
Stod det til psykosomatisk fysioterapeut 
Maria Andersen skulle hendes speciale 
udbredes til alle institutioner, der yder 
stofbehandling. Det giver 100 % mening at 
arbejde både med hoved og krop.

Mere krops- 
bevidsthed, tak
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Hver gang mandagsholdet er færdig med timen 
med undervisning i kropsbevidsthed, bliver Maria 
Andersen belønnet. Når fem kvinder og en ung 
mand, der var mutte og tunge, da de kom, går 
ud ad døren en time senere, lette, snakkende og 
grinende med en helt forandret fremtoning og 
udstråling, føler Maria sig som en faglig succes. 
Hendes lyst til at blive ved med at arbejde med 
brugerne vokser, hver gang de på denne måde, 
uden ord, men alligevel så tydeligt, udtrykker de-
res udbytte af undervisningen i kropsbevidsthed. 

Heroinbrugerne var de første  
kunder i motionsrummet
Vi befinder os i behandlingscentret KABS Hvidov-
re, hvor Maria Andersen har arbejdet de seneste 
to et halvt år. Hun kom fra 11 år i psykiatrien til 
en nyoprettet stilling, hvor opgaverne bestod af 
kropsrelaterede aktiviteter kombineret med at 
være kontaktperson og have vagter i heroinklinik-
kens observationsrum.  

”Det var fint at være i observationsrummet, for 
det gav mulighed for at møde brugere, som jeg 
kunne danne relationer til og få gjort interes-
seret i mine fysiske aktiviteter. Via heroinbru-
gerne, der var de første, jeg havde med, fik jeg 
hurtigt nogle hold og tilbud effektivt op at køre. 
Fra heroinbrugerne rygtedes det hen ad vejen til 
de andre brugere.”

Lederen sørgede for en stilling med krop på
Når Maria overhovedet kan arbejde her på første-
salen på Hvidovrevej 80D inde i gården, skyldes 
det, at en af afdelingens tidligere ledere var 
fysioterapeut, og det var hende, der sørgede for, 
at afdelingen fik et tilbud, der tager udgangspunkt 
i en kropslig tilgang til brugerne. Et kropsligt sup-
plement til de øvrige primært samtalebaserede og 
medicinske tilbud. Inden Maria blev ansat, var der 
gået en periode med afprøvning af mindfulness og 

yoga med succes, hvorfor lederen gik i gang med 
at få stykket en stilling sammen, der ville betyde, 
at kropsrettede tilbud kunne blive en fast del af 
repertoiret. 

Hvad foregår der? 
Hver mandag leder Maria i samarbejde med 
afdelingens psykolog først deltagerne igennem en 
’scanning’ af kroppen, hvor de skal mærke efter, 
hvordan tilstanden er i dag, og få kontakt. Fra top 
til tå plus mærke åndedrættet. Resten af program-
met varierer mellem forskellige siddende, liggende 
og stående øvelser inden for mindfulness, balance, 
sanseintegration og afspænding. Med og uden 
gymnastikredskaber. For Maria Andersen handler 
det primært om at gøre timen til et frirum, hvor der 
for brugerne er fokus på at kunne være i kroppen 
og være til stede lige nu og her.  

”Jeg veksler mellem variation og genkendelighed. 
Brugerne har som regel et stort snakkebehov,” 
fortæller Maria, ”og vi har derfor indbygget en 
del kognitive refleksionsøvelser med henblik på 
stabilisering, udtrapning af medicin og tilbage-
faldsforebyggelse. Det har været en rejse, for del-
tagerne vil rigtig gerne snakke. De har svært ved 
at lytte og være stille, ligesom det er svært for dem 
at bruge andres ord og erfaringer konstruktivt. 
Det har de skullet lære. I starten kunne de godt 
tage det lidt personligt, men nu kender de mig og 
ved godt, hvorfor og hvornår jeg lukker dem ned, 
så der kan blive stille.”

Der er også psykoedukation på programmet som 
en del af mandagstimen. Brugerne skal vide, hvor-
for de laver det i timen med Maria, som de gør.  
 
