
1

FRA KURSUSSERIEN: 
TILLID, HÅB OG ÆRLIGHED

BEHANDLERNES GUIDE TIL
ARBEJDSKATALOGET 

TILBAGEFALDSFOREBYGGELSE

TILBAGEFALDSFOREBYGGELSE 



Kursusserien
Tillid, Håb og Ærlighed
Udgivet af: 
Behandlingscenter Svendborg 
1. udgave 2015
Design og layout: susbri.dk
Illustrationer: Lasse Jespersen og Irene Carlsen
Online: www.behandlingscentersvendborg.dk

©



3

Velkommen til behandlernes guide

Velkommen til behandlerens guide til kursusserien  
”Tillid, Håb og Ærlighed”. Titlen har vi valgt, fordi de tre begreber hver for sig 
og til sammen udtrykker nogle værdier, som vi mener, er vigtige at efter-
stræbe i behandlingen.              
Som behandlere har vi ofte vidt forskellige faglige afsæt, og det er langt fra 
alle, der er efteruddannet i relevante behandlingsmetoder, før de starter op 
som behandlere i praksis. Samtidig har vi på Behandlingscenter Svendborg 
en oplevelse af, at det konventionelle behandlingsmateriale i form af figurer, 
skemaer og forklaringer ikke er konceptualiseret i forhold til de konkrete be-
handlingsmæssige sammenhænge og kurser som udbydes på vores Center.  
Med indeværende kursusmateriale ønsker vi at sikre, at vi får bragt vores 
behandlingsmetoder i spil på en måde, så kursisterne samlet set får det 
optimale ud af deres behandling, herunder at vi sikrer, at kvaliteten af vores 
kurser er konsistente.       
Vi arbejder hele tiden på at udvide udbuddet af emner i vores kursusserie 
samtidigt med, at vi har et ønske om at gøre vores nuværende materiale 
endnu bedre. Behandlernes praksiserfaring er guld værd, og vi er interesseret 
i at høre, hvordan netop du har brugt det pågældende kursusmateriale. Vi 
beder dig derfor om at udfylde og fremsende evalueringsskemaet på sidste 
side. Det er vores ambition, at materialet løbende redigeres (én gang årligt), 
så det til enhver tid afspejler den bedste praksis forstået ud fra behandlernes 
og kursisternes erfaringsmæssige grundlag. Det er derfor også vigtigt, at vi 
som behandlere støtter kursisterne i at udfylde deres evalueringsskema, der 
forefindes i kursusmaterialet på sidste side. 
I materialet anvendes, blandt flere forskellige metoder, den kognitive tilgang. 
I den kognitive tilgang arbejdes der med sokratiske spørgsmål, der har til 
formål at få kursisterne til at reflektere og selv komme med løsninger og 
svar på deres udfordringer. I undervisningsmaterialet vil Sokrates derfor 
være en gennemgående figur, der guider kursist såvel som behandler gennem 
materialet.  

Rigtig god fornøjelse!
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Målgrupperne 
Indeværende kursus er udviklet til mennesker, der har et opiatmisbrug som 
har gennemført ”Stop op”-kurset, og i den forbindelse har opnået at få etab-
leret et stabilt medicinsk behandlingsforløb. 

Gruppen af kursister er kendetegnet ved, at de:

• fortsat har vanskeligt ved at håndtere deres tanker og trang til stoffer 

•  i perioder oplever tilbagefald af kortere varighed - i forhold til en eller flere 
typer af forskellige stoffer eller medicin, f.eks. heroin, hash eller benzodia- 
zepiner

•  fortsat har behov for at få fulgt op på de teknikker som blev trænet i 
forbindelse med ”Stop op”-kurset

•  er parate til at arbejde mere indgående med deres livsværdier med henblik 
på at få konstrueret et mere nuanceret billede af, hvordan de godt kunne 
tænke sig at leve deres liv og i forlængelse heraf, hvordan de kan arbejde 
målrettet med deres målsætninger.  

Det er vigtigt at understrege, at behandling i sit udgangspunkt er at betragte 
som en tværfaglig disciplin, og at indeværende kursus ikke kan stå alene. 
Kurset sigter ikke imod at arbejde med de dybere liggende årsager til kur-
sisternes misbrug, men har til formål at støtte kursisterne i at stoppe eller at 
reducere deres misbrug i et omfang, så de får mulighed for at arbejde konti- 
nuerligt og stabilt med de relevante indsatsområder, som bliver eller allerede 
er blevet identificeret i deres behandlingsforløb. 

Det er derfor overvejende sandsynligt, at der sideløbende med kurset er 
behov for at etablere et samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere 
i forhold til den enkelte kursist - eller at dette allerede er etableret. Det kan 
f.eks. dreje sig om behandlingscentrets læge, bolig-social-medarbejder, psy-
kiatrien, psykolog, jobcentret, forsorgscentret etc. Der kan evt. være behov 
for at indeværende kursus følges op af andre relevante kurser fra kursus- 
serien ”Tillid, Håb og Ærlighed”.

       

BRUG AF MATERIALET
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Målsætningerne med kurset
Nedenstående målsætninger med kurset skal formidles til kursisterne i 
forbindelse med visitationen, så kursisterne ved, hvad de melder sig til og 
er indforstået med disse målsætninger. Målsætningerne er bygget op, så 
kursisterne samtidigt får et indblik i, hvad de kan forvente at få ud af kurset. 
Målsætningerne er også beskrevet i kursistens kursuskatalog s. 5 og har 
følgende ordlyd:

Lige nu er du i et stabilt medicinsk behandlingsforløb, men oplever i peri-
oder, at det fortsat kan være særdeles vanskeligt for dig at håndtere dine 
tanker om stoffer - og måske har du kortere perioder med tilbagefald. I den 
forbindelse har du behov for nogle redskaber, der kan understøtte dit mål om 
at leve et liv helt uden stoffer. 

En vigtig del af det at holde sig stoffri handler om at arbejde løbende og 
målrettet med din motivation, men hvad er motivation? Og hvordan kan du 
arbejde med motivation?  

Lige så vigtigt er det, at du har indsigt i, hvad der sker op til, at du tager et 
tilbagefald. Det er vigtigt, at du får et indblik i dine egne mønstre, og at du 
træner i at være opmærksom på disse. Først da har du en reel mulighed for 
at vælge stofferne fra. 

Når du er i stand til at registrere dine tilbagefaldsmønstre, vil du have behov 
for nogle konkrete metoder til at undgå tilbagefald. Vi vil på dette kursus 
fordybe os i forskellige metoder og teknikker.

Arbejdskataloget og dets anvendelsesmuligheder
Indeværende vejledning i kombination med arbejdskataloget har til hensigt at 
hjælpe dig godt i gang som behandler. Det er dog vigtigt at pointere, at hvis vi 
vil levere god behandling, så er uddannelse absolut en nødvendig forudsæt-
ning. 

Vi vil derfor slå et slag for, at behandlere generelt set modtager relevante ud-
dannelser, da det understøtter centrenes faglige kapacitet og sociale kapital 
til stor glæde for behandlere og til gavn for kursisterne.
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Det er således vores håb, at materialet kan understøtte den behandling du 
tilbyder, hvad enten du er helt ny eller har lang tids erfaring inden for faget 
som behandler. 

Arbejdskataloget er bygget op efter idealtypen på et behandlingsforløb, men 
anvendes i praksis cirkulært, særligt når der arbejdes i åbne grupper. Det vil 
sige, at der fra gang til gang skal tages stilling til, hvor de enkelte kursister 
befinder sig i behandlingsprocessen, og at det deraf udledes, hvilke temaer 
der skal arbejdes med jf. de fire dele som arbejdeskataloget er bygget op 
af. For at dette er en mulighed, vurderes det (såfremt der ikke arbejdes med 
individuelle sessioner), at grupperne max. består af 4 kursister, hvortil der er 
tilknyttet 2 behandlere.  

Det er vigtigt, at hver session starter med en runde, hvor der meget kort bliver 
talt med klienterne om deres primære udfordringer siden sidst. Behandlerne 
inddrager i den forbindelse forandringscirklen som et analyseredskab, der 
indikerer, hvor de forskellige kursister befinder sig i behandlingsprocessen, 
så vi sikrer os, at den rette behandling leveres på det rette tidspunkt til den 
rette kursist. 

Det skal tilføjes, at del 4 som handler om, hvorfor og hvordan hjernen påvirkes 
af stofferne, tjener det formål at give kursisterne en forståelse af, hvorfor 
de oplever ambivalens – herunder at give en forståelse af det paradoks, der 
eksisterer i forhold til, at vi har trang til noget (et stof), som vi dybest set godt 
ved ikke er godt for os. Endvidere at give kursisten en forståelse af, at der 
er forskel på de kropslige fornemmelser, de oplever i kroppen, når trangen 
opstår, og så på det de mærker i kroppen, når de oplever decideret fysiske 
abstinenser.

I indeværende vejledning anbefales det derfor at spørge kursisterne om lov 
til at gennemgå indholdet af del 4 i arbejdskataloget i samspil med introduk-
tionen/arbejdet med den kognitive model for misbrug, som er at finde på i del 
2, s. 24 og 25 i arbejdskataloget.



7

Beskrivelse af indhold

Introduktionen:
Instruktion til den forberedende del
Denne del er at forstå som en forberedelse til selve kurset og gennemgås 
altid individuelt, også selv om den pågældende kursist skal deltage i et grup-
peforløb.  Kursisterne skal som udgangspunkt være bekendt med forordet 
til materialet, herunder at der i fællesskab reflekteres over de tre værdier 
”Tillid, Håb og Ærlighed” jf. indeværende guide. I forlængelse heraf præsen-
teres FIT (hvis dette redskab anvendes), og kursisten scorer for første gang 
i forhold til, hvordan de har det (ORS). Kursisterne skal være bekendte med 
målsætningerne for behandlingen og have indsigt i behandlingskonceptets 
struktur og indretning.  

• Forordet og de tre værdier  s. 11 

• Formålet med behandlingen og udlevering af kursusoversigt  s. 12

Instruktion til del 1:
Forandring, målsætninger og motivation
Der tages fat i forandringscirklen for at give kursisterne et indblik i, at det er 
en proces at forandre sit liv. Der vil her være fokus på kursisternes forvent- 
ninger til behandlingen, herunder deres ønsker for hvad behandling kan gøre 
dem i stand til på sigt. Endvidere arbejdes der på, hvordan kursisten kan fast-
holde dem selv i behandlingen, så de ikke dropper ud, herunder det motive- 
rende arbejde.

