zoffmann 2004a s.129.), dette skyldes udelukkende tidnød. At valget faldt på 

ovenstående arbejdspapirer skyldes at jeg vurderede at patienterne havde brug for præsentation af, 

hvad der menes med ”anbefalede leveregler” i forhold til at kunne besvare spørgeskema nr.2. 

Øvrige arbejdspapirer er udleveret i samme rækkefølge som angivet af Zoffmann i internt 

arbejdsredskab (bilag 11). 

I modsætning til ”den originale” GEB GT blev det planlagt, at hele gruppen var sammen under hele 

forløbet. Dette skyldes dels at de enkelte sygeplejersker var usikre på at arbejde på egen hånd og 

dels at jeg havde brug for alle de observationer jeg kunne opnå ved at være til stede i hele gruppen, 

både i forhold til arbejdspapirerne og selve processen. Ved at jeg selv ”deltager i interventionen, får 

man brugbar viden om hvad der er anvendeligt eller uanvendeligt, ligesom konkrete situationer kan 

pege på behov for yderligere udvikling eller raffinering” (Zoffmann 2004b s.251). 
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Oversigt over arbejdspapirer: 

1.  Samarbejdsaftale 
 1a.  Invitation til samarbejde* 
 1b.  Forløbspapir 
2.  Dit liv med alkohol/stoffer 
 2a.  Vigtige begivenheder og perioder i dit liv 
 2b.  Hvad finder du svært at leve med for tiden 
 2c.  Ufuldendte sætninger – dine behov, værdier, vaner og muligheder. 
 2d.  Billede, metafor eller automatiske tanker for dit liv med alkohol/stoffer 
 2e.  Plads til alkohol/stoffer i dit liv 
3. Imellem ideal og virkelighed 

3a.  Dine erfaringer med anbefalede leveregler* 
3b.  Dine planer for ændring af levevis* 
3c.  Egne erfaringer med forskellige typer behandling 
3d.  Din trang til alkohol/stoffer 
3e.  Hvor meget fylder trang i din virkelighed 

4. Forandringsarbejde 
4a.  Problemløsning hidtil 
4b.  Dynamisk problemløsning 
4c.  For og imod 
4d.  Mere af 
4e.  Mindre af 
4f.  Kortlægning af adfærd. 

 
Arbejdspapirer mærket * er udleveret før gruppestart. 
 

 

 

5.6 Tilpasning af arbejdspapirer 

 

Tilpasning af arbejdspapirerne (Zoffmann 2004a Appendix D) til psykiatrisk misbrugspraksis er 

sket i samarbejde med Vibeke Zoffmann. Det har været en proces, hvor der har været taget hensyn 

til selve ændringen fra fokus på diabetes til misbrug, til sproget og til formålet (Zoffmann 2004a 

s.96-101) for det enkelte arbejdspapir. Før den en endelige udformning af arbejdspapirerne blev de 

udsat for en udvalgt patients vurdering, dette førte dog kun til ændring af stavefejl og ordstillinger. 

(bilag 12).  
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6.  Fund 

 
6.1 Deltagere 

Der viste sig ved interventionsstart at være præcis 10 af de indlagte patienter, hvor det af deres 

behandlingsplan fremgik, at de havde en forventet indlæggelse der strakte sig 5 uger frem, og som 

levede op til inklusionskriteriet. Disse 10 patienter blev alle inviteret til at deltage i projektet og 

sagde alle ja. Efter at have skrevet under på samtykkeerklæring fik patienterne fredag d. 8.4.05 

udleveret  spørgeskema, som samtlige afleverede i udfyldt stand mandag d. 11.4.05. (Tabel 1.) 

En patient har ikke deltaget i gruppemøde nr. 3, p.g.a. familiære omstændigheder og en anden 

patient har ikke deltaget i gruppemøde 7 og 8 på grund af nødvendig ambulant behandling på 

somatisk sygehus. Begge patienter har alligevel arbejdet med alle arbejdspapirerne. 

Sidste gruppemøde blev afholdt d. 13.5.05. og umiddelbart efter fik patienterne udleveret 

spørgeskema . D. 18.5.05 modtog jeg som aftalt de udfyldte spørgeskemaer bortset fra et som blev 

afleveret dagen efter. 

 

Tabel 1. 

Demografiske data for de 10 deltagere i GEB GT: 

Alder:                                                                                               År / gs. 28-63 / 48 
Kvinde:                                                                                               % / n 30 / 3 
Alder hvor pt. blev klar over at vær misbruger:                               År / gs. 19-45 /  32 
Antal år med misbrug:                                                           Variation / gs. 5-34 / 16 
Antal gange i behandling tidligere:                                       Variation / gs. 0->50 / 8,3 
Antal deltagere bruger type af misbrugsstof: Alkohol:                       % / n      
                                                                       Medicin*:                     % / n      
                                                                        Hash:                            % / n      
                                                                        Andet*:                         % / n     

90 / 9 
40 / 4 
30 / 3 
30 / 3 

Daglig misbrug den sidste måned inden nuværende indlæggelse: 
Alkohol, antal genstande:                            Variation / gs. / antal personer 
Medicin:                                                       Art / antal personer 
Hash, antal gram:                                         Variation / antal personer 
Andet:                                                           art / antal personer                

 
0-36  / 21,2  / 7 
morfika,benzo./ 2 
3-5 / 3 
kokain / 1 

Aleneboende:                                                                                       % / n 70 / 7 
Har uddannelse:                                                                                    % / n 60 / 6 
Har haft arbejde indenfor seneste 2 år:                                                 % / n 50 / 5 
 

*Medicin: Kodein, Morfin, Ketogan, benzodiazepin. 

