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Hjernen kan tilføres energi gennem behagelige

kropsoplevelser. Dermed brydes den onde cir-
kel af apati og depression hos sygemeldte, som

er i fare for total udstødelse af arbejdsmarke-

det, siger afspændingspædagog Helle Rossum,

som har fundet en ny metode til at få langtids-

syge i gang igen

Hun yidste det fia sit arbejde: - Æ1e føle1-

ser sidder i kroppen. Kan du forestille dig
at være wed uden at kunne mærke det i
kroppen?

Nej, vel. Helle Rossum smiler, mens hun
serverer kaffe i et afprojektshusets lokaler
på Herlev Hovedgade. Uden for vinduet
hænger januartågen lalt over det forblæste

industril«arter, hvor der ikke er meget

smukt at hvile øjet på.

Men det kan ikke ødelægge Helle Ros-

sums humør. Hun har nemlig fået "glimtet
i øjet" frem hos en gruppe langtidssyge-

meldte, som ellers var blevet opgivet af
Herlev I(ommunes socialforvaltning, hvor
man ikke anede, hvad man skuile stille op

med dem.
Helle Rossum er afspændingspædagog og

projektleder i Herlev I(ommune på Contra,

et Eu-støttet projekt, som har ti1 formål at
motivere sygemeldte på understøttelse og
på kontanthjælp ti1 omskoling e1ler til at
vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Contra tilbyder langtidssygemeldte et

seks månders kursusforløb med holdunder-
visning, $rsiske aktMteter og virksomheds-
praktik.

Kropsorienteret pædagogik

Helle Rossum kendte sammenhængen mel-
lem krop og psyke fra sine r7 års erfaring
som afspændingspædagog. Den viden har
hun også brugt i sit psykologistudium på

Det Pædagogiske Universitet.
I sin seneste opgave påviser Helle Rossum

og hendes medstuderende, Tine Birkeby,

blandt andet, at "kroppens hukommelse er
tæt forbundet med følelsesregisteret, og at
hjernen i forbindelse med hukommelsen
er aftrængig af tilbagemeldinger fra resten

af kroppen." (citat fia opgavens problem-
formulering).

- Vi har bmgt nogle helt friske resultater
fra en bog, som ridkom sidste år, afden
portugisiske neuroSrsiolog Antonio Dama-

sio. Der er forsket meget i, hvordan sanse-

indtryk gennem øjne, ører og mund påvir-
ker hjernen, men ikke meget i, hvordan
sansepåvirkning af muskler og led influe-
rer på hjerneaktiviteten. Det har Damasio
gjort, og hans resultater har vi brugt dels i
vores opgave, dels i projekt Contra, hvor vi
skulle prøve at få sygemeldte til at fokuse-

re på deres resurser. Vores metode kalder
vi kropsorienteret pædagogik, fortæ1ier

He11e Rossum.

Eksem og smerter forsvandt
Det kan nemmest forklares ved et eksem-
pe1 fra Contra-kurset. En mandlig deitager

havde eksem på hænder og fødder. Han
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kunne ikke arbejde på grund afeksemen
og havde prøvet alt muligt, uden at det

hjalp

- Han får behagelige kropsoplevelser som

afspænding gennem visualisering, lystera-

pi, genoptræning samt positiv opmærk-

somhed fra det øwige hold. Kroppen falder
ti1 ro, og hans eksem forsvinder. Hvorfor?
Fordi hans eksem er et udslag af stress og

spænding i kroppen. Når spændingen for-
svinder, sendes der andre signaler til hjer-
nen, som så vender de kemiske processer,

der påvirker hans tænkemåde og handle-

måde. Hans eksem fotsvandt - sådan, siger

Helle Rossum.

Det samme er sket for andre kroniske pa-

tienter med rygsmerter, bæld<enløsning og

f,bromyalgi.
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- Tlpisk en gruppe, som tager store doser

smertestillende medicin for ikke at mærke

deres krop, siger en tilfreds afspændings-
pædagog, hvis resultater har vakt beretti
get opsigt i socialforvaltningen.