• Forandringscirklen  s. 14

• Fordele/ulemper - savne/vinde s. 15

• Analyse af egne  livsværdier  s. 17              

• Hvad skal jeg bruge min stoffrihed til?  s. 20

• Vigtighed, parathed og overbevisning  s. 24
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Instruktion til del 2: 
At forstå mine egne mønstre 

Del 2 er en analyserende del, hvor kursisternes misbrugsmønster kortlægges, 
herunder særlige risikosituationer og tilladende tanker. Der arbejdes i den 
forbindelse med, hvordan kursisten kan indrette deres hverdagsliv, så de i 
højere grad undgår at blive eksponeret i forhold til stofferne.      

• Den kognitiv grundmodel/diamant  s. 32

• Kognitiv model for misbrug s. 33

• De to handlemuligheder  s. 39

Instruktion til del 3: 
Stop op-delen 
Kursisterne vil opleve situationer, hvor de får trang til at tage stoffer, uanset 
hvor gode de bliver til at undgå deres risikosituationer. Stop op-delen er derfor 
orienteret imod at præsentere nogle metoder, der kan anvendes til at hånd-
tere akut stoftrang. 

• At være forberedt  s. 41

• Planlægning af aktiviteter  s. 41

• At fjerne fokus  s. 42

• At ændre nuet  s. 43

• Huskekort  s. 44

• Problemløsningsmodellen  s. 45

• Hvis skaden er sket - Kriseplan s. 46 
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Instruktion til del 4: 
Hjernen og belønningssystemet
I denne del arbejdes der på at give kursisterne en forståelse af, hvorfor og 
hvordan stofferne påvirker hjernen, herunder hvordan der udvikles afhæn-
gighed. Formålet er dels at give kursisterne en forståelse af, hvorfor de op- 
lever ambivalens i forhold til rusmidler, og dels at vi sikrer os, at kursisterne 
forstår forskellen mellem de kropslige fornemmelser, der opstår i forbindelse 
med trang og på decideret fysiske abstinenser.   

• Hjernens tre lag  s. 49

• At overleve  s. 49

• Hjernens signalstoffer  s. 50 

• Fysisk og psykisk afhængighed  s. 51

• Tolerans og sensibilisering s. 51

Anbefalinger/Mange tak for hjælpen s. 52 
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“Så er det tid til at komme i gang. Vi 
skal starte med at tale om tillid, håb og 
ærlighed som er værdier, der er med til 
at understøtte behandlingsforløbet”.

Introduktion til:
Vejledning i den forberedende del
Denne del præsenteres i forbindelse med, at kursisterne får deres behand- 
lingstilbud. Det vil sige, at der er tale om en individuel session, uanset om de 
efterfølgende skulle blive tilknyttet et gruppeforløb:   

• Intro til forordet 

• Intro til målsætningerne for kurset samt kursusoversigt.

FORBEREDELSEN
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Forordet og de tre værdier”Tillid”, ”Håb” og ”Ærlighed”,  
instruktion til s. 3 i arbejdskataloget 
Kursisternes materiale indledes med et forord, som de bedes om at læse 
- eller som læses op for dem. Her præsenteres de tre centrale værdier, der 
vægtes i forbindelse med behandlingen, herunder ”Tillid” som på forsiden 
symboliseres ved den understøttende hånd, ”Håbet” som symboliseres ved 
ankeret og ”Ærlighed”, der symboliseres ved det blå hjerte. Kursisterne skal 
orienteres om, at jo mere de nævnte værdier er til stede i behandlingen, jo 
højere er sandsynligheden for, at der kan arbejdes målrettet med de konkrete 
forandringer af misbruget.  

 ”Tillid” er en forudsætning for, at der kan eksistere et godt samarbejde mel-
lem behandler og kursist, men handler også om, at kursisten har “Tillid” til, at 
de konkrete redskaber og metoder, der tilbydes rent faktisk gør en forskel. 
Det er derfor væsentligt, at der er fokus på, hvordan kursisten oplever samar-
bejdet, herunder om de føler sig hørt og forstået, om de oplever, at det der 
arbejdes med giver mening, og om arbejdsmetoderne opleves som relevante. 
Det er vigtigt, at behandleren husker at spørge ind til disse aspekter konti- 
nuerligt. ”Tillid” er afgørende for, at kursisterne kan etablere ”Håbet” om, at 
forløbet vil bære frugt, herunder at de vil gennemgå en udvikling, der giver et 
godt afsæt for den videre behandling og sociale interventioner. 

Endelig er der ”Ærlighed”, der er en vigtig forudsætning for, at der kan 
arbejdes med de relevante problemstillinger. En kursist kan f.eks. give udtryk 
for, at de har det bedre end de egentligt selv oplever, at de har det. Det har 
måske tidligere givet god mening for kursisten at underdrive eller overdrive i 
forskellige situationer, både i forhold til andre mennesker og i forhold til dem 
selv og kan opfattes som en overlevelsesstrategi, der nærmest aktiveres 
automatisk. 

Som behandler er det væsentligt at få formidlet, hvad det er for nogle me-
kanismer, der er på spil. Det er vigtigt at møde kursisten og anerkende dem 
på, at deres overlevelsesstrategier sandsynligvis har været nødvendige for 
dem på et bestemt sted og tidspunkt i deres liv. I behandlingen er der dog en 
række ulemper forbundet med disse strategier. Kursisten skal orienteres om, 
at det der er vigtigt er, at de forsøger at beskrive præcist, hvordan de har det 
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(hvad tænker de, hvad føler de, hvad mærker de, hvordan handler de), såfremt 
de selv og andre skal have mulighed for at understøtte deres behandling.  
”Ærlighed” er i den forstand særdeles vigtig. 

Der skal tales med kursisterne om, hvad de selv forstår ved de tre forskellige 
værdier. Endvidere tales der med kursisten om, hvordan vi som behandler kan 
understøtte de forskellige værdier i forløbet, herunder hvilke der er særlige 
vigtige at understøtte, og i hvilke situationer det kan være særligt vanskeligt 
at efterleve disse grundværdier for kursisten. Der samtales om, hvordan 
værdierne giver sig til kende i behandlingen - hvornår ved vi, at de er der? Og 
der kan samtales om, hvorvidt der er andre værdier, som kursisten mener er 
vigtige at forfægte i forbindelse med behandlingen. 

Formålet med behandlingen, se arbejdskataloget s. 5
Det er vigtigt, at kursisterne er bekendt med formålet, herunder at de er 
klar over, hvad de vil kunne få ud af behandlingen. Formålet gennemgås med 
kursisten jf. s. 5 i arbejdskataloget eller s. 5 i indeværende vejledning.
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DEL 1

Instruktion til:
Forandring, målsætninger og motivation   

•  Der arbejdes med forandringscirklen med henblik på at forstå forandring 
som en proces. 

•  Der er her fokus på kursisternes forventninger til behandlingen, herunder 
deres ønsker for, hvad behandling kan gøre dem i stand til på sigt. 

•  Der arbejdes med, hvordan kursisten kan fastholde dem selv i behand- 
lingen, så de ikke dropper ud, herunder motiverende arbejde.

TILLID, HÅB OG ÆRLIGHED
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Om forandringscirklen, se arbejdskataloget s. 10  
Forandringscirklen illustrerer den proces, det er at være i behandling, 
herunder de forskellige faser i behandlingsforløbet. Det er vigtigt at forklare 
kursisten, at cirklen beskriver alle typer af forandringer og ikke er udarbejdet 
specifikt i forhold til stofmisbrug. Det vil sige, at de fleste mennesker - hvis 
ikke alle - kender til de udfordringer og den ambivalens, der eksisterer i 
forbindelse med store forandringer i livet (f.eks. vægttab).  

Der gives en introduktion til de forskellige faser 
jf. nedenstående beskrivelser:
1.  Før overvejelser: Her oplever personen ikke at have noget problem og 

spekulerer derfor ikke over, at der skulle være nogen grund til at gå i be- 
handling. 

2.  Overvejelser af ændringer: Her registrerer en person, at de har et for-
brug af stoffer som måske udgør et problem. De registrerer, at forbruget 
indebærer visse negative konsekvenser, og at det kunne være relevant 
at forandre nogle ting. På den anden side oplever personen samtidigt, at 
det måske ikke er besværet værd. At de ikke ved, hvordan de umiddelbart 
skal bære sig ad. Ofte tænker personen, at de må gøre et eller andet inden 
for en bestemt tidsramme. Der er ulemper ved at tage stoffer, men også 
fordele - hvad vejer mest på vægtskålen? 

3.  Forberedende ændringer:  Her oplever personen, at de negative konse-
kvenser ved misbruget er blevet for store, og at de har besluttet sig for, at 
de må gøre noget ved problemet, uden at de nødvendigvis ved, hvad de skal 
gøre. Det er ofte her en person er, når de retter henvendelse til et behand- 
lingscenter. 

4.  Påbegynde ændringer: Der lægges planer og strategier for, hvordan for- 
andringerne skal lykkedes, og disse planlægges og igangsættes. Strate-
gierne virker eller skal justeres løbende. Forbruget af stoffer reduceres 
markant eller ophører helt, og personen er parat til at sætte visse begræns- 
ninger for sig selv i forhold til at undgå stoffer, men bliver samtidig mere og 
mere opmærksom på de positive sider ved det nye liv. 
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5.  Vedligeholdelse af ændringerne:  Ændringerne er blevet hverdag, og 
personen er ikke længere så optaget af selve forandringen, men er fortsat 
meget bevidst om, at der ikke kan gambles med gammel adfærd. Samtidig 
udfordres det nye liv med færre og færre begrænsninger, hvor de negative 
tanker om det gamle liv ryger mere og mere i baggrunden til fordel for 
positive tanker om det nye liv.

6.  Tilbagefald: En person ryger tilbage i gamle adfærdsmønstre/løsnings- 
modeller på problemstillinger som vedkommende umiddelbart ikke ved, 
hvordan de skal tackle. Måske kan personen fortsat godt se fordelene ved 
livet uden stoffer, men det er p.t. ikke det afgørende.  

Om det at forandre sit liv og om fordele og ulemper ved dette,
se arbejdskataloget s. 11           
Der reflekteres i fællesskab med kursisterne over forandringscirklen, her- 
under hvordan cirklen skal forstås i forhold til kursets konkrete målsætninger.      

Der reflekteres over, at behandling er at forstå som læreprocesser, hvor der 
indsamles erfaringer. Det er i den forbindelse vigtigt, at kursisten bruger 
deres erfaringer, således at tilbagefald helt undgås, eller at der går længere 
og længere tid imellem disse. I den forbindelse skal kursisterne orienteres 
om, at tilbagefald i den forstand er en naturlig del af processen - vi skal lære 

“Når samtalen falder på forandrings- 
cirklen, kommer kursisten i kontakt 
med de gange, hvor de har oplevet til-
bagefald. Lyt til kursistens historier 
og udtryk empati og forståelse for de 
særlige vanskelige udfordringer, de 
har haft i deres liv, som har vanskelig-
gjort forandringerne for dem”.   
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af vores fejltagelser, men at kurset samtidigt sigter på at tage et skridt videre 
i denne proces. 