*Andet: Speed, Kokain, Heroin. 
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6.2 Interventionsdelen af projektet 

 

Gruppemøderne har forløbet som planlagt. Som nævnt var hele gruppen sammen hele tiden. Dette 

betød kort tid til den enkelte patient. til gengæld arbejdede patienterne med arbejdspapirerne 

mellem gruppemøderne. Afsnittets sygeplejersker støttede i kontaktperson-relationen patienterne 

med at bruge arbejdspapirerne. 

Jeg har som projektleder styret alle gruppemøder. Gruppemøderne er forløbet med følgende agenda:  

Kort opsummering af forrige møde. 

Invitation til fremlæggelse af overvejelser i forhold til arbejdet med 

arbejdspapirerne. 

Evt. undervisning i emner ønsket af deltagerne.  

Introduktion til nuværende gruppemøde. 

Arbejde med det aktuelle arbejdspapir, hvor projektleder og deltagende 

sygeplejerske fungerer som vejleder i gruppen, ved at støtte og opfordre 

gruppedeltagerne til at udvikle deres evne til problemløsning. 

Indlagt pause midt i mødet. 

Afrunding og afslutning. 

 

Alle deltagere kom til tiden. Gruppemøderne forløb i en meget inspirerende atmosfære, med en 

udpræget ikke-aggressiv tone og med megen brug af sjov og humor. I forhold til mange tidligere 

grupper jeg har startet og deltaget i var der i denne gruppe en anden stemning, uden jeg kan sætte 

fingeren på en enkelt faktor. Alle deltagerne var aktive, dog sagde nogle mere end andre. 

Gennem hele interventionsforløbet har jeg indsamlet udsagn fra både personale og patienter. Her 

præsenteres et repræsentativr udpluk. 

Udsagn fra personalet:  

1. Når jeg er med til gruppemøde er det som om de sidste brikker vedr. patientens situation 

falder på plads. 

2. Brug af metaforer har været meget lærerigt. 

3. Nogle patienter kom ofte ½ time før nyt gruppemøde og ønskede hjælp til arbejdspapirerne. 

4. Jeg har i forløbet fået god viden om hvad der skal til for at patienten kan komme videre. 
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5. Forløbspapiret er meget godt. Jeg har brugt det flere gange i andre sammenhænge. Det er 

bedst når patient og personale laver det hver for sig, og så mødes, justerer og laver fælles 

aftale. 

6. Metaforerne var fantastiske og sagde utrolig meget om den enkeltes opfattelse. 

7. Når patienterne ved ”ugemødet” skal fortælle om positive ting fra ugen, er projektet ofte 

nævnt. 

8. Patienterne glæder sig til gruppemøderne  

9. Patienterne opdager selv hvilke områder der skal arbejdes med. 

10. Hvornår starter næste gruppe? 

 

Udsagn fra patienterne:  

1. Der er en god stemning til gruppemøderne, måske skyldes det at der er gjort meget ud af at 

vi ikke behøver at være - eller at blive enige, og den gode stemning smitter af på resten af 

miljøet i afdelingen.  

2. Det er rart at det er en fast gruppe.  

3. Jeg har prøvet at holde op så tit. Der er jo ikke noget der hjælper. 

4. Jeg hader spørgeskemaer.  

5. Det er rart at man ved hvordan gruppemødet foregår, altså fast start og slut og pause.  

6. Jeg har det svært med at arbejde med skemaer.  

7. Skønt at det kreative element har fået lov at florere. 

8. Det er inspirerende at høre de andres historie. 

9. Arbejdspapirerne er rigtig gode for dem der har svært ved at udtrykke sig. 

10. Godt at finde ud af at mål er vigtige. (Til dette udsagn fortæller en anden patient som 

metafor historien om Alice i Eventyrland, der kommer til et sted hvor vejen deler sig, og 

spørger en kat oppe i et træ hvilken vej der er bedst? ”De er lige gode”. ”Jamen hvilken skal 

jeg vælge?”. ”Hvor skal du hen?”. ”Det ved jeg ikke”. ”Så er det lige meget hvilken du 

tager”). 

11. Der er en entusiastisk stemning i gruppen. Projektlederen udstråler visioner, overskud og 

vitalitet. 