Foredrag og fitness
Forudsætningen for kursets succes var, at
alle kursister deltog roo procent fiivilligt.
Enhver modstand ville blokere for de posi-

tive processer.

- Først havde jeg et langt interview med
dern, hvorjeg fokuserede udelukkende på

deres oplevelse af situationen. Kurset var
ikke tvunget, og hvis de ikke havde lyst,

ville det ikke gå ud over deres understøttel-
se, siger Helle Rossum.

Første fase varede 4-6 uger. Foredragshol-

dere fortalte om stress, depression og gene-

relle arbejdsmarkedsemner. Deltagerne

lærte hinanden at kende og f,k diskuteret
både med hinanden og sig selv om, hvad

de havde lyst til at prøve afbehagelige,
kropslige aktiviteter. Målet var øget livs-

kvalitet.

- Zoneterapi, akupunktur, massage, sau-

na og styrketræning var på programmet,

og vi drog af sted til et fitnesscenter og til
idræts- og svømmehallen DGl-bygningen

inde i København. Jeg havde købt nye

træningsdragter, og hvad deltagerne ellers

havde brug for. De havde tårer i øjnene

over al den ødselhed. Men penge var der

nok af i projeltet, og når alle andre havde

ordentligt grej, hvorfor skulle de så ikke
have det?

Brød den onde cirkel
Mange af deltagerne havde en almen til-
stand af kropsligt ubehag på grund af de

kroniske smerter og oplevelser afnederlag
i tilværelsen generelt.

- Men de gjorde hurtigt fremskridt, fordi
de ikke blev mødt med krav og trusler. Der

blev nusset om dem med tykke håndklæ-

der og velduftende sager, og nu lå de i bob-

lebad, med mudderomslag eller i hvilerum-
met.

- Den behagelige kropsoplevelse sendte

et signal til hjernen, hvor den blev omdan-

net til enten billeder eller sprog. Den kemi-
ske proces gik i gang. Den onde cirkel med
konstant kropsligt ubehag var brudt. Vi var
i gang med graduering afbehaget, fortæl-
ler Helle Rossum.

Det betød, at deltagerne langsomt blev
mere fintfølende og i stand til at mærke

sig selv og de oplevelser, som de brød sig

om og ikke brød sig om.

- Kropsligt ubehag var en almen føle1se

hos de fleste af dem. Derfor kunne de ikke
længere mærke sig selv, og hvad de egent-

lig havde lyst til. Efter nogle uger blev de

gradvist bedre til at sætte grænser. Og bed-

re til at lytte ti1 andre. De blev mere aktive
omkring deres egen situation. Hjernen.flk
mere energi, siger Helle Rossum.

Fra apati til handlekraft
I den nye neuro$rsiologiske forskning er
begrebet "arousel" i hjernen en forudsæt-

ning for, at en person bliver handlekraftig
("arousel" kommer af det engelske ord a-

rouse: opvække).

- Denne "arousel" er et resultat af kemi-
ske processer, og den opstår, når personen

oplever, at det, der sker, har be§dning og

mening. Man kan simpelthen tænke hurti-
gere. Hvis det ikke sker, reagerer personen

mere robotagtigt og uengageret. Nu kom-
mer glimtet i øjet tilbage.

- Manden med eksem havde også været

apatisk i kursets første del, men da hans

eksem forsvandt, blev han aktiv med at
søge informationer på nettet om de emner
som interesserede ham, fortæller Helle
Rossum.

En vigtig del af bearbejdelsen af de nye,

behagelige kropsindtryk var samspillet
med de øwige på holdet.

- De blev individuelt behandlet og var
samtidig en del af en gruppe, hvor de fulg-
te med i hinandens historie. Hvis de havde

lavet de samme ting alene, havde det ikke
haft samme effekt. Efter kurset ser delta-

geme fortsat hinanden. Både til træning og

privat. De er stadig en stor støtte for hinan-
den, siger Helle Rossum.