Der tales med klienterne om, hvad de allerede har opnået i forbindelse med 
deres behandling. Hvordan vil de beskrive deres situation den første dag, hvor 
de mødte op på behandlingscentret og blev opstartet i medicinsk behand- 
ling? Hvilken situation befinder de sig i nu? Hvad er forskellen på de to ud-
gangspunkter? Hvad har de opnået? Og hvilke muligheder har de nu i forhold 
til at arbejde med misbrug og deres livssituation, som de ikke havde, da de var 
nyopstartede i behandlingen? 

Ud fra ovenstående afklarende spørgsmål er det vigtigt, at hver enkelt kur-
sist reflekterer over deres forventninger til det nye skridt, de har valgt at tage 
i forhold til deres behandling jf. kursets målsætninger.          

Kursisterne på indeværende kursus er fortsat præget af en vis grad af ambi- 
valens i forhold til det at tage stoffer. Omend denne ambivalens ikke er lige 
så dominerende i deres liv som tidligere, så kan den enkelte kursist i nogen 
situationer opleve, at der fortsat er nogle fordele ved at bruge stoffer. På den 
anden side har anvendelsen af stoffer fortsat også nogle konsekvenser for 
deres liv. 

“Stil spørgsmål som det ikke umiddelbart er 
let at svare ja eller nej til. Dette åbner op for, 
at kursisten reflekterer over deres svar og 
dermed mulighed for, at kursisten kommer i 
kontakt med sin ambivalens, herunder posi-
tive og negative aspekter af en forandring”.
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Det er i den forbindelse relevant at arbejde med fordele-/ulempeskemaet, og 
endvidere hvad det er, den enkelte klient kommer til at savne eller at vinde, 
når de bliver stoffrie eller reducerer deres forbrug. Evt. kan kursisterne 
efterfølgende sammenligne deres fordele-/ulempeskema med det, som de 
udfærdigede i ”Stop op”-kurset, da de opstartede i behandlingen. Det kan 
enten indikere, at det er nogle af de samme temaer, der er relevant at arbejde 
med, eller at der er sket en udvikling hvilket er vigtigt at få identificeret.  

Kursisterne skal nogle gange inspireres til at tænke i fordele og ulemper i for-
hold til forskellige livstemaer, f.eks. i forhold til helbred, i forhold til fritidsin-
teresser (sport), i forhold til familie (konen/manden/ungerne), i forhold til det 
øvrige sociale netværk, i forhold til arbejde eller uddannelsen (faglig stolthed, 
evne til at indlære), i forhold til økonomien. Behandleren kan evt. støtte 
kursisterne med at udfylde skemaerne ved at stille følgende eksistentielle 
spørgsmål: 1. Hvem muliggør din afhængighed dig at være, som du ellers ikke 
kunne være? 2. Hvad tillader din afhængighed dig at gøre, som du ellers ikke 
kunne gøre? 3. Hvad vil du miste, hvis du ophører med at være afhængig? 4. 
Hvordan vil dit forhold til andre monstro blive forandret, hvis du ikke længere 
var afhængig?

I forlængelse af ovenstående reflekteres der over, hvor i cirklen kursisterne 
befinder sig. Vurderingerne udfærdiges i samspil med den øvrige gruppe.   

Forandringscirklen er et nyttigt redskab for os som behandlere, idet det 
giver os en indikation af, hvor kursisten befinder sig i den konkrete foran-
dringsproces. Dermed har vi som behandlere mulighed for at præsentere 
kursisterne for netop de metoder, der er relevante for deres forløb på et 
givent tidspunkt. Det er f.eks. vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde med 
motivation, så længe kursisten ikke er parat til at ”påbegynde ændringer”, og 
det kan derfor være svært at sætte en eksakt tidsramme op for indeværende 
behandlingsprogram.

Analyse af egne livsværdier, se arbejdskataloget s. 12 og 13 
For nogle kursister kan det umiddelbart være vanskeligt at pege på kon- 
krete aspekter i forhold til, hvad de skal bruge deres stoffrihed til. Livet kan 
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være blevet en rutine, hvor det enkelte menneske ikke længere forfægter 
de drømme og livsværdier, som de måske engang besad og i den forbindelse 
savner retning i livet. Vi må dog også samtidigt konstatere, at når en kursist 
har valgt at deltage i indeværende kursus, så er det fordi, der er noget, de 
gerne vil med deres stoffrihed - måske har de bare svært ved at tro på, at det 
kan lade sige gøre. 

For at stimulere håbet er vi i første omgang nødt til at få identificeret den 
enkelte klients værdisæt, da dette kan fungere som en retningsangivelse for, 
hvor de gerne vil hen. Som behandlere ønsker vi også i et vist omfang at få 
afstemt deres mulighedsbetingelser ud fra de forudsætninger, som de har på 
indeværende tidspunkt, således at de målsætninger, som den enkelte klient 
fastsætter for sin behandling, også bliver overkommelige at arbejde med. I 
den forstand har analysen af egne livsværdier den funktion, at den gør det 
muligt for kursisterne at opstille nogle relevante og realistiske målsætninger 
for deres behandling, hvilket der arbejdes videre med efter værdiafklaringen.         

Vi skal have orienteret kursisterne om, at det nok er de færreste mennesker, 
der udlever deres værdier og idealer til fulde, men såfremt der er for store 
uoverensstemmelse mellem konkrete værdier og ønsker for livet, og den 
måde som en person rent faktisk lever på, så vil en person i en eller anden 
grad opleve disharmoni. I den forbindelse er stoffer et redskab til at dulme 
de følelser, der knytter sig hertil, følelser som vi ikke umiddelbart er i stand 
til at identificere årsagen til, fordi livet jo som sagt kan være blevet en rutine. 
Stofferne får os i den forstand til at acceptere disharmonien frem for, at vi 
forsøger at ændre på vores liv.   

Vi skal endvidere være opmærksomme på, at det at tage stoffer for nogle 
mennesker i sig selv opfattes som et udtryk for grundlæggende værdisæt, 
som f.eks. knytter sig til frihed eller antiautoritære idealer. Det kan for denne 
gruppe være interessant at reflektere over, hvorvidt disse idealer fortsat  
giver mening i forhold til den eller de måder, som stoffet anvendes på. Nogen 
vil måske sande, at netop stoffet er gået hen og blevet den mest domineren-
de autoritet i deres liv, eller at det segment, der forsyner dem med stoffer 
mod en klækkelig betaling, ikke nødvendigvis er eksponent for de værdier, 
som kursisten ønsker at forfægte. 

Et redskab til at undersøge klienternes livsværdier er skydeskiven på s. 12-13 
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i arbejdskataloget. Skydeskiven er delt ind i 4 lige store dele, hvor hver del 
udgør et tema, herunder: 1. Beskæftigelse, uddannelse og økonomi, 2. Fritid, 3. 
Personlig udvikling/sundhed og 4. Forhold. 

Kursisterne skal instrueres i at score på skydeskiven i forhold til, hvor meget 
de lever i overensstemmelse med deres værdier i forhold til de 4 temaer. 
Lever kursisten fuldstændig i overensstemmelse med deres værdier, sættes 
der et kryds i midten af cirklen. Lever kursisten overhovedet ikke i overens-
stemmelse med deres værdier, placeres krydset helt uden for skydeskiven. 
Mellem de to poler er der en graduering. 

I forbindelse med fordele-/ulempeskemaet har kursisterne allerede taget 
stilling til, at der er nogle aspekter af deres liv som kolliderer med det at have 
et stofforbrug. Hvis der skulle opstå en situation, hvor kursisten har vanske-
ligt ved at finde frem til relevante temaer, kan der tages udgangspunkt i de 
temaer, der blev identificeret jf. fordele-/ulempeskemaet på s. 11 i arbejdska- 
taloget. 

F.eks. kan en kursist have beskrevet det som en ulempe, at de har svært ved 
at passe et arbejde, hvilket egentligt ikke harmonerer med deres arbejds- 
identitet. I den forbindelse kan de score i skydeskiven under arbejde. Arbej- 
det med skydeskiven kan i den forbindelse give en indikation af kursistens 
egen oplevelse af problemets betydning - er det et stort problem, eller er det 
et lille problem? Har kursisten flere forskellige problemstillinger i forhold til 
deres arbejde, skal scoringen udtrykke, hvor stort det samlede problem er 
i forhold til arbejde. Det er vigtigt, at kursisterne noterer deres forskellige 
udfordringer i forhold til hvert enkelt tema, da disse noter senere kan støtte 
kursisten i at formulere konkrete målsætninger for, hvad de skal bruge deres 
stoffrihed til.  

Kursisterne skal orienteres om, at såfremt de scorer lige i midten på alle 4 
parametre, så har de ikke behov for behandling, idet de efter sigende lever i 
fuldstændig overensstemmelse med alle deres værdier. Det er derfor vigtig 
at reflektere over hvert enkelt punkt. Det anbefales, at der arbejdes med ét 
tema ad gangen. 

Når en kursist scorer f.eks. i tredje ring regnet ude fra og ind mod centrum, 
spørger behandleren kursisten: “Hvordan det kan være, at du har placeret din 
scoring så relativt langt ind mod midten”. Det giver kursisterne anledning til 
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at reflektere over, hvilke ting der faktisk fungerer i deres liv. Herefter giver 
det mening at spørge kursisten om, hvad der skal til for, at de scorer længere 
ind mod midten. 

Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet med arbejdet, kan det være, at kursis-
ten nævner deres problem med, at de ikke har noget arbejde, men det åbner 
også op for, at kursisten forholder sig til mange andre aspekter af deres ar-
bejdsliv: Hvad ville de kunne lide at lave, hvad er de gode til, hvilke funktioner 
kunne de tænke sig at udfylde på en arbejdsplads, og hvilket tempo og  
arbejdstider passer godt til dem? 

I den forbindelse er det interessant at undersøge, hvordan et givet misbrug 
passer ind i forhold til deres arbejdssituation. Bliver stoffet brugt til at øge  
arbejdsevnen, så det er muligt at følge med akkorden? Eller bliver stoffet 
brugt til at slappe af på efter en hård arbejdsdag? Eller bruges stoffet til at 
abstrahere fra tanker, der vedrører arbejde efter fyraften? Eller bruges stof-
fet til at slå tiden ihjel, fordi de ikke har et arbejde, og er dette evt. i modstrid 
med deres værdigrundlag? I hvilket omfang er det muligt at tage stoffer og 
passe et arbejde samtidig? 

Det er vigtigt, at der arbejdes med alle 4 temaer jf. ovenstående beskrevet 
model.  