12. Det er irriterende at personalet ofte sammenligner rygning og alkoholmisbrug. 

13. Jeg vil have et normalt forhold til alkohol. 

 

26 



6.3 Misbrugsrecidiv 

 

Ingen af de 10 deltagende patienter havde i interventionsperioden misbrugsrecidiv. Dette fund 

bygger på audit af patientjournaler, hvor normal praksis for opsporing og kontrol af recidiv er 

beskrevet. 

 

6.4 Type af motivation.  ”Treatment Self-Regulation Questionnaire” (TSRQ)  

Tabel 2. 

Patient nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft.
Autonomi 
Sum 6-42 

41 / 41 41 / 41 40 / 41 42 / 42 38 / 33 42 / 41 38 / 41 42 /42 32 / 40 36 / 42

Kontrol 
Sum 6-42 

38 / 42 27 / 19 35 / 30 36 / 33 23 / 18 40 / 35 39 / 40 38 / 32 32 / 31 25 / 38

Amotivation 
Sum 3-21 

20 / 18 7  / 3 16 / 13 6  / 5 3  / 5 10 / 4 18 / 16 6  / 3 9  / 7 3  / 3 

Index 
Autonomi – 
Kontrol 

3  / -1 14 / 22 5  / 11 6  / 9 15 / 15 2  / 6 -1 / 2 4  / 10 0  / 9 11 / 4 

 

For den autonome type: 

Før: Median 40,5. Efter: Median 41. 

4 patienter har en øgning i summen. 4 patienter har uændret sum. 2 har en nedgang i summen.  

For alle patienter samlet ses en øgning. Median 0. (figur 1 og figur 6). 

 

For den kontrollerede type: 

Før: Median 35,5. Efter: Median 32,5. 

7 patienter har en nedgang i summen. 3 patienter har en øgning i summen. 

For alle patienter samlet ses en nedgang. Median 4. (figur 6). 
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Figur 1. 
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For det relative autonomi index: 

Før: Median 4,5. Efter: Median 9. 

7 patienter har en øgning i summen. En patient har uændret sum.2 patienter har en nedgang i 

summen.  

For alle patienter samlet ses en øgning. Median 3,5. (figur 2 og figur 6). 

 

For den amotiverede type:  

Før: Median 8. Efter: Median 5 

8 patienter har en nedgang i summen.En patient har uændret sum. En patient en øgning i summen. 

For alle patienter samlet ses en nedgang. Median 2. (figur 3 og figur 6). 

Tre patienter rammer ved før-målingen loftet for point-sum.  
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Figur 2. 
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Figur 3 
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6.5 Grad af kompetence.  ”Perceived Competence Scale” (PCS). 

Tabel  3. 

Patient nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft.
Sum 4-28 28 / 26 21 / 23 21 / 24 18 / 26 24 / 26 25 / 28 20 / 22 22 / 27 15 / 26 28 / 23
 

Før: Median 23. 

Efter: Median 26. 

8 patienter har en øgning i summen. 2 patienter har en nedgang i summen.  

For alle patienter samlet ses en øgning. Median 2,5 (figur 4 og figur 6). 

To patienter rammer ved før-målingen loftet for point-sum. 

 

 

Figur 4. 
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6.6 Opfattelse af grad af sundhedspersonalets evne til at støtte patienten til autonomi.  

”Health Care Climate Questionnaire” (HCCQ)  

Tabel 4. 

Patient nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft. før/eft.
Sum 6-42 39 / 40 32 / 20 34 / 40 39 / 40 29 / 39 39 / 41 37 / 38 36 / 36 25 / 23 42 / 40
 

Før: Median 36,5. 

Efter: Median 39.5. 

6 patienter har en øgning i summen. En patient har uændret sum. 3 patienter har en nedgang i 

summen. For alle patienter samlet ses en øgning. Median 1. 

En patienter rammer ved før-målingen loftet for point-sum. (figur 5 og figur 6).  

 

Figur 5. 
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Figur 6. 
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7. Analyse og diskussion 

 
Overordnet  bekræfter resultatet af  dette projekt; at brug af GEB-GT var effektiv i forhold til 

opnåelse af projektets standardmål, som var:  

”Over 80% af deltagende patienter har ikke misbrugsrecidiv under indlæggelsen 

indenfor projektets tidsramme”.  

At ingen patienter har recidiv i projektperioden, kan synes som et tilfredsstillende resultat. Dette 

resultat kan dog ses som en bias. At sammenhængen mellem deltagelse i GEB GT og 

misbrugsrecidiv også kan forklares ved det fokus og den interesse der fra projektlederens side er på 

den enkelte patient.  

Denne gruppe har været anderledes at arbejde med i forhold til mine tidligere erfaringer.Hvad er det 

der adskiller denne gruppe fra andre tidligere grupper? Denne gruppe er umiddelbart i 

sammensætningen af deltagere magen til andre grupper jeg har arbejdet med. Gennemsnitsalderen 
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er generel høj på misbrugsafsnit på Sct. hans hospital. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at 

det at komme på psykiatrisk hospital for en misbruger, generelt betyder, at alle andre behandlinger 

har været prøvet. Det fortæller derfor noget om hvor alvorlig tilstanden er.  

