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IRIS 

- Intensiv Rehabiliterende 

Indsats til borgere m. 

Spiseforstyrrelse 
 

 

Pjece til deltagerne  
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Velkommen i IRIS. 

På Sønderparken i Team 1 yder vi behandling til voksne (18+) med svære 
spiseforstyrrelser.  

Vi yder behandling i gruppe (ELF) hvor vi har 8 pladser. Derudover har vi 2 
individuelle pladser (IRIS), hvor du får 1:1 støtte. 

Vores IRIS tilbud er målrettet dig, der tidligere har haft vanskeligheder ved at 

være deltagende i gruppe og arbejde med aftalte mål i en gruppemæssig 
sammenhæng. Det kan være grundet udfordringer i at spise ved andres 
nærvær eller særlige regler du har brug for at få brudt, før du vil kunne trives 

hensigtsmæssigt i gruppemæssig sammenhæng eller på egen hånd. 

Gennem vores IRIS tilbud arbejder du på en mere forudsigelig og struktureret 
hverdag, som er understøttet af 1:1 kontakt i forbindelse med de fleste af 

dagligdagens gøremål, herunder at spise regelmæssigt og minimere 
uhensigtsmæssig kompenserende adfærd. Personalet er til rådighed inden for 

5 minutter hele døgnet.  

Du får tæt daglig opfølgning for at kunne udvikle anden mestring og 
kompetencer til at tage ansvar for eget liv. I takt med at du udvikler dig, 

samarbejder og mestrer stabilt indtag af måltider, med støtte ikke har 
uhensigtsmæssig kompenserende adfærd eller har arbejdet med at mindske 

det - og i højere gad mestre alene-tid mere hensigtsmæssigt, kan der med 
fordel arbejdes på at blive inkluderet i ELF gruppetilbuddet. 

Måltiderne 

Indtagelse af regelmæssig og struktureret nærende kost, vurderer vi som 
grundlæggende for din trivsel og udvikling. Dog vurderes individuelle behov i 

samarbejde med dit mini-team og vores diætist. 

(IRIS spisetider 2 tider til 2 beboere)  

Måltid Tid 
 

Samvær 

Morgenmad kl.7.35 - 8.00 

Kl. 8.05 – 8.30 

1 time 

Frokost 
 

kl. 11.35 - 12.00 

Kl. 12.05 – 12.30 

1 time 

Eftermiddagsmellemmåltid 
 

kl. 14.35 - 15.00 

Kl. 15.05 – 15.20 

30 minutter 
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Aftensmad 
 

Kl. 17.35 – 18.00 

kl. 18.05 - 18.30  

1 time 

Senaftensmellemmåltid 
 

Kl. 20.00 – 20.15  

kl. 20.20 - 20.35 

30 minutter 

 

Rammer for hovedmåltiderne 

Da det kan være en stor udfordring for mange at skulle ind i nye rutiner og 
rammer ifm.  med måltiderne, varetager bostøtten ophældninger ved dine 

måltider indtil du gradvist bliver mere rustet til dette.  

Alle har en kostplan, som skal følges, efter aftale med Sønderparkens diætist. 

Alle måltider foregår i vores IRIS spiserum for at sikre tryghed, ro og den 

guidende måltidsstøtte du har behov for. 

Det tilstræbes at du over tid og hurtigts muligt, formår at overholde 
nedenstående ramme med støtte.  

Måltid Tidsrammer 
 

 

Hovedmåltider 

5 min. ophældning ved buffet 

25 min. til at spise 

1 times samvær 
 

 

Mellemmåltider  

5 min. ophældning ved buffet 

15 min. til at spise 

30 min. samvær 

 

 

Øvrig information 

Der er ikke mulighed for toiletbesøg under måltiderne, i samværstiden og 
mens der er værksteder. 
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Vejning foregår ugentligt hos egen læge. Vejning foregår for kvinder i sport-BH 

og trusser, for mænd i underbukser. Der må ikke bæres smykker og hårspæn-
der.  

Personale fra Sønderparken ledsager til og fra vejning. Personalet er også til 

stede under vejningen.  

Værksteder 

Vi har valgt i høj grad at vægte motivation som udgangspunkt for læring. I 

værkstederne udbydes en bred vifte af tilbud, hvor du har mulighed for at lære 
dig selv bedre at kende og udvikle nye færdigheder. 

Værkstederne er frivillige for dig der er i vores IRIS tilbud, men de er en oplagt 

mulighed for at tilbringe tid med beboere fra ELF gruppen, hvor I kan lære 
hinanden at kende og højne dine sociale kompetencer. Individuelle hensyn og 
behov aftales med mini-teamet ud fra dine forudsætninger. 

Værkstederne er inddelt i 4 perioder. Du melder dig til én periode ad gangen: 

1. Midt januar indtil påske ferie. 

2. Fra påskeferie til ultimo juni. 

3. Slutningen af august til efterårsferie. 

4. Efterårsferie til jul. 

Værkstederne er lukkede i ferier og på helligdage. 

Kost værksted v/diætist 

Mandag kl. 12.45-14.00.  

Her arbejdes med at genfinde/opbygge tryghed i madvarer/mad ved at du selv 

er deltagende i madlavning/bagning m. m.  

Stilletid i Træningscentret v/fysioterapeut 

Tirsdage kl. 12.45-13.30. 

Her skabes et roligt rum, hvor du vil blive guidet igennem øvelser inden for 

mindfulness, afspænding og fantasirejser. Formålet er at være nærværende og 
genfinde indre ro i krop og sind. 