”Jeg viser for eksempel på en enkel måde, hvordan 
hjernen er opbygget med de tre hovedfunktioner, 
der skal arbejde sammen. Sanser, følelser og 
kognitive funktioner skal hænge sammen, for at 
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man for eksempel kan forstå og reagere rigtigt på, 
hvorfor man har knugen i maven. Er det man-
gel på mad, eller er det følelser, der gør det? Jeg 
underviser på et niveau, hvor alle kan følge med, 
for generelt er brugernes evner til at mentalisere 
og reflektere nedsat. Som terapeut, ligegyldigt 
hvilken slags, må man sætte barren og målsætnin-
gerne ud fra, hvad de faktisk er i stand til.”

Hun har rigeligt at se til, og hun ved, hvad hun laver
Maria Andersen har hver uge gruppeforløb og 6-7 

individuelle sessioner, der kan vare fra fem minutter 

til en time alt efter behov og formåen, foruden sine 

vagter i heroinklinikken. Ud over enetimerne og krops-

bevidsthedsgruppen om mandagen er der samling 

i træningsgruppen to gange ugentligt og én gang i 

henholdsvis gå- og yogagruppen. Det, der gør Maria 

Andersens indsats anderledes end andre fysiotera-

peuters, er, at hun skal et følelsesmæssigt og mentalt 

spadestik dybere i kontakten. For at kunne det er hun 

efteruddannet i kropsterapiformen BBAT, Basic Body 

Awareness Therapi med fokus på bevægelse, og den 

terapeutiske metode SE, en forkortelse for den engel-

ske betegnelse Somatic Experiencing, der anvendes 

til at mindske stressreaktioner efter traumer.  

”Jeg er specialiseret i det, der hedder psyko-
somatisk fysioterapi, med fokus på at tænke i 
sammenhænge og helheder. Jeg er blevet trænet i 
at observere og forstå kroppen, og hvilken del af 
nervesystemet der er gang i lige nu. Er vi i det ro-
lige parasympatiske system, eller er alarmsyste-
met i gang for fuldt drøn? Denne viden anvender 
jeg til at lære brugerne, hvordan man navigerer 
mellem de følelsesmæssige yderpunkter. Ofte har 
brugerne multiple traumer, der har forstyrret 
deres følelsesregulering, og som hindrer dem i at 
leve livet fuldt ud. Jeg kan ikke fjerne traumerne, 
men jeg kan give brugerne kropslig ballast, der 
gør, at de bedre kan rumme alt det, de har med 
fra tidligere. Jeg løsner op for traumerne, hvor-
ved de opleves mindre overvældende,”
 fortæller Maria. 

Tanken om at bruge kroppen er skræmmende
Det er udfordrende at få skabt lysten i brugerne til at 

få kontakt til og gang i kroppen. De kan være bange, 

og Maria må gøre meget ud af at fortælle, at det hele 

foregår på brugernes egne præmisser. At hun tager 

behørigt hensyn til deres følelsesmæssige og mentale 

forbehold såvel som til deres ressourcer. 

Brugerne er mest foku-
seret på, hvad de ikke 
kan og ikke er vant til, 
og Maria må gentagne 
gange understrege, at 
det er okay at sige fra og 
okay at tage en pause, og 
hun fortæller dem om, 
hvordan man kan flytte 
sine grænser på en næn-
som måde.  

At der er noget, der hedder nænsom træning, og 

noget, der hedder afspænding, og hvad det er.

”Jeg taler også med dem om, hvad det vil sige at 
være i en gruppe, hvad det er for øvelser, vi laver, 
og hvordan man får det bagefter. Det er fremmed 
for dem at få kontakt til kroppen og mærke noget 
som helst. Stofferne dæmper og ændrer sanse-
input hos brugerne, både kropslige og mentale. 
På mine hold og i mine individuelle forløb har 
jeg brugere med ubearbejdet skam, sorg og svigt, 
der trykker, mennesker med stærk overvægt 
uden selvværd, traumatiserede prostituerede og 
utilpassede, vrede og hvileløse mænd, ligesom 
der er brugere med svære smerteproblematikker, 
der ofte har en psykosomatisk årsagsforklaring. 
Det er vigtigt, at jeg passer på dem, fordi det er 
nyt for dem at være villige til at mærke det her og 
være med på, at der også kan ligge positive ting 
derinde, som de kommer til at mærke.” 