I praksis kan behandleren illustrere ovenstående ved at score på skydeskiven 
med en enkelt kursist, alt imens de andre kursister kigger på og evt. kommer 
med kommentarer og tilføjelser. Herefter gennemgås det næste tema med 
en anden kursist og så fremdeles, indtil alle temaerne er blevet drøftet. 
Efterfølgende samles der op på undersøgelsen - hvor der spørges ind til, hvad 
kursisterne fandt ud af jf. undersøgelsen? 

Hvad skal jeg bruge min stoffrihed til, se arbejdskataloget s. 14-15         
Udgangspunktet for, at en klient har valgt at søge behandling er ofte baseret 
på de negative aspekter og konsekvenser, som misbruget har for deres 
liv. Dette skulle gerne komme til udtryk jf. fordele-/ulempeskemaet eller 
værdiafklaringen. En kursist kan f.eks. italesætte, at det er vigtigt at stoppe 
misbrug, fordi: ”Mine børn har fortjent en bedre far”, eller ”jeg kan ikke passe 
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et arbejde”. I forlængelse af de to nævnte eksempler giver det mening, 
at kursisten tager udgangspunkt i de temaer som opleves at have størst 
betydning for dem, hvor der laves en prioritering af, hvilke temaer kursisten 
har størst behov for at arbejde med. Der vil i den følgende beskrivelse og 
eksemplificeringer af arbejdet med målsætninger tages udgangspunkt i den 
førstnævnte formulering ”Mine børn har fortjent en bedre far”.    

Målsætninger: Som udgangspunkt arbejdes der med et konkret mål, hvor 
vi støtter kursisten i at få omformuleret deres italesættelse(r) til konkrete 
forandringsudsagn, så de kan fungere som målsætninger. Vi kan spørge kur-
sisten om følgende: ”Når du nu siger, at dine børn har fortjent en bedre far, be-
tyder det så, at du har et ønske om at være en god eller en bedre far for dine 
børn”. Vi går her ind og laver en plausibel fortolkning af kursistens udmelding 
og hjælper dem i den forstand med at identificere deres ønske og få formu- 
leret dette til en målsætning, f.eks.: ”Jeg vil være en god far”. Kursisten bliver i 
den forbindelse bedt om at skrive denne målsætning ind i deres arbejds- 
katalog på s. 14. Der tales med kursisten om, hvad dette indebærer. F.eks. at 
vedkommende er nærværende, interesseret og omsorgsfuld. Der tales om, 
hvordan dette kommer til udtryk i praksis, og hvornår de sidst har været i 
stand til at være en god far, herunder hvad der virkede for dem i deres liv.  

Fundamentale forudsætninger - delmål: Herefter tales der med kursisterne 
om, hvad de skal kunne levere for, at målsætningerne kan forfølges. Kur-
sisterne opfordres til at hjælpe hinanden med dette - der kan f.eks. laves 
små grupper af 2 og 2.  Det kan f.eks. være, at en kursist finder ud af, at han/
hun skal bruge mere tid på sine børn, men at det også handler om måden, 
som kursisten er samme med sine børn på, herunder spørgsmål der vedrører 
nærvær, interesse, omsorg - f.eks. at de overholder deres aftaler med deres 
børn. Det kan også være, at kursisten skal opfylde nogle konkrete krav for 
overhovedet at se deres børn etc. Det vil sige, at de fundamentale forudsæt-
ninger - delmål i indeværende eksempel kunne være følgende: At være mere 
hjemme, at udvise nærvær, at udvise interesse, at udvise omsorg eller at 
opfylde de konkrete krav som er blevet stillet fra de relevante myndigheder. 
De forskellige kursister skriver deres delmål ind i arbejdskataloget på s. 14 og 
opsummerer deres delmål for gruppen. 

Hvad skal jeg gøre for at nå mine delmål: Herefter skal der arbejdes med 
(evt. 2 og 2), hvordan de forskellige delmål kommer til udtryk i praksis. 
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Hvornår har klienten sidst været i stand til at praktisere nærvær? Og hvordan 
vidste de, at de var nærværende? etc. Herefter tales der om, hvad kursisten 
skal gøre i praksis for, at de bliver i stand til at præsentere de ting, der er 
nødvendige for at opfylde de konkrete delmål. Det kan være, at klienten når 
frem til, at de skal arbejde mindre, eller at de skal lægge deres mobiltelefon 
fra sig, når de er samme med deres børn, eller at de skal huske at komme til 
deres mødeaftaler. Dette noteres i arbejdskataloget. 

Det der dog er helt centralt i denne sammenhæng er, at alle kursisterne får 
undersøgt, hvilken en betydning deres stofforbrug har for deres evne til 
at forfægte deres delmål generelt set. Det der her er vores interesse som 
behandlere er at få skitseret, at klienten har nogle ønsker for og med deres liv, 
som ikke er i overensstemmelse med nuværende adfærdsmønster, hvor det at 
tage stoffer er en central del af den uhensigtsmæssige adfærdsstruktur. 

Vi ønsker dog, at kursisterne selv skal italesætte dette, hvilket vi kan stimu- 
lere ved at stille spørgsmålet om, i hvilken en grad forbruget af stoffer under-
støtter deres delmål. Det er vores håb, at klienten i den forbindelse kommer 
med et forandringsudsagn i forhold til, at det er vigtigt at arbejde med og mod 
et stoffrit liv. Dette noteres ligeledes i arbejdskataloget s. 15 under ”Hvad skal 
jeg gøre for at nå mine delmål”.

Som Sokrates udtrykker det, så er det: ”……en forudsætning for menneskets 
eksistens, at livet leves bedst i vores søgen efter at få det bedre”. Det er 
vigtigt at anerkende, at stoffrihed ikke er et mål i sig selv (kun for behandleren 
og for indeværende kursus), men at arbejdet mod stoffrihed blot får karak-
ter af en handlingsorientering, der er en forudsætning (men en afgørende 
forudsætning) for, at andre ting kan lade sig gøre. Det vil sige, at de konkrete 
målsætninger og delmål hviler på forudsætningen om, at der kan etableres et 
stoffrit liv eller en markant reducering af forbruget.  

Hvad kan jeg sige til mig selv, når mit mål er nået - positive resultater af 
stoffrihed: Omend de negative konsekvenser ved misbruget kan bidrage til, 
at en klient kommer i gang med behandlingen og i en periode formår at holde 
sig stoffri, så ønsker vi samtidigt at inspirere kursisterne til fremadrettet at 
basere deres motivation på et positivt formuleret grundlag. Der er erfaringer, 
der går i retning af, at en positiv baseret motivation er mere langtidsholdbar 
end et negativ defineret grundlag. 
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I forlængelse heraf bedes kursisten om at sætte et positivt ladet 
ord på, hvad de kan sige til sig selv, når de er blevet stoffrie og er i 
stand til at tilbyde deres børn de ting, der kommer til udtryk i målsæt-
ningen. En positiv formulering kan f.eks. italesættes på følgende måde: ”Jeg 
er en god far”, eller det kan f.eks. være, at sætningen: ”Mine børn er glade for 
mig” fungerer bedre for kursisten. Klienten kan evt. lukke øjnene og fore-
stille sig en situation, hvor de er stoffri og har ændret adfærdsmønster og er 
sammen med deres børn. Kursisten får på den måde en imaginær forsmag på, 
hvordan livet som stoffri vil blive. Sætningen skrives ned i arbejdskataloget 
på s. 15 - da disse sætninger er gode at referere til igennem behandlings-
forløbet i forbindelse med at undgå tilbagefald.    

Der kan være kursister, der helt blokerer i forhold til at formulere, hvad de 
skal bruge deres stoffrihed til. I den forbindelse skal vi som behandlere revur-
dere, hvorvidt denne kursist er klar til at deltage i indeværende kursus, eller 
om der er andre tilbud, der kunne være mere relevant for dem.   

Såfremt det opleves vanskeligt at komme i gang med en konkret  
afklaring af, hvad kursisterne ønsker at bruge deres stoffrihed til,  
kan det i stedet anbefales, at der i første omgang arbejdes med vigtighed,  
overbevisning og parathed, se arbejdskataloget s. 16-19. Især arbejdet med 
vigtighed vil givetvis inspirere til konkrete målsætninger.

“Et af vores mål er at skabe diskrepans 
mellem tidligere handlemønstre og frem-
tidige mål, hvad enten målet er at blive en 
bedre faderfigur som i vores eksempel 
eller ønsket om at komme i arbejde. Når vi 
sammenstiller tidligere handlemønstre og 
fremtidige ønsker for livet og forudsæt- 
ningerne for, at de fremtidige mål kan reali-
seres, er det vores håb, at kursisterne bliver 
ansporet til at komme med argumenter for, 
at en forandring er nødvendig”.  
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Vigtighed, overbevisning og parathed, se arbejdskataloget s. 16-19           
I forbindelse med analysen af forandringscirklen, værdiafklaringen og 
beskrivelser af målsætninger har kursisten opnået en indsigt i:

1.  At behandling er en proces, og at drivkraften for forandring kan være fun-
deret i positive eller negative formulerede drivkrafter, og at det er muligt 
- i et eller andet omfang - selv at påvirke, om den skal være positivt eller 
negativt funderet.  

2.  At styrken af drivkraften er varierende (dynamisk), og derfor er noget, vi har 
mulighed for at påvirke. F.eks. hjælper det at have nogle konkrete mål med 
sin stoffrihed. 

På den anden side kan drivkraften (motivationen) let forsvinde, såfremt der 
ikke arbejdes med den, hvilket kan betyde, at kursisten får tilbagefald.

Vigtighed:  Det er derfor afgørende for behandlingen, at såvel kursist som 
behandler holder sig ajour med kursistens drivkraft, hvilket afspejler sig i 
kursistens oplevede grad af, hvor vigtigt det er at arbejde med deres stoffri-
hed. Vigtigheden tager ofte udgangspunkt i de målsætninger, som kursisten 
har formuleret, hvor arbejdet med vigtighed er med til at understøtte, udvikle 
og nuancere disse målsætninger samtidig med, at vi ønsker at øge styrken af 
kursistens drivkraft for behandling. 

Som udgangspunkt spørges kursisten om, hvor vigtigt det er for dem at 
stoppe deres misbrug eller at reducere misbruget som jo er en forudsætning 
for de mål og delmål, som kursisterne hver især har noteret ned. Det der i den 
forbindelse er afgørende for kursistens svar er, at vi graduerer dette spørgs- 
mål i forhold til kursets og kursistens ambitionsniveau, hvilket i denne sam-
menhæng er at ophøre med at tage stoffer af enhver art. Behandleren kan 
f.eks. spørge: ”På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det laveste og 10 er den højeste 
grad af vigtighed, hvor vigtigt er det for dig at ophøre med at tage stoffer?  