Det er nærliggende at forestille sig, at brug af arbejdspapirerne og personalets fokus på at arbejde på 

baggrund af det teoretiske fundament vi gennemgik inden projektstart (bilag 13) har betydning. 

Dette fokus viste sig blandt andet ved, helt overordnet, i langt højere grad end tidligere at 

efterspørge patientens opfattelse af situationen før samtalen foregik.  

Zoffmanns teori vedrørende ”prioriteringskonflikt mellem liv og sygdom” (Zoffmann 2004a, kap.3) 

viste sig som forventet, også i denne sammenhæng at være indlejret i patienten, i 

sundhedspersonalet og i relationen mellem disse. Det eksplicitte mål for GEB-GT i relation til 

dette, er at genstandsfeltet for problemløsning bør omfatte vanskeligheder ved udvikling af 

livsdygtighed i forhold til misbrug (Zoffmann 2004a s. 91 og Christensen 2005 s.9). Konflikten i 

patienten ses i udtalelser som: ”Jeg vil have et normalt forhold til alkohol”. Dette på trods af at 

patienten har en generel viden om, at han ikke tåler alkohol overhovedet. Konflikten i personalet sås 

typisk ved at der blev fokuseret på generel viden om misbrug og at der sammen med patienten blev 

fokuseret på emner overvejende på det  generelt personlige plan. Dette at jeg ved gruppemøderne 

var meget opmærksom på - og konstant opmuntrede til, sammen at se på emner på det individuelt 

personlige plan, mener jeg gjorde en forskel.  

At patienterne syntes det var rart at gruppemødernes deltagere var de samme i hele forløbet bortset 

fra sygeplejersken fra afsnittet, mener jeg var medvirkende til at det var muligt at  bevæge sig på det 

individuelt personlige plan. Konflikten i relationen mellem patienter og sundhedspersonale 

identificerede jeg sjældent, men et eksempel som patienten der siger: ”Det er irriterende at 

personalet sammenligner rygning og alkoholmisbrug”, viser at den er til stede, at deltagerne stadig 

til en vis grad opfatter sundhedspersonale som modspillere end medspillere i vores bestræbelser på 

at forstå de problemer den enkelte har. Ovenstående udtalelse fra patienten medførte et forslag om -

og undervisning fra min side om resultater fra en undersøgelse vedr. tilbagefaldsrate over tid ved 

heroin, rygning og alkohol samt gennemgang af ”Den kognitive model for udvikling og 

vedligeholdelde af misbrug”. Undervisningen medførte en meget nuanceret refleksion over 

forskellige teorier og deres betydning for konkrete personer og situationer. At jeg valgte at bringe 

undervisning og information ind i GEB-GT skete bevidst i forhold til ”stages of change teorien” 

(Prochaska J.O., Norcross J.C., Diclemente C.C. 1995). Deltagerne i projektet var, i forhold til 
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model for ændringsprocessen (Mundt et al. 2001 s.34) i stadier, hvor de overvejer og forbereder 

ændring.  

Zoffmann har konkluderet at ”den gensidigheds-forventende tilgang er nødvendig i forhold til 

problemløsning” (Zoffmann 2004a s.44). Til gruppemøderne var jeg meget fokuseret på denne 

tilgang. Jeg har fra starten af projektet både ved information om – og invitation til projektet lagt 

vægt på, at jeg anså den enkelte deltager som problemløser i forhold til egne nuværende problemer.  

Ligeledes ved introduktion til arbejdspapirerne nr. 2b Hvad finder du svært at leve med for tiden, 4a 

Problemløsning hidtil, 4b Dynamisk problemløsning og 4f Kortlægning af adfærd, lagde jeg vægt 

på at jeg anså deltagerne som dem der var bedst til at identificere og kunne løse egne problemer. I 

forlængelse af, at jeg gennem  flere år har gjort  brug af princippet ”kollaborativ empiri”, som jeg 

vælger at se som konsistent med empowerment, faldt det mig let at have denne tilgang til 

problemløsning.  

Netop en af de faktorer jeg hos deltagerne har set have indflydelse på patienters evne til 

problemløsning er magtesløshed. Dette kom tydeligt til udtryk ved arbejdet med arbejdspapir 3c 

Egne erfaringer med forskellige typer behandling, med udtalelser som ”Der ser ud om, at lige meget 

hvad jeg gør, så kan jeg ikke lade være med at misbruge”. I forhold til denne magtesløshed har 

empowerment en vigtig rolle. Wallerstein har udarbejdet en model over sammenhængen mellem 

fysiske og sociale risikofaktorer, omfattende lav status, høje krav, kronisk stress, lavt selvværd 

m.m., førende til et samspil mellem magtesløshed og mangel på kontrol over eget liv, som igen 

fører til sygdom (Vinther-Jensen 2000). Ifølge denne model kan en måde at påvirke følelsen af 

magtesløshed, og dermed sygdom, være at ændre på den faktor der drejer sig om mangel på kontrol 

over eget liv. Kontrol over eget liv kan ses som et resultat af at overvinde prioriteringskonflikten 

mellem liv og sygdom, idet man ved kontrol er i stand til at acceptere at det at leve ”normalt” har 

nogle begrænsninger, som andre der lever ”normalt” ikke har. Det har derfor været et fokusområde 

at støtte deltagerne i at identificere og udvikle deres evne til at være ansvarlige for eget liv.  