De fleste er raskmeldte
Kursets anden fase omfatter en kort prak-

tikperiode på en arbejdsplads, som er valgt
i slutningen af fase et. Efter et kort forløb
kommer deltagerne tilbage på kurset, for
at de i trygge rammer kan mærke efter,

om flrsikken kan ldare det. Og om de posi
tive resultater holder, når de kommer på

en arbejdsplads.

- Nogle er så ikke parate til at komme ud
på arbejdsmarkedet. De har behov for en

yderligere bearbejdning af deres individu-
elle forhold. Andre kan sluses direkte ud
på arbejdsmarkedet. Men det vigtigste er,

at de vil forandre deres situation. At det ik-

ke længere handler om at snøre systemet

eller om blot at overleve, siger Helle Ros-

sum.

Af de zz deltagere på kurset er fem stadig

sygemeldte, og 6n er flyttet. Resten er rask-

meldte, og heraf er seks under omskoling,

to er i fleksjob, fire er raskmeldte i a-kas-

sen, og fire afprøver nye fagområder i
praktili

Behov for forskning
Helle Rossum håber, at projektets positive

forløb vil skabe opmærksomhed om pro-

blemet med de psykosomatiske sygdomme

og det etablerede system, som ikke kan

stille meget op med disse lidelser.

- Det er bevist tilstrækkeligt mange gan-

ge, at krop og psyke spiller sammen, når
folk bliver syge. Nu er det på tide at tage

konsekvenserne af den viden. Det vil sige

kanalisere midler til forskning over til det

ikke-etablerede sundhedssystem. Der er i
høj grad brug for en forskningsindsats,
som anerkender sygdomme, der ikke kan

diagnostiseres på objektive fund, mener
Helle Rossum.

De opnåede erfaringer er løbende blevet

spredt til den øvrige forvaltning gennem

undervisning af alle medarbejdere, som ar-

bejder med sygemeldte, ledige klienter.

TU-PNOJTI{T HJ[tPEB
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Projekt Contra er et EU-støttet projekt, som er etable-

ret i samarbejde mellem Københavns og Roskilde am-

ter, Herlev og Køge kommuner og Valby Bydel under

Københavns Kommune.

I Herlev Kommune har afspændingspædagog og pro-

jektleder på Contra, Helle Rossum, over en treårig pe-

riode gennemført en række kurser, der bygger på

kropsorienteret pædagogik.

Målgruppen er ledige sygemeldte, som på grund af

længerevarende sygdom ikke er parate til aktivering.

Formålet er at motivere deltagerne til omskoling eller

tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en bear'

bejdning af den enkelte kursists individuelle proble-

mer. Deltagerantallet er 1l personer per hold.

Kommunen betaler sygedagpenge eller kontanthjælp

for deltagerne under kurset. Resten finansieres af EU-

midler.

Resultaterne bliver samlet i en rapport til Socialmini-

steriet, som vil sørge for at andre socialforvaltninger

får kendskab til nye, brugbare behandlingsmuligheder

for denne gruppe klienter.
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Laila Mynchau er 35 år, slank, muskuløs
og med en nervøs energi som en vædde-

løbshest, lige før den slippes løs på banen.

- Hvad jeg har lært på kurset? Jeg har
lært at slappe af, siger hun med et smil.
Mit rengøringsvanvid er ikke så tvangs-
præget mere. Jeg kan sætte mig ned i sofa-

en, selv omjeg ved, at hele huset ikke er
totalt ryddeligt og perfekt. Det lrunne jeg
ikke før.

Foretagsomheden, energien. rengørings-
interessen var en naturlig del af Laila
Mynchaus liv, før hun blev ramt af en skul-
derskade under løft med tunge patienter
på sit arbejde som social- og sundhedsassi-
stent på et plejehjem.

Behandlinger hos fysioterapeuter hjalp
ikke. En støile operation med efterfølgen-
de genoptræning gav heller ikke den vente-
de effekt. Laila Myrrchau blev langsomt
stækket mere og mere i sin Srsiske udfol-
delse. Hun flk hovedpine, blev deprimeret,
fik smerter andre steder. En tilbagevenden
til det gamie job forekom mere og mere

uvirkelig.