Inden kursisten går i gang med at score på skalaen jf. det relevante spørgsmål 
vedrørende vigtighed, skal kursisten orienteres om, at der ikke er noget 
rigtigt eller forkert svar, og at det er helt okay, at der scores intuitivt.   
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Når kursister har scoret (f.eks. 5 på skalaen), markerer kursisten dette ved at 
sætte et kryds (5) på linjen, hvor dato for scoringen også noteres, og be-
handleren fortsætter med at spørge: ”Ok, hvordan kan det være, at du er helt 
oppe på 5 og ikke nede på 2”. Kursisten bliver i denne sammenhæng sat til at 
reflektere over dette og gentager ofte de målsætninger, de gerne vil opnå i 
forbindelse med eller som et resultat af deres behandling. Kursisten får i den 
forbindelse repeteret deres målsætninger.    

Herefter spørger behandleren: ”Hvad skal der til for, at du scorer 6 eller end-
nu højere?”. Kursisten bliver igen bragt i en situation, hvor han/hun må reflek-
tere, hvilket understøtter muligheden for, at kursisten får nuanceret allerede 
eksisterende målsætninger eller får føjet nye til listen, f.eks. at det også er 
vigtigt på grund af ”helbredsmæssige årsager”. Efter at kursisten har reflek-
teret, bedes kursisten skrive alle de årsager/grunde ned, som de er nået frem 
til under noter på den pågældende side. Herefter spørger behandleren igen: 
”Når du har haft mulighed for at tænke over de forskellige grunde og årsager 
til, at du mener, at det er vigtigt, og du nu igen skulle score på skalaen, er den 
så kommet op på 6, som vi talte om eller endnu højere?”. 

Kursisten bedes igen sætte et kryds på linjen - det kunne f.eks. være, at de 
sætter kryds ved 7. Herefter reflekteres der sammen over, hvordan moti-
vation/drivkraften er en størrelse, der skal arbejdes med hele tiden. Det er 
vigtigt, at der noteres datoer på scoringerne, så det er muligt at registrere en 
udvikling, såfremt der arbejdes med vigtighed senere i forløbet. Det at der 
kan registreres en udvikling, understøtter behandlingsforløbet i sin helhed. 

Du kan som behandler opleve, at en kursist scorer nul på skalaen. I den 
forbindelse er det relevant at referere til forandringscirklen og blot konsta-
tere, at det i forhold til cirklen ikke virker sandsynligt - bare det, at kursisten 
er mødt frem til dagens behandlingsseance, er en indikation på, at de umid-
delbart oplever, at det er ”bare lidt vigtigt”. Behandleren kan følge op ved at 
spørge: ”Hvorfor tror du scorer sådan i dag?”, eller der kan følges op ved at 
spørge: ”Når nu du husker på dine målsætninger, og du tænker, hvad skal jeg 
bruge min stoffrihed til, hvad scorer du så på skalaen”. Afhængigt af hvad 
kursisten svarer, må det vurderes, hvorvidt den pågældende kursist har fået 
et tilbud, der passer til dem.
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Som det blev beskrevet i forandringscirklen jf. fase 3-4 (se på kursistens egen 
vurdering af, hvor de befinder sig i forandringscirklen), så befinder kursisten 
sig i en situation, hvor de nok oplever, at det er vigtigt at arbejde med behand- 
lingen (med det at blive helt stoffri), men ikke nødvendigvis ved, hvad de skal 
gøre for helt at undgå tilbagefald. Vigtighed gør derfor ikke udslaget alene, 
kursisten skal i en vis grad også være overbevist om, at en forandring er mulig 
og føle sig parat til at handle i givne situationer, når trangen trænger sig på, 
for at der kan ske en yderligere forandring af deres misbrug. Der skal derfor 
ligeledes arbejdes med de to parametre overbevisning og parathed. 

NB: Ovenstående fremgangsmåde gennemføres i forhold til hver enkelt 
kursist.    

Overbevisning: Efter arbejdet med vigtighed giver det god mening at ar- 
bejde med kursistens overbevisning om, at behandlingen vil føre til en foran-
dring - det giver håb. Hvor kursisterne som oftest scorer relativt højt i forhold 
til vigtighed (ellers var de ikke på Centret), så forventes det, at der scores 
noget lavere i forhold til deres overbevisning.  

Som udgangspunkt scores der i arbejdet med overbevisning ud fra samme 
ambitionsniveau/-formål med kurset, som der blev gjort i forbindelse med 
scoringerne af vigtighed, på samme måde og ud fra samme skalering fra 0-10. 

Der spørges: ”På en skala fra 1-10, hvor 1 er det laveste, og 10 er det højeste, 
hvor overbevist er du om, at det vil lykkedes for dig med ophøre med at tage 

”Det skal bemærkes, at vi aldrig spørger kur-
sisterne om, hvorfor de f.eks. kun scorer 5 og 
ikke 7, idet vi ikke ønsker at give anledning til, 
at kursisterne tænker i begrænsninger”. 
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stoffer”. Når kursisten har sat sit kryds på skalaen, markeres denne med dato. 
Som i tilfældet i arbejdet med vigtighed, spørges kursisten ligeledes: ”Ok, 
hvordan kan der være, at du er helt oppe på 3 og ikke nede på 2” (såfremt 
kursist altså scorer 3). Har kursisten vanskeligt ved at komme med konkrete 
svar, kan behandleren anspore kursisten ved at referere til forandringscirklen 
og de refleksioner, der blev knyttet hertil. Især deres erfaringer fra tidligere 
behandlingsforløb, hvor det lykkedes vedkommende at være stoffri i kortere 
eller længere perioder. Dette indikerer, at det har kunnet lade sig gøre før i et 
givent tidsrum, og at det er en mulighed igen. Der spørges indtil, hvad det var 
kursisten gjorde dengang, der medvirkede til, at de kunne holde sig stoffrie - 
f.eks. hvilke personer støttede dem, hvad brugte de deres tid på etc.  

Kursisten vil ofte referere til en eller flere erfaringer, og det er i den 
forbindelse vigtigt at undersøge, om kursisten har mulighed for at benytte 
nogle af de samme strategier igen. I den forbindelse scores der igen. Behand- 
leren kan f.eks. vælge at spørge på følgende måde. ”Når du nu husker på 
tidligere forløb, hvor du var stoffri og husker på alle de strategier, du brugte 
dengang, hvor overbevist er du så om, at du vil kunne gennemføre en æn-
dring”. Kursistens svar noteres igen med dato.

Herefter refereres der igen til tidligere forløb. Der spørges nu ind til, hvad 
det var, der gjorde, at den pågældende kursist ikke kunne opretholde den 
stoffrihed, de ellers havde opnået på daværende tidspunkt. Der spørges i den 
forbindelse ind til, hvad kursisten kunne have gjort anderledes på baggrund af 
deres erfaringer. 

Når der er talt om de pågældende erfaringer, er der konstrueret et nyt afsæt, 
hvorudfra der kan scores igen i forhold til overbevisning. Behandleren kan 
vælge at spørge: ”Når du nu tænker, at der er nogle ting, du har mulighed for 
at gøre anderledes - f.eks. (tingen nævnes), hvor overbevist er du så i forhold 
til, at det vil lykkedes for dig at …”. Ofte vil kursisten score lidt højere.

Omvendt kan vi som behandlere opleve, at kursisten scorer ganske lavt i 
forhold til deres overbevisning. Det kan f.eks. skyldes, at de ikke har de store 
erfaringer med tidligere succesoplevelser i forbindelse behandling. I dette 
tilfælde kan det i stedet give god mening, at der arbejdes med parathed før 
overbevisning. Parathed handler om, hvordan kursisten helt lavpraktisk 
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forbereder, planlægger og tilrettelægger deres liv, så de bliver i stand til at 
bevare eller at opnå stoffrihed. Det at etablere en god og realistisk plan kan 
netop være det, der gør, at kursisten begynder at blive overbevist om, at det 
kan lade sig gøre, og at det efterfølgende igen giver mening at arbejde videre 
med overbevisning. 

Parathed: En forudsætning for, at der kan arbejdes med parathed er, at 
kursisten scorer højt i forhold til vigtighed (mellem 8-9). En kursist, der ikke 
oplever behandlingen som særdeles vigtig, vil pr. definition ikke være parat 
til påbegynde den nødvendige livsstilsændring. 

Som det blev bemærket i forbindelse med beskrivelserne af arbejdet med 
overbevisning, kan der være kursister, der har svært ved at blive overbevist 
om, at det vil lykkedes dem at stoppe deres sporadiske tilbagefald, før der 
ligger en konkret plan for, hvordan de skal indrette deres liv, eventuelt hvad 
de kan gøre, og hvordan de kan handle i forhold til konkrete situationer, f.eks. i 
forhold til de situationer hvor trangen opstår. 

Arbejdet med parathed handler netop om at få udarbejdet konkrete strate-
gier og få planlagt disse og forholde sig til de udfordringer, der ligger i vejen 
for en forandring. Det giver derfor i nogle tilfælde god mening, at der tages 
udgangspunkt i parathed, før der arbejdes med overbevisning.  

Graden af overbevisning og parathed følges ofte nogenlunde ad, og det giver 
mening, at der skiftevis arbejdes med - og mellem - de to aspekter. Med andre 
ord hvis der er lagt en strategi eller plan, og kursisten umiddelbart scorer 
høj på parathed, så er det relevant at undersøge, om kursisten også føler sig 
overbevist om, at det vil lykkedes, og der scores i forhold til overbevisning. 
Hvis de ikke føler sig tilstrækkeligt overbeviste, er det sandsynligvis om-
vendt et udtryk for, at planen alligevel ikke er helt er på plads/realistisk, og 
der vil være behov for at arbejde videre med parathed.  

Vi skal omvendt huske på, at en kursist sagtens kan føle sig overbevist om, at 
de vil lykkedes med at blive stoffrie - en erkendelse de kan have etableret på 
baggrund af deres erfaringer fra tidligere forløb, men uden at kursisten føler 
sig parat til at tage skridtet lige ”nu og her”. Det er derfor også væsentligt, at 
der sættes en tidshorisont på, når der arbejdes/scores i forhold til parathed. 
Som udgangspunkt scores der i forhold til parathed på samme måde som 
i forhold til vigtighed og overbevisning. Der spørges: ”På en skala fra 0-10, 
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hvor det laveste er 1 og 10 er det højeste, hvor parat er du i forhold til at gen-
nemføre ……….. lige nu og her”. Igen sættes der et kryds på skalaen, der hvor 
kursisten har scoret samt en dato for scoringen. 