Indimellem arbejder Maria sammen med en af afdelin-

gens to psykologer i et parløb, og hun oplever, at det 

kan noget ganske særligt godt at kombinere terapeu-

tiske samtaler med kropsterapi. Nogle gange arbejder 

de samtidigt med en bruger, andre gange kører de 

forløb i forlængelse af hinanden, alt efter brugerens 

behov og niveau af følelseshåndtering.

Sådan kommer man ind til fysioterapeuten
Udover de individuelle, personlige barrierer, der kan 

være for at deltage i Marias fysiske aktiviteter, er der 

også institutionelle barrierer, man skal over for at 

komme i gang. Man kan som bruger ikke gå i gang 

alene efter en samtale med Maria Andersen, man skal 

visiteres. Det vil sige, at den bevilligende kommune 
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ofte skal ansøges om en udvidelse af bevillingen til 

også at omfatte et eller flere gruppeforløb. 

”Mange starter med at komme i gå-gruppen for 
at få lidt socialt samvær, og det kan ofte rummes 
inden for den ’behandlingspakke’, kommunen 
allerede betaler for. Gå-gruppen giver dem en 
blid start til at få sat lidt krop på, og når først de 
er inde, sker det ofte, at de får smag for mere. Hvis 
de gør det, kigger jeg på, hvad der kan rummes 
inden for den nuværende bevilling, og sætter 
enten i gang eller ansøger kommunen om tilsagn. 
Mange kommuner siger ja uden tøven, men 
ærgerligt for brugerne er der indimellem også 
kommuner, der siger nej. Desværre. Dette bun-
der ofte i manglende indblik i og forståelse for, 
hvilken betydning den kropsterapeutiske tilgang 
kan have for den enkelte brugers problematik og 
ståsted i livet.”

Ambassadører og kolleger kommer med kunderne
De faste deltagere er gode ambassadører for grupper-

ne.  De smitter de andre brugere med deres begejstring 

og får gjort flere brugere interesserede. Kollegerne var 
ovenud lykkelige for at få kropsrettede tilbud ind 
i huset, men der gik lidt tid, inden de begyndte at 
opfordre brugere til at benytte sig af Marias tilbud. 
Ligesom brugerne havde kollegerne behov for en 
nærmere introduktion til den kropslige tilgangs 
kunnen. Maria underviste på skift i afdelingens 
forskellige teams og beskrev, hvad det er, hun kan, 
hvad hun arbejder med og hvordan.

”Jeg har også givet alle mine kolleger små lamine-
rede sedler med mødetidspunkter for grupperne 
og har stået for mindfulness med mine kolleger 
i de forskellige teams inden teammøderne for at 
sænke stressniveauet inden mødestart. Selvfølge-
lig også for at de andre selv kunne mærke, hvad 
det er, jeg laver med brugerne, og for at bidrage 
til, at vi fik bedre møder. Allermest for at gøre det 
lettere for de andre at visitere til grupperne.”
Nu sender en stor del af kollegerne brugere i Ma-
rias retning, mens andre brugere opsøger Maria 
på egen hånd.

Gid vi var flere
Til gengæld savner Maria fysioterapeutiske 
kolleger. Og hun mener, at kropslige terapeutiske 
tilbud burde være et tilbud alle steder, så derfor 
drømmer hun om, at der kommer flere af hen-
des slags, både her i KABS og overalt, hvor man 
arbejder med stofbrugere. 

”Personligt ville jeg gerne have nogle fagfæller, 
der har samme uddannelse som jeg og arbejder 
lige som jeg. På den måde kunne vi udveksle idéer 
og i endnu højere grad kvalificere og udvikle 
tilbuddene.” 