- På et eller andet tidspunkt bliver de

trætte afdig på dit arbejde, selv om du har
været en god arbejdskraft i mange år. Det
gør mig sehfølgelig vred og bitter. Det
kommunale system kan heller ikke hjælpe

dig. De tror ild<e på klienter med kroniske,
langvarige smerter. Vi betragtes som dor,ne

hypokondere. Så virker situationen jo tem-
melig håbløs. Man bliver mere og mere iso-

leret og mistroisk, siger Laila Mynchau.
Kurset brød den onde cirkel med smerter,

nedtryldhed og isolation.

- Jeg er dybt forundret over, hvad der er

sket. Afspænding. stlrketræning. svømning
og sauna. Og et godt sammenhold på hoi-
det, hvor vi har haft det smaddersjor,t. Nu
er smerten blevet isoleret til skulderen, og
det er endda ikke slemt mere. Jeg kan

ffiær §ær* æ& m§æpffiæ e$

mærke det hele tiden, men det gør kun rig-
tigt ondt, når jeg gør "pudse vinduer'-be-
vægelser. Det er så fantastisk, atjeg kan
blive fri for at tænke på smerter hele tiden,
fortæ11er Laila Mynchau.

Den 8. januar begl,ndte hun på handels-

skolens advokatsekretæruddannelse.

- Jeg ville gerne have været socialrådgi-

ver, men mistede lysten, da jeg selv opleve-

de systemet. Hvis jeg ikke var kommet på

dette kursus, varjeg endt på Stolpegården
(psykiatrisk hospital, red.). Nu erjeg i ste-

det gået i gang med en ny uddannelse og

har oven i købet fundet mig en kæreste, si-

ger Laila Mynchau og tænder for smilet
igen.
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Kim Skou er 43 år og det, som man i soci-

alarbejderes fagjargon kalder en projekt-

haj.

- Jeg har været på masser af kurser og

fået lavet masser af handlingsplaner, men
jeg har ingen tiltro til kommunens påfund.

De har ikke taget mig alvorligt. På dette

kursus har det for første gang handlet om

mig. Jeg er ikke blevet påduttet noget. Og

det har hjulpet mig. Jeg bliver ikke så hur-

tigt negativ længere, fortæl1er Kim Skou.

I ti år har han levet på offentlig hjælp

kun afbrudt afsmå arbejdsperioder, som

altid sluttede på grund af rygsmerter.

- Jeg har ingen uddannelse og har derfor

attid haft f,isiske job. Især i mine unge år,

hvor jeg tog hårdt fat, fordi jeg ville tjene
penge. Der skete i hvert fald noget med

ryggen. Kileformede hvirvler i rygsøjlen,
kalder de det, fortæller I(im Skou.

For at skåne ryggen gik han over i tjener'
faget, men det gav problemer med de våde

varer.

- Det miljø var for hårdt for mig. Jeg fik
et alvorligt alkoholproblem, som jeg nu er

kommet ud af igen. Siden er jeg gennem

kommunen blevet henvist til arbejde, som

belaster min ryg. Derfor holder jeg op igen.

Kommunen vil ikke tro på, at jeg har en

dårlig ryg. De tror, at det er en undskyld-

ning for at slippe for at arbejde. Det troede

rnin tidligere kæreste også, fortæller Kim

Skou.

Han bor alene nu, men har stadig daglig

kontakt til sin stedsøn, som han bor tæt
på.

- På kurset gik jeg i gang med stYr-

ketræning og svømning, og det har hjulpet
meget på min ryg. Træning kombineret

med sammenholdet på kurset, hvor vi hol-

der øje med hinanden og hjælper hinan-

den med at sige stop, så det ikke tipper
over. Man skal ikke overanstrenge sig. Så

kommer smerterne igen. Det drejer sig om

at finde den rigtige balance. Det er nemme'

re, når man ikke bare er sig se1v, siger Kim

Skou.

Han skal i gang med pædagoguddannel-

sen og vil helst arbejde med unge menne-

sker.