Det der adskiller scoringerne i forhold til parathed fra vigtighed og over-
bevisning er, at scoringerne her kommer til at virke meget forpligtende, idet 
parathed afspejler kursistens handlekraft, hvilket gør, at kursisterne som 
udgangspunkt kan være noget varsomme med at score højt. En høj score 
skulle gerne indikere, at kursisten er i stand til at gennemføre de nødvendige 
forandringer lige nu og her.  Det vil sige, at kursisten har lagt en strategi, som 
de er parate til at omsætte i praksis, og som de er overbeviste om virker. 

Såfremt kursisten f.eks. scorer 5, spørger behandleren, lige som det var til-
fældet i forhold til vigtighed og parathed : ”Hvad er det, der gør, at du scorer 
5 og ikke 4”.  

Kursisten peger ofte på, at de er parate, fordi de mener, at det er vigtigt, da 
det ellers vil have nogle negative konsekvenser for deres liv. I den forbindelse 
åbner dette mulighed for at anerkende kursisten på det gode arbejde, der er 
pågået i forbindelse med vigtighed.  Som behandlere er vi dog i arbejdet med 
parathed særligt optaget af at undersøge, hvordan kursisten har tænkt sig 
at blive eller forblive stoffrie. Hvordan har de helt konkret tænkt sig at møde 
de udfordringer, der vil komme hen ad vejen? Hvordan har de tænkt sig at 
arbejde med deres beslutning/målsætning?

Når en kursist refererer til, at de er parate, fordi det er vigtigt for dem, så 
bliver vi som behandlere nødt til at blive meget specifikke, herunder hvad der 
i denne sammenhæng menes med parameteret parathed. Dette er vigtigt, 
idet succesen af behandlingen i høj grad afhænger af, om kursisten er i besid-
delse af de rette værktøjer, der gør dem i stand til at tage den udfordring op, 
det er at blive helt stoffri.  

“Anerkend og støt de initiativer som kursisten tager 
i arbejdet med at forandre deres livssituation. Brug 
komplimenter, giv eksplicit udtryk for at du kan se 
meningen med deres anstrengelse og de mulig- 
heder som det giver på sigt”.  
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I kurset/forløbet er det derfor vigtigt, at der arbejdes videre med, at kur-
sisterne får tilegnet sig konkrete værktøjer, der kan indgå i deres strategier, 
herunder understøtte og udvikle deres parathed yderligere. For at kursisten 
kan tilegne sig disse værktøjer, er det en forudsætning, at kursisterne som 
udgangspunkt har indsigt i egne misbrugsmønster, herunder risikosituationer, 
hvilket næste del handler om. 
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DEL 2

Instruktion til:
At forstå mine egne mønstre   

•  Er en analyserende del, hvor kursisternes får indsigt i eget misbrugs- 
mønster, herunder særligt risikosituationer og tilladende tanker. Pointen  
er, at når kursisterne tilegner sig denne indsigt, så bringer de sig i en situ-
ation, hvor de har mulighed for at tage et egentlig valg om, hvordan de vil 
handle på deres trang.

TILLID, HÅB OG ÆRLIGHED
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Den kognitive grundmodel/diamant, 
se arbejdskataloget s. 21, 22 og 23   
Som det afslutningsvist blev beskrevet i del 1, er det vigtigt, at kursisterne har 
indsigt i egne misbrugsmønstre, da det er forudsætning for, at de kan tilret-
telægge og anvende konkrete metoder til at håndtere deres stoftrang. 

For at kunne forstå egne misbrugsmønstre, må vi først og fremmest have en 
ramme for vores analyse. Kursisterne skal i den forbindelse orienteres om, at 
vi tager udgangspunkt i grundlæggende antagelse om, at tanker, følelser,  
kropslige fornemmelser og konkrete handlinger indgår i et gensidigt på-
virkningsforhold jf. den kognitive tilgang, se figuren på s. 22 i arbejdskataloget.  

Når vi som udgangspunkt arbejder med vores tanker, så er det fordi det er 
igennem vores tanker, at vi kan få adgang til også at arbejde med de andre 
aspekter. Det vil sige, at når vi er bevidste om muligheden for at tænke ander-
ledes om en konkret situation, så åbner det også muligheden for, at vi kan føle 
og dermed mærke og handle anderledes end vi plejer at gøre. Stofmisbrug 
handler om følelsesregulering, og det er følelserne, vi vil have mulighed for at 
regulere på andre måder end ved at tage stoffer.  

Ovenstående sammenhænge mellem tanker, følelser, kropslige fornemmel-
ser og handlinger illustreres ved, at kursisten selv indsætter en oplevelse i 
modellen jf. arbejdskataloget s. 22-23. Behandleren kan f.eks. spørge: ”Kan du 
huske, hvornår du sidste gang havde en oplevelse af ikke at blive hørt? Hvor 

“Vi skal udfordre vores  
måde at tænke på” .
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foregik det? Hvad drejede det sig om? Hvad tænkte du? Hvilke følelser havde 
du? Hvor stærke var følelserne på en skala fra 1-10? Hvor kunne du mærke 
det i kroppen? Hvordan kunne du mærke det i kroppen? Hvordan handlede 
du?”.  

Efterfølgende kan samme undersøgelse udføres blot med udgangspunkt i en 
positiv oplevelse.

Endelig skitseres en situation, hvor det er oplagt, at en person kan gøre sig 
mange forskellige tanker, f.eks.: ”Du møder en god bekendt på gaden og hilser 
på ham, men han hilser ikke igen. Hvilke tanker får du? Tænker du: hvorfor 
ignorerer han mig? Eller tænker du: Sørens, han så mig ikke?”.

Herefter laves der en analyse af, hvordan de to forskellige tankesæt af den 
samme situation kan give anledning til vidt forskellige følelser, kropslige 
fornemmelser og handlinger. 

Endelig refereres der til kursisternes formuleringer af: Hvad kan jeg sige til 
mig selv, når jeg har nået mine målsætninger (positive resultater af stoffrihed 
s. 15 i arbejdskataloget), herunder undersøge hvilken en betydning denne 
positive formulering har i forhold til kursisternes tankesæt, følelser, kropslige 
fornemmelser og handlinger. 

Den kognitive model for misbrug, se arbejdskataloget s. 24-25.
Den kognitive model for misbrug illustrerer den proces som gør sig gældende 
i forbindelse med ethvert stofindtag, hvad enten den pågældende kursist  
tager heroin 3 gange dagligt eller har et månedligt tilbagefald.   
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Ethvert stofindtag starter med en situation som aktiverer stoftrangen. Det 
er klart, at såfremt en person oplever meget stærke fysiske abstinenser, så 
vil disse umiddelbart overskygge alle andre underliggende risikofaktorer/
temaer for stofindtaget. Udgangspunktet er derfor, at vi samarbejder med 
kursisterne om at arbejde ind mod kerne af, hvad det er for nogle situationer, 
der aktiverer de særlige sæt af følelser, som kursisten ønsker at regulere 
med stoffet p.t. Kursisterne bliver i den forbindelse husket på, at misbrug 
handler om at regulere følelser jf. s. 22 i arbejdskataloget. 

Risikosituationer/stimuli: Jf. ovenstående tager modellen derfor udgangs- 
punkt i det, der betegnes som ”høj risikosituation” eller stimuli. Vi har her valgt 
tre forskellige tilgange, hvormed vi kan give kursisten en forståelse af kon-
ceptet ”risikosituation”, herunder dens funktion og hvordan der kan arbejdes 
med at identificere de konkrete situationer. De tre forskellige tilgange kan 
kombineres efter behov og supplere hinanden. 

1.  Hvis vi som behandlere er i besiddelse af relevant baggrundsviden om den 
pågældende kursist, så kan der som udgangspunkt tages fat i de for kursis-
ten relevante temaer. Et tema for en kursist kunne omhandle ensomhed og 
den deraf afledte angst, og vi kunne tage afsæt i et specifikt mønster, som 
vi har kendskab til udspiller sig i kursistens eget liv. Det kunne f.eks. handle 
om, at ensomheden og angsten bliver særligt udpræget i de sene aften- 
timer, hvor kursisten opholder sig alene i sit hjem. ”Risikosituationen” er 
i den forstand en konstruktion af et bestemt sted, et bestemt tidspunkt, 
med bestemte mennesker (eller alene som i indeværende eksempel). 
Måske er der også bestemte ting til stede, der understøtter følelsen af 
ensomhed, f.eks. billeder eller andre artefakter, der minder personen om, at 
de er blevet forladt. 

2.  En anden tilgang der kan anvendes i forhold til at identificere risikositua-
tioner, er ved at spørge ind til, hvad der skete sidste gang, kursisten fik et 
tilbagefald. Fokus skal nødvendigvis ikke anlægges på den sidste gang, 
kursisten indtog stoffer, men på de første indtag op til, at kursisten for 
alvor blev aktivt misbrugende igen. Det er her vigtigt, at kursisten holder 
sig ærlig. Det er netop i en analyse af disse situationer, at vi kommer ind på 
de temaer, der giver anledning til misbruget.  
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Ofte kan kursisten huske, hvor det var, at selve indtagelsen af stoffet 
foregik, og vores strategi sammen med kursisten er, at vi arbejder os bagud 
i et forsøg på at rekonstruere forløbet. F.eks. ved at stille følgende spørgs- 
mål: ”Hvornår tog du beslutningen om, at du ville tage hen til pusheren og 
købe stoffet”. Herefter spørges der: ”Hvad skete der, før du tog beslutning- 
en”, ”Hvor befandt du dig”, ”Hvem var til stede”, ”Hvad var klokken”, ”Var 
der særlige effekter til stede”, ”Hvilke tanker havde du”, ”Hvad følte du, og 
hvilke kropslige fornemmelser registrerede du”. Når selve situationen er 
identifi- 
ceret, er det vigtigt at spørge ind til kursistens oplevelse af deres tanker, 
følelser og kropslige fornemmelser i forhold til den pågældende situation 
jf. den kognitive diamant. 

3.   En tredje tilgang der kan anvendes, er at tage udgangspunkt i en tænkt 
situation. Målet er i første omgang blot at sikre sig, at kursisten forstår 
konceptet og funktionen af ”risikosituationen”. Der kan f.eks. tages 
udgangspunkt i en situation, hvor en person er til familiefest. Ved festen 
kommer vedkommende op at skændes med sin far eller mor. Familiefesten 
og skænderiet aktiverer følelsen af at være anderledes, at være udenfor, 
hvilket giver anledning til vrede og anspændthed i kroppen og tanker om, at 
”jeg må væk”.  
 
Behandleren kan forklare kursisten, at personen i det konkrete eksempel 
mere eller mindre bevidst går i gang med at søge efter løsninger, der kan 
gøre, at de får det bedre i krop og sind.   
 
