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      Sanserum ”ind i” det intensive   
    rehabiliteringsafsnit 

 
-  perspektiver på sanseintegration som en 
                metode  i klinisk psykiatrisk sygeplejepraksis 
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                     BAGGRUND 
 
•  Primo 2015: Styregruppen bag ”Projekt forebyggelse af tvang ved hjælp af fysiske 

rammer” beslutter at indføre sanserum med terapeutisk sigte 

•  Oprindelig inspiration er hentet fra Holland: et kontrolleret sansemiljø – med afsæt i 
begrebet snoezelen (1970erne) anvendt ift. fysisk og psykisk udviklingshæmmede 

   ( sammentænkning af ordene:snuffelen – snuse og doezelen – døse) 
   Fokus er på, at sanserne kan stimuleres til enten ”vækning” eller ”dæmpning” 
   Oprindelig ikke tiltænkt som terapeutisk mål, men som alternativ måde at  
   være sammen på i respekt og ligeværdighed bruger – personale 

•  Inspiration fra England og USA med fokus sanserum/comfortrooms1990erne  2000 

•  Inspiration fra Psykiatrien i Region Sjælland og Syddanmark i dette årti 

•  Sanseintegration i DK er ét led i arbejdet med at nedbringe tvang – sanseintegration 
kan IKKE stå alene 



          MÅLGRUPPE FOR PROJEKTET 
Alle patienter indlagt på det intensive rehabiliteringsafsnit S6 
skal tilbydes SI (sanseintegration) udredning/profil, hvor det 
afklares om patienten vil kunne profitere af 
sanseintegrationsterapi 
 
Patienten indlagt på S6 kan have én eller flere af  følgende sygdomme og lidelser: 

-  Skizofreni 

-  Paranoide psykoser 

-  Dobbeltdiagnoseproblematikker – ofte massivt misbrug 

-  Personlighedsforstyrrelser 

-  Andre psykiske lidelser 

 



                       AFSNIT S6 
 

Afsnit S6 er et intensivt rehabiliteringsafsnit med 12 
sengepladser 
- Gammeldags indrettet, men forsøgt ”kvikket op” med farver, billeder og 

hyggelige møbler 
- Der er adgang til have, rygeområde og en stor ny velafgrænset multibane 

- Der arbejdes i 4 teams. Traditionelt tværfagligt personale er tilknyttet afsnittet 

- Afsnittet er Safeward-orienteret  

- Sanserum ( i daglig tale afslapningsrum) er placeret i kælder under afsnittet 

- Sygeplejens indsatsområder 2016: nedbringelse af tvang, , sikker psykiatri, 
patientens team, patient –og pårørendeinddragelse, dokumentation og 
kompetenceudvikling af monofagligt og tværfagligt  

    



     SANSEINTEGRATIONSTERAPI SOM EN 
       TVÆRFAGLIG KLINISK  METODE  
• Metode hvor sanserne stimuleres målrettet, således at hjernen trænes i 

at sortere stimuli og opøve koncentration 
• De underreagerende sanser skal stimuleres og de overreagerende skal 

hæmmes 
• Kontrollerede input der kan justeres, gradueres og korrigeres 
• Udføres i første fase af ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har 

specialuddannelse  
•  I næste fase kan sundhedsfagligt personale varetage/overtage 

terapeutisk tilpasset indsats efter udredning og afprøvning 
• Processen er således udredning   plan    mål  udførelse  

afslutning/evaluering 



                          VORE 7 SANSER 



                 YDRE OG INDRE SANSER 



     NEDSAT EVNE TIL AT OPFANGE OG BEARBEJDE 
     SANSESTIMULI KAN FORÅRSAGE PROBLEMER MED AT 
     VARETAGE ADL 

 

•   Overreagerende sansesystem 
   lav tærskelværdi 
 
•   Underreagerende sansesystem 
     høj tærskelværdi 



   FORMÅLET MED ANVENDELSE AF SANSERUM 

• Sanserummet kan være forberedende for patienten til at kunne deltage i den 
øvrige behandling 

• Kan give de stimuli, der gør at patienten kan mestre at indgå i sociale 
sammenhænge eller foretage aktiviteter 

• Terapi/behandling hvor der på baggrund af en udredningsprofil arbejdes med 
patientens mestringsstrategier 

• Kan indgå i den samlede behandlingsindsats i forhold til at nedbringe tvang 

• At mindske stresstilstande og derved fremme perception og indlæring 



    PÅVIRKNING AF SANSERNE PÅ 3 NIVEAUER 

1.  Sanse-underholdning 
2.  Sansestimulation 
3.  Sanse integrationsbehandling 



            FORUDSÆTNINGER FOR INDSATSEN  
              ”SANSEINTEGRATION” 