- Gerne nogle rødder. Ligesom mig selv.

Så kunne jeg bruge aIle mine erfaringer i
et arbejde, siger Kim Skou.

Fik støtte til at tabe sig

Bettina Gregersenl - Jeg

har aldrig grinet så m*"

get som på kurstt. §et

har ændret mit liv. Mitt

§temme er lys og mun-

ter, mine øjne skinner,

oq mit hjem er rydde-

ligt.
På grund a{ overvæqt

iso!erede Bettina Gre'

Eer§en §ig 0rer0 oq nne-

re ag til sidst sank hun

nsd i 8n depres§ion.
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- Det bedste, der er sket i mit liv. Så meget

betød Contra-kurset for den z6-årige Betti-
na Gregersen, der på grund af overvægt

isolerede sig mere og mere og til sidst sank

ned i en depression.

- Det afgørende for mig var den menne'

skelige støtte fia Helle og de andre. Lige-

som i de job, jeg har haft, blev jeg syg med

influenzalignende anfald kort tid efter kur-

sets start og var væk i en måned. Men de

slog ikke hånden af mig. Helle ringede

med jævne mellemrum, og jeg fik breve

om, at de savnede mig, og at de glædede

sig til at se mig igen. Da jeg så kom tilbage,

blev jeg modtaget med åbne arme. Det, har
jeg ikke toet, var muligt, og det har gjort
mig til et helt andet menneske, fortæller
Bettina Gregersen, som er kontoruddannet

og i gang med at tage pc-kørekort for at

forøge sine jobchancer.

Hun har gennem kurset fået betalt en be-

handling på Annes Slankeskole, hvor hun
ud over at få råd om sunde kostvaner be-

skæftiger sig psykologisk med sin over-

vægt.

- Jeg er også begyndt at gå til svømning

ke vise mig i en badedragt, men ti1 sidst

gjorde jeg det, og nu er jeg godt i gang

med sundere mad og regelmæssig motion.

Men der er lang vej endnu, da jeg ikke er

så høj og vejer to8 kilo, siger Bettina Gre-

gersen.

Hun klandrer ikke sin sagsbehandler,

men til gengæld sl,nes hun ikke, at de

praktiserende læger har forståelse for pati-

enter med vægtproblemer.

- Mange tror, at fede mennesker er fulde

af løgn. De tror, at vi er dome. Derfor er vi
fede. Min læge sagde, at jeg bare skulle ud
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og finde mig et arbejde. Han kunne slet ik-
ke se, at jeg havde en depression. Det fandt
jeg selv ud af, da jeg hørte et foredrag om
depression her på kurset. Det var en lettel-
se. Så vidste jeg i det mindste, hvorfor jeg
havde det så skidt, for.tæller Bettina Greger-

sen.

Sammenholdet med de andre kursister,
slankeskolen og motion har fået hende ud
afdepressionen, og hun har det så mar-
kant bedre, at hendes familie og folk om-
kring hende kan se forskel både fiisisk og
psykisk.

- Min stemme er lys og munter, mine
øjne skinner, mit hjem er ryddeligt, og der
er mere indhold i min hverdag. Jeg har al-
drig grinet så meget som her. I år fikjeg
pyntet op til jul, selv om jeg sjældent har
gæster. Jeg har fået kontakt til min far og
til min storebror, som jeg ild<e har set i fle-
re år. Det har virkelig ændret mit liv, siger
Bettina Gregersen.

J*q udmp*æmær&r sffiæffiem

Gitte Pedersen på 36 år havde sit seneste
faste job på Toms Chokoladefabrikker i
1985. Hrin fik seneskedebetændelse og
har på grund af smerter I armene kun
haft småjob siden da. I rqqg fik hun dia-
gnosen fibromyalgi, en i<ronisk smertetil-
stand, som lægevidenskaben ikke kan
gøre noget ved.

- Jeg følte, at jeg var ved at dnrkne. Mit
liv gik op i ren smerte. I dag er jeg i prak-
tik på TeamVision som 3D-i1lustrator, en
slags computergraflker. Rent musearbej-
de, fortæller Gitte Pedersen.