Lige gyldigt om der kommer flere psykosomati-
ske fysioterapeuter eller ej, stopper Maria Ander-
sen ikke i KABS Hvidovre foreløbigt. Brugernes 
glæde ved de kropslige tilbud og deres taknem-
melighed er konstante kilder til daglig arbejds-
glæde. Og at iagttage brugernes udvikling, når 
de kommer i forbindelse med deres forsømte 
kroppe, fortæller hun, giver en gedigen faglig 
tilfredsstillelse for hende.
 
 

Vil du vide mere om kropsbevidsthed, kropstera-
pi og -grupper i KABS Hvidovre kan du kontakte 
Maria Andersen på mail:  
Maria.Andersen2@glostrup.dk
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Birthe Lene Larsen sprudler af energi trods sine 68 år. 
Kropsholdningen og tøjet er ungdommeligt, øjnene strå-
ler af livslyst og glæde. I følge Birthe skyldes det meste 
hendes aktiviteter i KABS Hvidovre og især forholdet til 
den psykosomatiske fysioterapeut Maria Andersen.

Birthe Larsen har været tilknyttet KABS Hvidovre i mange 

år, og forholdet til afdelingen har langt fra altid været så tæt 

som nu. I den første lange årrække var hun som oftest ude 

af døren hurtigst muligt igen, når hun én gang om ugen kom 

for at hente metadon. I lange perioder tog hun ikke metado-

nen selv og gav den i stedet til andre, fordi hun selv havde 

fin adgang til stoffer. Hun var dog nødt til at komme regel-

mæssigt til afdelingen på Hvidovrevej og hente metadon for 

altid at have en reserve. Et lager, der kunne blive smuglet ind 

til hende, hvis hun skulle blive fængslet.  

”Som yngre, skete det ret mange gange, at jeg blev 
fængslet og fik domme for besiddelse af narkotika med 
henblik på videresalg. Det gjorde, at jeg kom ind og 
sidde i lange perioder, og dengang kunne man kun få 
nødtørftig abstinensdækning i fængslerne. Det var en 
nødvendighed at have et lager, og det kunne jeg bruge 
KABS til.” 

Har engageret sig i sin behandling
Forholdet til KABS er for længst skiftet ud fra at være 
distanceret til at blive helt tæt. Dels er Birthe for 

længst holdt op med at tage illegale stoffer, og dels 
fik hun for 6 år siden fik konstateret KOL. Det, at hun 
fik alvorligt brug for nye helbredsbevarende vaner, 
har gjort, at forholdet til KABS har udviklet sig, og at 
hun henover årene er blevet tiltagende gladere for at 
komme der. Med samme stigende kurve som hun er be-
gyndt at benytte sig flittigt af afdelingens mange tilbud. 

”Jeg fik øjnene op for, at jeg kunne bruge KABS til 
andet end at give mig metadon. Jeg har deltaget i 
både yoga og mindfulness, og i øjeblikket går jeg i 
kropsbevidsthedsgruppe om mandagen, til styrke-
træning om tirsdagen, og om torsdagen kommer jeg 
i Kvindegruppen. I Kvindegruppen forstår vi hinan-
den og kan hjælpe hinanden. Der er tavshedspligt, 
og vi snakker om alt, uden at det kommer videre. Om 
godt og skidt, familie- eller helbredsproblemer, eller 
hvad det nu kan være,” fortæller Birthe. 

En ny relation leverede modet til at prøve noget nyt
Blandt fagpersoner kan man stadig diskutere 
betydningen af personlige relationer i behandlings-
sammenhænge, men den store forskel i Birthes 
engagement i sin behandling i KABS indtrådte, da 
fysioterapeut Maria Andersen for små 3 år siden 
blev ansat i Hvidovre-afdelingen. Der var noget 
særligt tillidsvækkende over hende, der fik Birthe til 
at turde at sige ja tak til en prøvetime på ét 

”Jeg har fået min krop 
igen, efter jeg begyndte 
på Marias hold”

Det rykkede for alvor for Birthe Larsen, da KABS 
Hvidovre ansatte en psykosomatisk fysioterapeut.