Det er muligt, at en faktor der havde betydning i arbejdet i denne gruppe, var at måden der blev 

arbejdet på i højere grad end vanligt var konsistent med empowerment.  

Zoffmanns teori vedrørende relationsbetinget forandringspotentiale viste sig at være en vigtig faktor 

i projektet. Det eksplicitte mål for GEB-GT i relation til dette, er at opbrydning i mønstre i 

samspillet mellem patient og hjælper bør gøres ved at bruge en jeg-du sorteret relation (Zoffmann 

2004a s. 91 og Christensen 2005 s.11).  
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Faktorer vedr. betydningen af relationen mellem patient og professionel i misbrugsbehandling har 

dog tidligere været undersøgt i Danmark i misbrugskontekst. I Odense er lavet en undersøgelse, 

hvor formålet var at undersøge betydningen af den kliniske setting og præsentationen af 

behandlingen, for compliance, og om dette havde en positiv effekt på langtidsprognosen(Nielsen, 

Nielsen, Wraae 1998). På baggrund af en matchinghypotese, som betød at patient og personale blev 

sat sammen i i forhold til nogle tests, blev det  i denne undersøgelse konkluderet, at det er af stor 

betydning for langtidsprognosen for alkoholikere, at behandlerne er kendetegnet ved, at forholde sig 

til patienten på samme måde, som det beskrives i den ”motiverende samtale”. Dette er en 

samtaleteknik der forsøger at finde nye måder at arbejde med ambivalens og modstand på. De 

basale principper for samtaleteknikken beskrives som: 1)Behandleren skal udtrykke empati gennem 

reflekterende lytten og styrke patientens selvfølelse ved at udvise respekt. 2)Behandleren skal 

udvikle diskrepans mellem det, der er patientens mål med livet – og det sted, han befinder sig lige 

nu. Det handler om at lade patienten formulere grunde til forandring. 

3)Behandleren skal undgå argumentation. 4)Behandleren skal støtte patientens selvfølelse og 

oplevelse af kompetence (Miller, Rollnick 2002). 

Resultatet er interessant for min praksis idet beskrivelsen af faktorer der definerer denne adfærd, 

svarer til den ”forholden-sig-adfærd” der bl.a. er indbygget i at arbejde med Kollaborativ empiri 

som grundlag for relationsarbejdet i sygepleje.  

Disse 4 principper er umiddelbart ikke sammenlignelige med principperne beskrevet i 

relationsbetinget forandringspotentiale. Målene for aktiviteterne ”GEB” og ”Motiverende samtale” 

er heller ikke sammenfaldende, så det er ikke så mærkeligt. Men det der er interessant er, at det er 

min erfaring at ”den motiverende samtale” er en meget brugt intervention i misbrugsbehandling, og 

den bruges ikke kun med det formål at arbejde med ambivalens og modstand, som den er udviklet 

til, men forsøges også brugt til at identificere problemer og løse dem. Jeg så derfor et stort arbejde i 

at nå det mål, at jeg som gruppeleder skulle tilstræbe en jeg-du sorteret relation. Arbejdspapir 1b 

Forløbspapir, var en stor hjælp som indgangsport for dette. Formuleringen på arbejdspapirerne, 

f.eks. Hvad finder du svært ved at leve med for tiden? og hvad skal vi kalde det der volder dig 

problemer? var ligeledes med til at øge potentialet for ændring. Hvilket patienterne også gav udtryk 

for ved udtalelser som ”Godt at vi ikke behøver at være – eller blive enige.  

Muligvis har det i denne gruppe, forskelligt fra tidligere, været muligt, blandt andet ved hjælp af  

arbejdspapirerne, at være i en jeg-du sorteret relation. 
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Zoffmanns teori vedrørende ”en person-specifik reflektionsmodel” (Zoffmann 2004a, kap.5) viste 

sig i mindre grad at være en udfordring. De eksplicitte mål for GEB-GT i relation til dette, er at 

”zone 5 specifik kommunikation understøttes ved brug af skriftlig opfordring på arbejdspapirer” og 

”Sygeplejersker bestræber sig på, sammen med patienten, at skabe viden om personspecifikke 

vanskeligheder ved refleksion på situationsbestemt niveau” (Zoffmann 2004a s. 91 og Christensen 

2005 s.13). I projektet ”gav det næsten sig selv” at der blev fokuseret på personspecifikke 

vanskeligheder. Via arbejdspapirerne, som efterspurgte det personspecifikke fokus viste det sig at 

være forholdsvis nemt også at skabe forbindelse mellem liv og sygdom og nå stadig dybere ned i 

situationsbestemt refleksion. En interessant iagtagelse er, at ved arbejdet med dynamisk 

problemløsning, 4a og 4b kom der for alvor dybde i reflektionen, da jeg brugte et personligt 

problem som eksempel. Dette var også nyt og grænseoverskridende for mig, idet det ikke tidligere 

har været brugt, at personalet deler egne problemer med patienterne.  