Hvordankan detlade sig gøre med de arme?

- Kurset betød et møde med andre, som
også havde smerter. Her skullejeg ikke
slås, for at nogen ville tro på, at jeg hele
tiden havde ondt. Det var en stor lettelse.
Herefter hed det akupunktur og træning.
Samt masser af timer med massage,

svØmning og afslapning. Jeg lærte at
mærke min krop. Så nu tager jeg det ro-
ligt, hvis jeg kan mærke den protestere.
Før knoklede jeg bare på, fortæller Gitte
Pedersen.

Hun har en smertebog, hvor hun fører
en slags protokol over smertens gøren og
laden.

- Jeg udspionerer smerten. Hvornår
kommer den? Hvordan føles det? Før ville
jeg bare skubbe den væk, fortæller hun.

Midt i kurset døde hendes far, og den
sorg fii< hun stØtte af de andre kursister
til at komme igennem.

- Jeg havde det virkelig skidt, for jeg
var meget krryttet til ham, og han blev ik-
ke ret gammel. De andre var en stor støt-
te og gav plads til mig, selv om jeg var i

krise. Det betød meget for mit videre for-
løb, siger Gitte Pedersen.

Ud over at komme fri af den evige smer-
tetilstand har kurset også sat sig spor i
hendes omgangskreds:

- Jeg er blevet mere fintfølende og bed-
re ti1 at sætte grænser. Men også bedre til
at lytte. Jeg har mere kontakt med mig
selv og vil derfor ikke stå model ti1 så

mange ting som før. Det betyder, at der
er rØget nogle stykker i omgangskredsen.

Helt fri for smerter er Gitte Pedersen ik-
ke. Konflikter på en arbejdsplads "ryger
lige i leddene", som hun siger, og så må
hun gå tidligt for at beskytte sig se1v.

- Jeg ved, at jeg skal respektere min
krops signaler. og det gør mig mere tryg,
selv om smerterne kommer igen. Men
mit liv er ikke et smertehelvede mere.

Jeg ved, at jeg kan passe et arbejde, hvis
jeg får 1ov ti1 at rette mig efter, hvad min
krop fortæller mig, fastslår Gitte Peder-

sen.

t ltto P8ders{ln: - Yå
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I stedet for at lytte til smertepatienter, sender

man dem rundt i systemet, hvor de oplever

masser af inaktiv ventetid. Det har en sløvende

effekt på en person, som typisk samtidig ud-

vikler stress på grund af en uvis fremtid og en

anstrengt økonomi - og så vælger nogle at
gøre sygdommen til kernen i deres liv

Der flndes ofte ingen objektive beviser på,

at de er syge. De har smerter, som kommer
og går. De kan ikke holde fast i et job. De

ryger fia projekt til projekt, hvor andre
måske trækker på skuldrene af deres evige
kredsen om en usynlig lidelse.

- Længerevarende eller kroniske smerte-
patienter har smerter, der rækker ud over
den egentlige lidelse som for eksempel mu-
skelskader efter forkert løft eller seneske-

debetændelse. De kroniske smerter opstår
gradvist på grund af stress og spændinger i
kroppen, fortæller Helle Rossum, afspæn-

dingspædagog og projektleder i Herlev
Kommune på Contra, et Eu-støttet projekt,
som har til formål at motivere langtidssy-
gemeldte til omskoling eller til at vende
tilbage på arbejdsmarkedet.

Det etablerede system tilbyder træning,

Srsioterapi og medicin. Men ingen af de til-
bud hjælper denne gruppe.

- Lægen siger for eksempel, at hyperakti
ve kyinder skal gå til ffsioterapi. Næsten
efter devisen "med ondt skal ondt fordri
ves." Nej, de skal lære at slappe af, for de-

res psykiske spændinger har sat sig i krop-
pen. I stedet for at lytte til dem, sender
man dem videre rundt i systemet med
masser afventetid på undersøgelser, rønt-
genbilleder, scanninger og så videre, siger
Helle Rossum.