Foto: Marianne Bækbøl

79STOF NR. 31 – EFTERÅR 2018

af Maria Andersens ’krops-hold’. Marias evne til at få 
Birthe til at tro på, at det var noget for hende, indgød 
Birthe mod, og Marias varme og venlige udstråling fik 
hende til at føle sig tryg. I dag er Birthe lykkelig for, at 
hun komi gang dengang for tre år siden. 

”Jeg har fået min krop igen. 
Det er det største. Som stof-
bruger mærker du ikke din 
krop overhovedet, kun når du 
har nedtur. Nu mærker jeg den 
til træning, hvor vi hver gang 
laver noget forskelligt, så det 
ikke bliver kedeligt, men det 
handler altid om kropsbe-
vidsthed, styrke og smidighed 
fra top til tå – hver gang.”

Det sværeste var at komme i gang
Hun var lang tid om at komme i gang, for som Birthe 
udtrykker det, er man lidt selvudslettende, når man 
stopper med stofferne, man er bange for nederlag. 
”Det sværeste ved at komme i gang med at bruge krop-
pen er at turde prøve. Pludselig kan du mærke det hele, 
din usikkerhed, at man er bange for ikke at kunne leve 
op til kravene, og tvivlen om man kan passe det.”

Det smitter af og det styrker selvtilliden
Siden modet manifesterede sig efter opmuntring fra 
Maria, har det kastet mange nye aktiviteter af sig. 
Nogle gange kører Birthe på el-cyklen ind til DGI-by-
en, hvor hun svømmer 1000 meter i det runde bassin 
og bagefter går en tur i sauna. Hun kan også finde på 
at tage sin yogamåtte med ud i en park og lave yoga 
lige dér, hvor alle andre kan se hende.  
”At komme i gang på Marias forskellige hold har givet 
mig lyst til også at lave øvelser og motion derhjemme 
eller ude i det fri. Før i tiden syntes jeg, at det var 
pinligt, hvis jeg skulle gøre sådan noget foran andre 
mennesker, men jeg fik pludselig øjnene op for, at 
sådan gør alle andre jo. Løber, laver gymnastik, yoga 
eller noget helt fjerde. Så det gør jeg også nu.”

At komme her er afgørende for at blive ved
Selvom det giver stor glæde i sig selv at røre sig, er 
forholdet til KABS’ personale og de andre brugere 
afgørende for, at Birthe holder fast.  
 

”Sådan én som Maria er der jo ikke i et fitnesscenter, og 
der er heller ingen andre, man kender. Jeg har været i 
fitnesscenter før, men der er alt for mange mennesker at 
forholde sig til, og det bryder jeg mig ikke om. Her kan 
jeg bedre være ligeglad med hvem, jeg træner med. Bare 
Maria er der, føler jeg mig tryg. Hvis jeg ikke fik træning 
her, ville jeg ikke træne. Ikke fordi jeg ikke har råd, men 
fordi jeg ikke ville kunne få mig selv til at gå derhen.” 

Det har givet overskud til at gøre noget for andre 
Ikke kun selvtilliden har fået et ordentligt boost, Birthe 
er også begyndt at engagere sig mere i andre men-
nesker og gøre noget for andre, efter hun kom i gang 
med træning.  

”Da jeg havde trænet et stykke tid, og en dag kom forbi 
en Røde Kors-butik, hvor de manglede frivillige, gik jeg 
ind og meldte mig, siden har jeg været der en gang om 
ugen. Senere er jeg også gennem Røde Kors blevet be-
søgsven for en sød, ældre dame, som jeg besøger nogle 
timer hver tirsdag eftermiddag.”

At kombinere en seriøs kropslig tilgang med daglig 
substitutionsmedicin og mulighed for fortrolige sam-
taler, var noget af det, der rykkede for Birthe. I dag får 
hun stadig metadon med hjem en gang om ugen. Nu 
tager hun den bare selv i stedet for at give den væk 
eller gemme den. 5 milliliter hver morgen og aften. 