Kreativt værksted i Aktivitet og samvær v/aktivitetsmedarbejder 
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Torsdage kl. 12.45-14.00. 

Det kreative værksted er stedet, hvor du har mulighed for at afprøve egne 
idéer og ønsker inden for det kreative område, fx arbejde med glas, lave kort, 
hækle, strikke eller fremstille smykker. Ved at bruge egne idéer som udgangs-

punkt kan man via det fælles tredje udvikle nye evner og få nye erfaringer.  

Kropsværksted i Træningscentret v/fysioterapeut 

Fredage kl.12.45-14.00. 

Her arbejder du med at lære kroppen og dens behov at kende, og få en 

realistisk fornemmelse af dens størrelse og afgrænsning.  

Formålet er: 

 At få et mere realistisk og positivt kropsbillede. 

 At øge forståelsen for kroppens og psykens sammenspil i forskellige 

situationer. 
 At forstå kroppens signaler og reagere hensigtsmæssigt.  

 

Andre faste behandlingsaftaler og miljøterapeutiske aktiviteter  

Psykopædagogisk mestringsgruppe v/ faglig facilitator og coach 

Fredage kl. 09.00-10.00 

At have en psykisk sygdom bærer præg af meget isolation, følelser af angst, 

skam og ensomhed. Derfor er socialisering en vigtig overskrift i 
behandlingsøjemed og nødvendig uanset om du er i vores ELF eller IRIS tilbud. 

Den psykopædagogiske mestringsgruppe skaber en arena hvor du afprøver 
nye måder at være på i samspil med andre. Gennem øvelser og samtale 
fremmer vi refleksion og selvregulering. Målet med gruppen er at give håb, 

skabe genkendelse og samhørighed som gruppe. Her er der plads til at dele sin 
viden og lære af andre og træning i at være et socialt individ. 

 

Samtaler v/Recovery-orienteret coach 

Én gang i ugen, tirsdag eller torsdag. Varighed 60 min.  
Der arbejdes med at udvikle mestringsstrategier i forhold til et liv med en 

spiseforstyrrelse, at italesætte forstyrrede tanker, adfærd og mønstre samt 
øge bevidsthed omkring egne ønsker og drømme. 
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Formålet er: 

 At støtte beboeren i den indre recovery-proces. 
 At støtte beboeren i at få et meningsfuldt liv.  
 At øge selvindsigt i egen livssituation. 

Eksempler på konkret indhold: 

 Mestringsstrategier til forebyggelse af overspisninger og kompenserende 
adfærd 

 Fordele/ulemper ved behandling 

 Motivation og håb 

 Vaner (trigger-handling–belønning) 

 Livsfortællinger 
 Kerneværdier 

Diætist  

Kostvejledning med fokus på udfordringer, hver anden uge (ca. 30 min.) 

Tilbud om menu-gennemgang hver mandag (ca. 10 min.) 

Psykoedukation, planlægges individuelt efter behov.  

Beboermøde v/teamfacilitator, faglig facilitator og coach (turnus)  

Torsdag 15.15-16.00 i ELF-lejligheden. 

Her drøftes store og små ting af betydning for dig. Det kan være ting, der er 

relevante for den daglige behandlingsramme, planlægning af aktiviteter, 
følelser, oplevelser, man vil dele med/drøfte med de andre beboere og ting, 
man undrer sig over.  

 

Trivselssamtale 

Opfølgning på hvordan ugen er gået, evaluering af arbejdet med handleplans-

målene og andre relevante forhold i forbindelse med din trivsel.  

Én gang i ugen med din tovholder. Planlægges individuelt.  

Cafétur  

Den første mandag hver måned fra kl.14.15-17.00. 



7 

 

Et øverum, hvor de beboere der er klar til at indtage eftermiddagsmaden uden 

for Sønderparken, tager på café.  

Te - tid  

Søndage kl.10.00 -11.00. 

Et social øverrum med fokus på hygge og realtionerne mellem beboerne.  

Et øverum, hvor de beboere der har lyst, forsøger at have et rum med fokus 

på pause fra spiseforstyrrelsen og socialt samvær. Både beboerne fra gruppe 
tilbuddet og de individuelle tilbud er velkomne.  

Faste ture/aktiviteter fire gange om året  

En gang i kvartalet er der tur ud af huset med, hviket er et tilbud for både ELF 

og IRIS, hvilket fordeler sig på følgende ture: 

o Koncert 

o Biograf 

o Foredrag - evt. som fællestur med personalet 

o En valgfri aktivitet fx museum, ridning mm.  

Der vil for hver aktivitet være en egenbetaling mellem 50 og 100 kr. Prisen 
fastsættes forud for hver arrangement.  

Beboerne er med til at planlægge aktiviterne til beboermøderne. Individueller 
hensyn aftales med dit mini-team.  

 

 

Andre individuelle tilbud 

 Musikterapi: Her arbejdes med at udtrykke følelser og tanker, der har 
betydning for deltagerne. Der arbejdes med musikkens evne til at skabe 
kontakt, kommunikation, relation og oplevelser. Det kræver ingen 

musikalske forudsætninger.  

 Det kreative værksted: Ofte i et introforløb på 3 måneder i indflytnings- 
perioden, hvor man får mulighed for at mere indgående kendskab til 

mulighederne i Aktivitet og Samvær.  
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 Fysioterapi: Der kan arbejdes videre med elemeter fra de to værksteder, 

ud fra det, der giver mening for den enkeltes proces.  

Hvilke individuelle tilbud der er relevante for dig, vurderes i samarbejde med 
mini-teamet. 

 