Efter formidlingen af ovenstående eksempel kan behandlere spørge 
kursisten: ”Hvilke lignende situationer de oplever i forbindelse med deres 
eget liv”, ”Hvor foregår det typisk (på arbejde, derhjemme, hos familien 
etc.)”, ”Hvem er til stede”, ”Hvilket tidspunkt foregår det på”, ”Hvilke ting er 
til stede”, ”Hvilke tanker, følelser og kropslige fornemmelser registrerer de 
i risikosituationen”.   

Uanset om der tages udgangspunkt i eksempel 1, 2 eller 3, er det vigtigt, at vi 
sammen med kursisten får afdækket og registreret kursistens risikositua-
tioner i det dertil indrettede skema på s. 26 i arbejdskataloget. Kursisterne 
kan evt. arbejde selvstædigt med skemaet, hvorefter der bliver fulgt op i 
fællesskab, hvor kursisterne via den fælles dialog kan blive husket på andre 
situationer, der kunne være relevante for dem.    
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Aktivering af de basale antagelser: De basale antagelser udløses af den 
konkrete risikosituation. De basale antagelser kan beskrives som erfaringer, 
der ligger så indlejret i et menneske, at vedkommende ikke er refleksiv eller 
tænker over gyldigheden af disse erfaringer - ”sådan er det bare”. De basale 
antagelser i denne sammenhæng handler om, at kursisten har erfaret, at et 
givent stof eller alkohol er i stand til at regulere de sæt af følelser, som et 
menneske søger at ændre ved enten helt at fjerne de pågældende følelser 
eller ved at understøtte følelser, der netop opleves som særlig positive eller 
euforiske.

De basale antagelser aktiveres ikke bevidst, men det ligger implicit i vores 
biologi. Herunder at vi ønsker forandring, når der opstår ubehag, eller at 
vi ønsker mere af den samme følelse, hvis det føles rigtigt, hvor kroppen/
hjernen fortæller os, hvad den umiddelbart har behov for. Dermed aktiveres 
erfaringer om, at ”stoffet” har en god effekt på det konkrete ubehag. En basal 
antagelse kan derfor være, at ”heroin hjælper”. For at få en forståelse af de 
basale antagelser giver det rigtig god mening at spørge kursisterne om lov til 
at introducere dem til del 4, s. 40 - 45 i arbejdskataloget. 

Automatiske tanker: De basale antagelser om, at ”heroin hjælper” aktiverer 
vores tanker pr. automatik, uden at vi som individ/menneske er herre over dis-
se. Deraf navnet ”automatiske tanker”. På baggrund af de basale antagelser 
om, at ”heroin hjælper” kan tankerne komme til syne som følgende udsagn ”nu 
skal jeg have det godt”. Behandleren kan tale med kursisten om, hvordan de 
automatiske tanker kommer til udtryk for deres vedkommende, og hvordan 
de eventuelt kommer til udtryk på forskellige måder i forhold til de forskellige 
risikosituationer. Husk igen kursisten på at registrere de konkrete tanker i 
skemaet på s. 26 i arbejdskataloget. Igen kan kursisterne evt. få 5 minutter, 
hvor de arbejder selvstændigt, hvorefter der følges op i fællesskab. 

Trang og længsel: Det er ikke bare tankerne som aktiveres, men også de 
kropslige fornemmelser. Som beskrevet i den kognitive diamant/grundmodel, 
så indgår følelser, tanker, kropslige fornemmelser og handlinger i et gensidigt 
påvirkningsforhold s. 22 i arbejdskataloget. Det betyder, at trang og læng-
sel også kommer til udtryk i kroppen. I denne sammenhæng er det ikke de 
konkrete fysiske abstinenser, der er fokus på, men snarere på overgangen 
eller sammenblandingen af de kropslige fornemmelser, der udkrystalliseres 
af kursisternes følelser i forbindelse med en konkret risikosituation (f.eks. 
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angst) - og de kropslige forventninger, der efterfølgende aktiveres og kom-
mer til udtryk, når kursisten via de automatiske tanker tænker på stoffet. 

Denne trang og længsel kan komme til udtryk på forskellige måder fra kursist 
til kursist, og det er meget forskelligt, i hvilken grad kursisterne er i stand til at 
registrere disse på et refleksivt niveau. Det der er øvelsen i denne sammen-
hæng er, at kursisterne bliver bevidste om, hvordan netop deres krop reage-
rer på trang, herunder hvornår de opdager det, og hvordan de opdager det. 
Det der er pointen i denne sammenhæng er, at de kropslige signaler er et tegn 
på, at en kursist er disponeret for et tilbagefald. Jo hurtigere en kursist er i 
stand til at registrere dette kropslige signal, jo hurtigere vil de være i stand til 
at anvende konkrete tilbagefaldsforebyggende strategier. 

Ovenstående forklaring kan hurtigt blive for avanceret for kursisten, og 
derfor kan behandleren formulere det på denne måde: ”Vi har talt om, hvad du 
mærker i din krop i forbindelse med dine risikosituationer. F.eks. at når du er 
ked af det, så kan du mærke, at du får en knude i maven. Når du så efter- 
følgende begynder at tænke på stoffet i disse situationer, hvad sker der så 
med de kropslige fornemmelser? Hvad mærker du? Hvad er forskellen på de 
kropslige fornemmelser, der opstår, når du er ked af det og på de kropslige 
fornemmelser, der opstår i forbindelse med trang? Hvordan mærkes det at 
have begge kropslige fornemmelser på én gang?”. Husk igen kursisten på 
at registrere de kropslige fornemmelser i skemaet i arbejdskataloget på s. 
26. Igen kan kursisterne evt. få 5 minutter, hvor de arbejder selvstændigt, 
hvorefter der følges op i fællesskab.

I forbindelse med ovenstående kan det give god mening at spørge kursisterne 
om lov til at introducere dem til del 4, s. 46- 47 i arbejdskataloget. Disse 
sider handler om fysiske og psykiske abstinenser, hvor det er væsentligt at 
forstå forskellen.  Herunder at psykiske abstinenser kan give anledning til 
ubehagelige kropslige fornemmelser, der afspejler en psykisk længsel efter 
stoffet, der dog ikke skal forveksles med decideret fysiske abstinenser. Det 
vil sige, at såfremt en kursist bliver i stand til at håndtere sin trang, så vil de 
ubehagelige kropslige fornemmelser også forsvinde ret hurtigt. 
Husk igen kursisten på at registrere de ”kropslige fornemmelser” i skemaet 
på s. 26. Kursisterne kan evt. få 5 minutter, hvor de arbejder selvstændigt, 
hvorefter der samles op i fællesskab. 
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Tilladende tanker: De kropslige fornemmelser af  
trang aktiverer nye tankesæt hos kursisten, hvor om- 
drejningspunktet for tankerne i denne omgang er orienteret mod at legitimere 
anvendelsen af stoffer over for dem selv. Selve begrebet ”tilladende tanker” 
indikerer, at der i et eller andet omfang må eksistere en grad af ambivalens 
indlejret i det enkelte menneske (der er ingen grund til at tillade noget, der 
opleves som 100% legitimt). For at forstå denne ambivalens, herunder hvorfor 
vi prøver at overbevise os selv om, at det er ok at gøre noget, som vi dybest 
set godt ved kan have fatale konsekvenser for os, giver det igen mening at 
referere til indholdet af arbejdskatalogets del 4, s. 40-47.  

Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad en kursist er i besiddelse af eller 
registrerer de tilladende tanker, men jf. forandringscirklen må vi på den anden 
side også forvente, at vores kursister i et eller andet omfang kan genkende 
konceptet af ”tilladende tanker” - ellers deltog de ganske enkelt ikke i behand- 
lingen, se forandringscirklen s. 10. 

De tilladende tanker kommer til udtryk som en tankemæssig kamp mellem 
det at tage et givent stof contra det at lade være. Denne kamp kan have for-
skellige tankemæssige udtryk, se eksemplerne s. 25 i arbejdskataloget. ”Lige 
en enkelt gang”, ”Jeg har fortjent det, jeg stopper i morgen”, ”Jeg tror lige, jeg 
tager forbi X……. gad vist hvordan han har det…… (underforstået, gad vist 
om han har noget…)”.

Igen er det relevant at tage udgangspunkt i den enkelte kursists egne ople- 
velser, herunder at de selv får sat ord på egne ”tilladende tanker”. Heller ikke i 
denne sammenhæng giver det mening at tage udgangspunkt i de risikositua-
tioner, hvor kursisten enten har haft fysiske abstinenser eller har været angst 
for at få dem. 

“Husk løbende at lave opsummeringer på det, 
der tales om. Dette giver mulighed for at koble 
det, der tales om til det materiale, der anven-
des. Det demonstrerer, at du lytter og giver 
kursisten en rød tråd i behandlingen, som gør 
dem klar til at tage det næste skridt”.  
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Derimod skal der tages udgangspunkt i de ”risikosituationer”, der har udspillet 
sig op til eller i starten af et tilbagefald. Eller i de ”tilladende tanker” der kom-
mer til udtryk i forbindelse med drypvise tilbagefald sideløbende med den 
medicinske behandling. 

Det er disse typer af særegne ”tilladende tanker”, som vi ønsker, at kursisten 
bliver i stand til at identificere. De ”tilladende tanker” er i den forstand et 
udtryk for et tankemæssigt advarselssignal om, at kursisten er i gang med et 
tilbagefald. 

Husk igen kursisten på at registrere de tilladende tanker i skemaet på s. 26. 
Igen kan kursisterne evt. få 5 minutter, hvor de arbejder selvstændigt, hvor- 
efter der følges op i fællesskab. 

Når kursisten er bevidst om funktionen af de ”tilladende tanker” og bliver i 
stand til at identificere de konkrete tanker, så har kursisten nu mulighed for 
at forholde sig til deres trang, herunder vælge hvordan de vil handle på deres 
trang. Denne pointe er vigtigt at få formidlet til kursisterne. 

De to handlemuligheder
Kursisten har dybest se to handlemuligheder:

1.  Kursisten vælger at forfølge sin trang, f.eks. opsøge pusheren og få plan-
lagt, hvor stoffet skal indtages osv. 

2.  Kursisten kan vælge at arbejde med trangen, herunder modstå den/ 
arbejde på at få den væk og undgå tilbagefaldet. 

Hvorvidt en person vælger den ene eller den anden løsning, afhænger af en 
række forskellige faktorer, men alt andet lige så afhænger kursisternes valg 
også af, hvorvidt de har den nødvendige indsigt i - og evne til - at effektuere 
konkrete behandlingsmetoder. 

“Hvor indeværende del 2 har haft fokus på at registrere 
tilbagefaldet, inden det er blevet udmøntet, så kursisten bliver 
opmærksom på, at de står overfor et egentligt valg - så kom-
mer del 3 til at handle om at understøtte valget om stoffrihed 
ved at præsentere nogle konkrete metoder, der på forskel- 
lige niveauer kan understøtte kursisternes positive valg ”.  