Det er i psykiatrisk sygepleje en normal praksis at tage udgangspunkt i den enkelte patients 

situation i forhold til alle interventioner (Hummelvoll 1997 s.34-49, Haugsgjerd, Jensen, Karlsson 

2001, Ehnfors, Ehrenberg, Thorell-ekstrand 2000 kap.8 og 9). 

Sammen at skabe viden, sammen i den betydning den bruges i GEB har ikke tidligere været erkendt 

i min praksis: At udveksle opfattelser, tanker, følelser og ideer m.h.p. at konstatere betydning, årsag 

og mulige løsning af vanskeligheder som opfattet af patienten (Zoffmann 2004a s.81-83). Jeg 

vurderer at den hidtidige praksis i misbrugsbehandling: at tage udgangspunkt i patientens situation 

er, noget helt andet end: Sammen at skabe en person-specifik viden om den enkelte 

misbrugspatients vanskeligheder i GEB-forstand. Jeg har tidligere vurderet at evnen til ”at skabe 

personspecifik viden” i højere grad kunne være et produkt af en medfødt personlig kompetence end 

af en tillært kompetence (Christensen 2005 s.14). Dog, efter at have arbejdet med projektet vurderer 

jeg, at det, der i dette projekt gør en forskel, først og fremmest er arbejdspapirerne. 

 

TSRQ indeholdt i denne version 15 udsagn, i modsætning til 21 udsagn i den version brugt af 

Zoffmann og Lauritzen (Zoffmann 2004a s.257). Disse forfattere problematiserer  den TSRQ-

udgave de anvendte idet de vurderer at det ikke havde sammenhæng med det primære mål for GEB-

GT (Zoffmann 2004a s.139).  Jeg vurderer at versionen brugt i dette projekt, som udelukkende 

indeholder udsagn vedr. motivation for at følge anbefalede leveregler i forhold til at undgå brug af 

alkohol/stoffer har stor sammenhæng med standarden for dette projekt som var:  
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Over 80% af de deltagende patienter har ikke misbrugsrecidiv under indlæggelsen 

indenfor projektets tidsramme.  

I dette projekt sås en beskeden øgning af motivation af den autonome type og en moderat øgning i 

index (autonom type-kontrolleret type). Tre patienter scorede ved før-måling max point. Dette er 

problematisk, og giver anledning til justering af udsagnene. Målingerne er udført med 6 ugers 

interval hvilket er i tæt tidsmæssig sammenhæng både med interventionen og med hinanden. Dette 

kan have den betydning ændringen ikke endnu er ”slået igennem” hos patienten, og man kunne 

forestille sig at øgningen ville være større hvis målingerne var mere tidsmæssigt forskudt. på den 

anden side kan den beskedne øgning i den autonome type også være udtryk for at patienterne har 

interventionen present og at målingen således giver et ”for højt” resultat. Dette vil kunne afklares 

ved en fornyet måling efter 3-6 måneder, hvor det ligeledes også i den sammenhæng kunne være 

interessant at spørge patienterne om hvad de mener de svarede på spørgsmålene lige efter 

interventionen. 

Jeg havde forventet en  sammenhæng mellem resultaterne for støtte til autonomi, HCCQ og 

autonom motivation. Øgningen i begge resultater  var meget beskeden og jeg mener ikke man på 

baggrund af resultatet kan se en tendens. 

Resultatet af målingen vedrørende motivation af typen amotivation viser, at nogle patienter initialt 

scorer højt, og at der her er en sammenhæng med antal år i misbrug. Desuden ses en tendens til 

nedgang i summen. Dette kan hænge sammen med at amotivation kan ses som tegn på 

magtesløshed og afmagt. De patienter der visiteres til misbrugsbehandling på Sct. Hans Hospital har  

generelt et langt misbrugsforløb. det er derfor muligt at deltagelse i GEB GT har indgydt håb i 

patienten og dermed er magtesløsheden og afmagten aftaget. 

Patienternes opfattelse af egen kompetence PCS øgedes en smule. Her ses ligeledes at to patienter 

rammer loftet med max point. Målingens resultater kan dels skyldes at patienterne ved at arbejde 

målrettet med misbruget får en opfattelse af, at dette at komme ud af misbrug er sværere end først 

antaget. Flere patienter gav udtryk for, efter at have hørt på andres erfaringer,  at der er mange flere 

risikosituationer og problemfyldte områder end de havde forestillet sig. Igen kunne det være 

interessant at foretage målingen på et senere tidspunkt efter interventionen. Og dels kan målingens 

resultat skyldes at nogle patienter har haft vanskeligt ved at anvende måleredskabet. 