 

• Plejeplan – herunder særligt fokus på sygeplejeproblemernes 
karakter (sygeplejediagnosen) 

• Adolescent/Adult, Sensory Profile. Outcome af selvvurdering 
v. ergoterapeuten 

• Observation og observationsskema v. sundhedsfagligt 
personale 

• Patienten skal have nødvendig udgang 
• 1-2 fagpersoner skal medvirke ved den kliniske indsat 
 



     PATIENT OG SYGEPLEJERSKE I SANSERUMMET 



                              EKSEMPLER    
            SANSEINTEGRATIONSMETODER   



 SELVVURDERINGSSKEMA       OBSERVATIONSSKEMA 



             IMPLEMENTERINGSPLAN 
Fase 1: Planlægning, indretning, undervisning af specialister. Afprøvning og evaluering 

Fase 2: Evaluering af fase 1, fokus på anvendelse af rummet, udarbejdelse af 

             sanseprofiler, introduktion af plejepersonale, materiale til afsnittet  

              plejepersonalets deltagelse uden terapeuters medvirken 

Fase 3: Evaluering af fase 2 – oplæring af særligt interesserede og udpegede                     
                    ressourcepersoner 

 Fase 1: april 2015 –  efterår 2015 

Fase 2: efterår 2015 – forår 2016 

Fase 3:----------à 



    UDFORDRINGER I ”SANSERUM IND I  
                                            AFSNITTET” 
•  At sætte sig ind i opgaven og blive nysgerrig og opsøgende 

•  At sanserummet er placeret i kælderen neden under afsnittet 

•  At få analyseret på fænomener, reaktioner og symptomer der leder til sygeplejeproblemet/
diagnosen 

•  At få talt med patient og ergoterapeut om muligheden af sanserum 

•  At finde tid i vagten 

•  At forstå sanseintegration som behandling 

•  At være tryg ved opgaven 

•  At plejepersonalet af ergoterapeuten kan opleves som ”forstyrrende og afbrydende” i 
seancen 

•  At få udfyldt sanseintegrations-observationsskema 

•  ………..at få sanserum ”ind i fagligheden” ???? 



HVAD SIGER SYGEPLEJETEORIEN OM SANSNING OG 
SYGEPLEJE 

          

                                   Adaptionstankegangen 
Nightingale påpeger betydningen af begreberne ro og støj. Sygeplejersken må kontrollere 
omgivelserne for at beskytte patienten mod fysisk og psykisk overlast så patienten kan heles. 

Calista Roy med inspiration fra   F. Nightingale hævder at adaption skal forstås som en 
dynamisk proces i livsprocesserne – herunder fremhæver hun begreber ”regulatoren” og 
”kognatoren”. 

Regulator-subsystemet - en vigtig mestringsproces som omfatter nervesystemet og de 
kemiske og endokrine systemer 

Kognator –subsystemet - en vigtig mestringsproces som omfatter fire kognitive-emotionelle 
kanaler: sanse- og informationsbehandling, læring, vurdering og følelse 

Budskab: Adaptive og ineffektive responser  påvirker evnen til respons og tilpasning 

                                                                                                                 Roy og Andrews, 1999 

 

 

 



 
 OM KROPPENS ROLLE I FÆNOMENERNE STRESS OG   
MESTRING 

  
 
 
 
 
Benner og J. Wrubel interesserer sig for begreberne stress og mestring, herunder kroppens 
rolle og med forskellige forskere fremhæver de at al perception udspringer fra kroppens levede 
oplevelse. Med Merleau – Ponty beskriver de 5 dimensioner af kroppens ontologiske kapacitet: 
 
•  Det medfødte kompleks (den indlejrede kultur) 
•  Den habituelle trænede krop  
•  Den projektive krop (udgangspunktet ved handling) 
•  Den aktuelle projicerende krop (vore kroppe er orienterede mod noget) 
•  Den fænomenologiske krop (kroppens bevidsthed) 
                                                                                                      Benner og Wrubel, 2001 



   OM AT HAVE VIDEN OM BASAL STIMULATION 

 Nye veje i sygepleje til alvorligt syge patienter – påpegning af  
væsentlige begreber: 
 
• Sanseområder 
• Meningsgivende sansning 
• ”Jeg”-billedet og kropsfornemmelsen 
• Sanseforstyrrelser 
• Overstimulering og taktilt forsvar        
                                                                                                                               Nydahl og Bartoszek, 2005 

                                                                                        

 

 



                  KONKLUSION 
 

   

 

    Et sanserum ”ind i afsnittet” er til ære for patienten 
    og til læring i den kliniske psykiatriske sygepleje.  



Tak for lydhørhed! 