Stilstand skaber stress
Æ den inaktive ventetid har en sløvende
effekt på en person, som typisk samtidig
udvikler stress på grund af en uvis fiemtid
og en anstrengt økonomi. Stress kan også

komme af 'tvungen passivitet.

- Når det gradvist går op for dem, at de

skal bruge en bestemt diagnose for at ffi
den ene eller den anden ydelse, ja, så b1i-

ver de en slags professionelle sygemeldte,
hvis hele eksistens efterhånden går ud på

at være syg. For de kan ikke få nogen
hjælp, og de glider længere og længere
væk fra en selvstændig tilværelse, hvor de

har sq'r på deres liv, srger Helle Rossum.

Inden smerten og sygdommen er blevet
til hovedindholdet i tilværelsen, sker en
gradvis udhuling af den syges sociale kom-
petencer. Frustrationerne vokser på grund
af den utilstrækkelige smertelindring. Det
giver mindre overskud til aktiviteter med
kolleger, familie og omgangskreds. Ikop-
pen svækkes på grund af den nedsatte akti-
vitet, og medicinforbruget øges. Gradvist
tab afselvtillid, selvbeherskelse og selvag-

telse kan få den syge til at isolere sig. Vre-
de, håbløshed og depression er de følelser,

som den smerteramte møder omverdenen
med, og for at holde fast i en slags identi-
tet bliver sygdom den eneste mulighed, der

er tilbage.

Mislykket aktivering
På det tidspunkt er personen fuldstændigt
uarbejdsdygtig, og alle forsøg på aktivering
er dømt til at mislykkes. Æligevel vil syste-

met ofte fortsætte med at tvinge de pågæl-

dende i aktivering, fordi man ikke ved,

hvad man ellers skal gøre af dem. De kan
jo ikke få en diagnose til en førtidspension
eller en revalidering.

- Derfor har mange langtidssygemeldte

en negativ holdning til det system, som
forsøger at få dem i gang. Det er ikke ual-

mindeligt at s§de s§lden på sagsbehand-

leren, lægen eller en anden autoritet. Den-

ne fors§dning af ansvaret for deres eget
liv er et resultat afderes magtesløshed. For
selvfølgelig vil de gerne have noget ud af
deres liv, siger Helle Rossum.

Den gradvise isolation fra andre i sociale
sammenhænge er medvirkende til at gøre

smertepatienter psykisk svage og sårbare.
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HELLE ROSSUM,

AISPÆNDINGSPÆDAGOG

OG PROJEKTLEDER I
HERI,EV KoMMUNE

- Den manglende selvagtelse siver ind i
de nærmeste relationer. Vrede og bitterhed
mod de næffneste, som heller ikke forstår
dem, kommer frem i løbet af kurset, for-
tæller Helle Rossum.

lsolation svækker alle
I det hele taget er social isolation noget af
det mest nedbrydende for et menneske.

- Når man ikke møder andre, bliver man
ikke bekræftet som person, og til sidste får
man nærmest "Ætzheimer Light' -sympto-

mer. Det ser man også med gamle menne-
sker, som lever helt alene. Når de får kon-
takt igen, liver de gevaldigt op. Det samme

sker for denne gruppe. Mange afdem siger
jo, at samværet har be§det allermest for
dem, siger Helle Rossum.

Herlev Kommune lavede i 1996 en under-
søgelse af sygedagpengemodtagere. Heraf
fiemgik det, at to tredjedele af de syge-

meldte havde problemer med bevægeappa-

ratet, ofte kombineret med psykiske kom-
plikationer.

Så iværksatte kommunen et rygtrænings-
projekt. Projektet vurderes positivt, men
utilstrækkeligt, fordi mange af de syge-

meldte har flere konkurrerende problemer
afpsykisk, krisepræget eller social art, hvil-
ket ofte umuliggør udarbejdelsen af en

handlingsplan for den enkelte.
Forvaltningen besluttede sig herefter til

at forsøge at udvikle nye arbejdsmetoder,
og et afforsøgene er projekt Contra.
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