Resultatet af måling af patienternes opfattelse af sundhedspersonalets evne til at støtte til autonomi 

er mod forventning meget beskeden. Dette kan skyldes et initialt højt resultat som udgangspunkt, en 

patient rammer loftet for point. Den høje sum kan ses som udtryk for, at personalet i forvejen 
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besidder evne til at støtte patienterne til autonomi, men det kan også skyldes at sundhedspersonalet 

ikke har været tilstrækkeligt kompetent på dette område. Dette støttes af at personalet selv har givet 

udtryk for, at de ikke følte sig kompetente til uden projektleder at være gruppeleder for en mindre 

gruppe.  

Resultatet fra denne måling står i kontrast til flere af udsagnene fra patienterne vedr. arbejdet i 

gruppen. Det synes som om projektlederen i højere grad er i stand til at arbejde i en jeg-du sorteret 

relation, og på en måde der er konsistent med empowerment, end det øvrige sundhedspersonale. 

Dette kunne være begrundet i projektlederens større viden om, -og længere tids optagethed af GEB 

GT. Udtalelse nr.5 fra personalet kunne støtte denne opfattelse, idet sygeplejersken her giver udtryk 

for, at det er svært at lade patienten formulere sig uden at blande sig, og en måde at gøre dette på er, 

at formulere sig færdig hver for sig inden der sammen reflekteres over opfattelserne. 

På grund af det meget lille antal deltagere, er det svært at sige noget om den danske version af 

måleinstrumenternes  egnethed. Resultaterne viser tendenser der, bortset fra HCCQ, er lignende de 

resultater Zoffmann og Lauritzen fandt (Zoffmann 2004a s. 136). På baggrund heraf vurderes det at 

denne danske version med hensyn til validetet er acceptabel.  

I HCCQ er der så interessante udsving i resultaterne for den enkelte patient, at det i forhold til 

validiteten vil være nødvendigt at foretage yderligere målinger, samt teste det enkelte udsagn evt. 

ved at bruge interview.  

I forhold til reliabiliteten af målingerne, er det på baggrund af de, for nogle patienter, store udsving i 

resultaterne før/efter, en mulighed, at formuleringen af spørgeskemaerne skal ændres. En anden 

mulighed for årsag til de store udsving i resultaterne før/efter, kunne være, at nogle patienter på 

baggrund af misbruget har læderede kognitive funktioner på nogle områder. 

 

Evaluering af arbejdspapirerne. 

Arbejdspapirerne blev evalueret af henholdsvis personale og patienter hver for sig, men er her 

skrevet sammen. 

Overordnet vurderes det at layoutet er forvirrende. Der er forskellige skrifttyper og rammer om 

noget af teksten. Man kan blive usikker på om det har betydning.  Ligeledes vurderes det som en 

god ide at bruge farver og at markere tidsmæssige forskelligheder: F.eks. 1b Forløbspapir, hvor det 

vil være godt at markere, at ”afslutningsaftale” skal udfyldes senere end det første på arket.  

1a Invitation til samarbejde, vurderes som meget godt, og som en god måde at præsentere 

gruppemøderne og ”spillereglerne”.   
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1b Forløbspapir, fungerer som meget godt grundlag for forløbet. Vigtigt med grundig forklaring, da 

det bruges flere gange, ikke mindst afsluttende.  

2a Vigtige begivenheder og perioder i dit liv, giver anledning til at tænke grundigt over forløbet af 

livet med misbrug.  

2b Hvad finder du svært at leve med for tiden, rigtig godt arbejdspapir. Det blev brugt flere gange 

under forløbet, efterhånden som det gik op for den enkelte hvor de ”ømme punkter” var. Stikordene 

blev efterfølgende brugt i andre arbejdspapirer.  

2c ufuldendte sætninger. Dette arbejdspapir var meget godt for dem der ikke er vant til at formulere 

sig.  

2d billede, metafor eller automatiske tanker for dit liv med alkohol/stoffer. ”Et fuldstændig 

fantastisk arbejdspapir”. Fantasien og det kreative element udfoldede sig på imponerende måde. 

Alle lærte noget nyt om deres situation. Det var en meget god oplevelse.  

2e Plads til stoffer/alkohol i dit liv. En rigtig god måde at visualisere forholdet til alkohol/stoffer. 

Det er dog vigtigt at skelne mellem hvor meget trangen til alkohol/stoffer fylder, og hvor meget 

man i øvrigt tænker på sygdommen/problemet.  

3a. dine erfaringer med anbefalede leveregler og 3b dine planer for ændring af levevis. Disse var 

brugbare, men kræver en bedre forklaring.  

4a Problemløsning hidtil, kræver udpræget et andet layout og bedre introduktion, evt. regulær 

undervisning i metoden ”dynamisk problemløsning”.  

4b dynamisk problemløsning, kært bar fik mange navne: lemniskaten, skatten, sommerfuglen, 

sløjfen… dette arbejdspapir kræver undervisning i principperne for brug af modellen.  

4f kortlægning af adfærd, et rigtig god arbejdspapir, der umiddelbart ser svært ud, men er let 

tilgængeligt når man har været igennem de øvrige arbejdspapirer.  

Samlet vurderes arbejdspapirerne som meget brugbare  som redskab til udvikling af færdigheder. 

 

8. Metodekritik 
Brug af et kvalitetssikringsprojekt som ramme for at undersøge, om GEB GT kan overføres til 

psykiatrisk sygeplejepraksis, har fuldt ud levet op til mine forventninger om, at det er brugbart at 

den valgte metode skulle være så praksisrelevant som muligt. At GEB GT allerede er implementeret 

betyder, efter at der er konkluderet at metoden er brugbar, at arbejdsprocessen i kvalitetsudvikling 

kan køre videre. I dette projekt kan siges at standarden til fulde er opnået, så sidste trin i 
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arbejdsprocessen kunne iværksættes i form af ”løbende overvågning af kvaliteten”. Dog er der som 

nævnt flere problemer vedr. måleinstrumenter der skal arbejdes med og justeres i processen. 

Deltagerne i dette projekt er udvalgt blandt patienter visiteret til M2, udfra den betragtning at der i 

selve visitationen til afsnittet allerede lå de samme krav, som jeg ville have til deltagelse i projektet: 

at patienten er i stand til at reflektere. Dette forhold kan ses som en selektionsbias, idet 

kursusmaterialet for enkelte patienter var svært tilgængeligt, og jeg kan have tvivl om de fik det 

fulde udbytte af forløbet. Det er stor risiko for at dette kan have påvirket resultaternes interne 

validitet. Det kunne overvejes at mulige deltagere i projektet inden inklusion får testet kognitive 

funktioner. 

 

9.  Konklusion 
Overordnet ser det ud til at metoden GEB GT kan overføres til psykiatrisk sygeplejepraksis. 

Metoden er implementeret i praksis så meget som muligt på samme måde som anvendt i 

diabetespraksis, bortset fra justeringer i forhold til tilstanden, og viste sig velegnet til brug i 

misbrugspraksis.  

Ingen af de 10 patienter der deltog i projektet havde misbrugsrecidiv i projektperioden. Det viste sig 

at det var muligt at tilpasse arbejdspapirerne i forhold til patienter med misbrug, og - at brug af 

arbejdspapirerne var medvirkende til at kunne opbygge og være i en jeg-du sorteret relation. – At 

arbejdspapirerne var meget velegnede som redskab til udvikling af færdigheder. – At 

arbejdspapirerne er et brugbart redskab til at skabe en person-specifik viden om den enkelte patient.  

Desuden synes måden der blev arbejdet på ved gruppemøderne at være konsistent med 

”empowerment” og metoden vurderes medvirkende til at mindske patientens følelse af 

magtesløshed.  

 

10. Perspektivering 
En tendens der de seneste år i sundhedsvæsenet, tydeligere og tydeligere er trådt frem, er at både 

patienter og personale efterspørger en anden type relationsform end tidligere. Der er fra patienternes 

side et højt krav om viden og medbestemmelse i forhold til deres behandling, og personalet 

efterspørger ligeledes at patienterne er aktive samarbejdspartnere i deres behandling. M.h.p. at 

imødekomme disse krav, anses GEB at være en velegnet metode til afprøvning, brug og 

videreudvikling i sundhedsvæsenet. 
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Når fund og forslag til justering som planlagt bliver præsenteret for personalet, kan der ske en 

yderligere udvikling af GEB GT (Zoffmann 2004b). 

I denne praksis vil det være brugbart at fortsætte kvalitetsudviklingsprocessen, justere metoden og 

fortsat indsamle data til vurdering af kvaliteten. Dette vil kræve en mindre tidspresset sammenhæng 

samt træning og vejledning af hele personalet.  

Flere sygeplejersker har brugt ”forløbspapiret” 1b. i anden sammenhæng. Idet de har fundet 

arbejdspapiret velegnet til at understøtte princippet kollaborativ empiri, blev det anvendt som 

forberedelse til at arbejde med behandlingsplan. 

I psykiatrisk sygepleje, på baggrund af  kognitive behandlingsformer, anvendes et antal 

arbejdsskemaer. Det viser sig at flere af de arbejdspapirer der er i GEB GT med fordel kan bruges 

som inspiration til ændring af eksisterende arbejdsskemaer. 

Det næste skridt i min praksis kunne anbefales at være.  

• Foreslå Vibeke Zoffmann at udarbejde en manual til GEB GT. 

• Justering af måleinstrumenter. 

• Justering af arbejdspapirer. 

• Afholdelse af tværfaglig temadag med undervisning og træning i GEB GT. 

• Fortsat træning, vejledning og supervision af personalet. 

• Start af ny gruppe med brug af GEB GT som fortsættelse af kvalitetsudviklingsprocessen. 
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