DEL 3

Instruktion til:
At få stoppet mit misbrug     

Der arbejdes med, hvordan kursisten kan indrette deres hverdagsliv, så de i 
højere undgår at blive eksponeret i forhold til trang.      

TILLID, HÅB OG ÆRLIGHED
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At være forberedt, se arbejdskataloget s. 31      
Overordnet set er der to tilgange, hvormed der kan arbejdes med tilbage-
faldsforebyggelse. Den ene handler om at undgå konkrete risikosituationer, 
hvor kursisten har erfaringer med, at trangen bliver så massiv, at de ikke umid-
delbart vil kunne modstå trangen.  

En kursist vil dog i praksis aldrig kunne undgå oplevelsen af trang, hvilket be-
tyder, at kursisten også har behov for nogle konkrete metoder til håndtering 
af stoftrangen, når den opstår. 

Som Sokrates italesætter det på s. 31 i arbejdskataloget, så handler det om at 
være forberedt, når situationen opstår - og derfor har vi her i del 3 behov for 
at forholde os til de analyser, der blev udfærdiget i del 1 og del 2.    

Planlægning af aktiviteter, se arbejdskataloget s. 27  
Med udgangspunkt i den første strategi, der handler om undgåelse af risiko-
situationer, er det relevant, at vi sammen med kursisten i første omgang for-
holder os til de analyser, der allerede er blevet udfærdiget i del 2. På side 26 
i arbejdskataloget har kursisten lavet en liste med de risikosituationer, som 
de umiddelbart har kunnet identificere. Vi skal dog være opmærksomme på, 
at kursisten løbende vil få indblik i flere situationer, som det bliver relevant at 
tage højde for. 

I forbindelse med undgåelse af risikosituationer bliver planlægningsskemaet 
på s. 27 relevant, idet misbruget også i forhold til et tidsmæssigt perspektiv 
kan have et særegnet mønster, hvor der er bestemte tidspunkter på dagen, 
hvor kursisterne er særligt udsat for trang og derfor er særlig vigtige at fo- 
kusere på. Endvidere er det vigtigt, at kursisterne i et eller andet omfang får 
fyldt deres dag ud med aktiviteter, der kan bryde med deres vanlige hver- 
dagspraksis og fjerne fokus fra stoffet. 

Jf. ovenstående skal der udfærdiges en aktivitetsliste/planlægningsliste,  
der i stor udstrækning relaterer til kursistens egne målsætninger/delmål  
og værdier. Derfor tages der også udgangspunkt i arbejdskatalogets del 1,  
s. 14 - 15, hvor kursisten har udfærdiget en liste over deres målsætninger samt 
en liste over hvilke forudsætninger, der skal være til stede for, at de opnår 
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deres målsætninger. Det kan f.eks. være, at ønsket om at dyrke motion skal 
indgå som en del af planlægningen. Det kan også være, at en kursist ønsker at 
få styr på konkrete ting i deres liv, f.eks. økonomi, hvor de skal have detail-
planlagt, hvornår de ringer til banken med henblik på at få aftalt en dato for et 
møde. Lad kursisterne selv arbejde med at sætte de konkrete aktiviteter ind i 
skemaerne - det virker meget mere forpligtigende end hvis forslaget kommer 
fra behandleren.  

Endvidere er det vigtigt at fokusere på de mere lystbetonede aktiviteter, 
herunder at få identificeret disse og sat dem ind i skemaet. 

Det er også vigtigt at få talt med kursisten om de forskellige aspekter, der 
kan være med til at aktivere tanker om stoffer. F.eks. kan der være ruter, som 
de har været vant til gå, som skal lægges om, så de ikke ender de steder, der 
er risikofyldte for dem? Er der genstande i deres hjem, de skal skille sig af 
med som minder dem for meget om misbrug? Kan de eventuelt indrette deres 
hjem anderledes? Er der mennesker, som de ikke skal have inden for døren, og 
hvordan undgår de det? Er der nogen konkrete mennesker i deres netværk, 
som vil være en positiv ressource for deres behandling, som de har mulighed 
for at bruge/henvende sig til - det kan være alt fra professionelle/frivillige/
personlige relationer?

Planlægning er vigtig for at forebygge, at en kursist havner i risikosituationer, 
hvor stoftrangen får overtaget. På den anden side vil en kursist før eller siden 
altid havne i en risikosituation, som de ikke havde forudset og vil i et eller 
andet omfang komme i kontakt med deres stoftrang. I den forbindelse er det 
vigtigt at få introduceret en række andre typer af metoder, som kursisten 
kan anvende i disse tilfælde. Som det bliver italesat af Sokrates på s. 31 i 
arbejdskataloget, så skal kursisten allerede have besluttet sig for (mentalt 
forberedt på), hvad de vil gøre, når trangen kommer, for den vil komme.

At fjerne fokus, s. 32 i arbejdskataloget
På s. 32 i arbejdskataloget er der en liste over forskellige metoder til, hvordan 
kursisten kan fjerne fokus. Kursisten kan f.eks. være besluttet for, at de vil 
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gå i gang med nogle af de aktiviteter, som de har planlagt. I den forstand kan 
planlægningsskemaet også virke som en guideline for, hvad kursisten kan 
gøre, når de får oplevelsen af trang. 

En anden måde at fjerne fokus på er ved at stimulere andre følelsessæt i ste-
det for dem som indgyder til trang. Disse kan stimuleres gennem, film, bøger, 
internet og spil etc.  

En tredje tilgang er at skubbe negative følelser fra sig. Kursisten kan beslutte 
sig for at undgå grublerier, der kommer løbende igennem dagen. Kursisten 
kan beslutte, at der kun må grubles på et bestemt tidspunkt på dagen (dette 
tidspunkt kan eventuelt sættes ind i skemaet) - ellers skal kursisten forsøge 
at skubbe grublerierne fra sig. Dette kan de f.eks. gøre ved, at kursisten fjer- 
ner fokus ved at tælle baglæns, at lægge mærke til farver og beskrive disse 
for sig selv, nævne ting ved navn, f.eks. radio, sko, blad. Endvidere kan en kur-
sist påvirke sine sanser ved f.eks. at holde om en isterning, tage et koldt eller 
varmt bad, høre høj musik eller begynde at træne, lave en kop kakao, at gøre 
det hyggeligt omkring sig.

At ændre nuet, s. 33 i arbejdskataloget 
På s. 33 i arbejdskataloget er der en liste med forskellige metoder til, hvordan 
kursisten kan arbejde på at ændre de følelsessæt, der aktiverer stoftrangen. I 
den forbindelse ønsker vi at tilføre kursisten nogle metoder, der kan erstatte 
et stemningsleje med et andet. På s. 13 har kursisten lavet en liste over de 
positive ting, de kan sige til sig selv, når de har nået deres mål. Dem vælger 
vi her at kalde ”positive resultater af stoffrihed”. Kursisten kan her lukke 
øjnene, nævne de formuleringer, som de selv har skrevet ned på s. 15, og i den 
forbindelse sætte billeder på ordene (visualisere). Dette kan eventuelt trænes 
med behandleren, så kursisten kan gøre dette, når som helst, hvor som helst.    

En anden visualiseringsøvelse, der virker for nogle kursister, er at det visua- 
liseres, at de negative tankesæt pakkes væk i en papkasse og sættes på 
loftet. 



44

Eller at en kursist visualiserer ”en smuk bevægelse”. Kursisten tager her 
udgangspunkt i en bevægelse, som de oplever som smuk eller rar, f.eks. rulle- 
skøjteløb. Kursisten fordyber sig i bevægelsens patologi, rytme og hastighed.

At være i en tilstand af trang er på mange måder at sammenligne med stress. 
I den forbindelse giver det god mening at anvende mindfulness, hvis det ellers 
er en mulighed. Det kan være, at der er en konkret mindfulness-app, som 
kursisten kan have på sin telefon, som de har gavn af. Kursisten kan eventuelt 
gå på internettet og bruge en gratis tjeneste, f.eks. YouTube, der tilbyder for-
skellige former for gratis ”guidet afslapningsmusik”. Eller det kan være, at der 
udbydes mindfulness på det behandlingscenter, som kursisten er tilknyttet.   

Derudover kan afspændingsøvelser også have en effekt, hvor der skiftevis 
spændes og slappes af forskellige steder i kroppen. 

Endelig kan det for nogle af kursisterne være virksomt at tage en powernap 
eller at solbade/tage solarium.

Og at kursisten husker på de ting, som de allerede har opnået og giver sig selv 
en belønning for dette.

Huskekort, s. 34 i arbejdskataloget
Som skrevet tidligere er det af afgørende betydning at være forberedt på, 
hvad man skal gøre, når trangen opstår. Trang kan opstå akut og kan virke over-
rumplende på alle, og derfor er det vigtigt, at kursisten får udfyldt et huske- 
kort med de ting, som de har erfaring med virker allerbedst for dem i de kon- 
krete situationer med trang. Det kan være ting, som en kursist kan sige til sig 
selv eller for den sags skyld konkrete tanker eller handlinger. Huskekortet skal 
laves på en måde, så kursisten kan have det med sig, så de har det ved hånden. 
Det kan enten være på deres telefon eller som et visitkort i pungen. 

På kortet kan der f.eks. stå: ”Husk på alle de gode ting du har opnået ved at 
være stoffri” eller ”Tanker er bare tanker”, hvor kursisten huskes på, at det at 
tænke på stoffer ikke er det samme som at handle på trangen - kursisten har 
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faktisk et valg og har mulighed for at gøre noget andet. Det kan også være, at 
kursisten oplever, at det der umiddelbart har den største effekt er at blive hus-
ket på alle de negative konsekvenser som misbruget har for dem. Der kan i den 
forbindelse refereres til fordele-/ulempeskemaet på s. 11 i arbejdskataloget. 

Tal med kursisten om, hvad der skal stå på deres huskekort. Det er dem, der er 
eksperterne og har erfaringerne med, hvad der virker bedst for netop dem.

Endelig skal det tilføjes, at det i særlige vanskelige perioder kan give god 
mening, at der sendes SMS’er til kursisten. Nogle behandlingscentre har 
SMS-systemer, hvor SMS’erne kan indstilles til at blive afsendt på et specifikt 
tidspunkt. I den forbindelse kan kursist og behandler aftale, hvornår kursisten 
skal modtage en SMS, og hvad der skal stå i den. Det kan være, at kursisten 
skal modtage den op til en risikosituation, som de ikke har mulighed for at 
undgå, f.eks. i forbindelse med vigtige møder og lignende. På sigt er det dog 
væsentlig, at kursisten arbejder på at håndtere disse situationer fremadrettet 
uden brug af SMS, men ved hjælp af de andre metoder der er opstillet i 
indeværende materiale.

Problemløsningsmodellen, s. 36, 37 og 38 i arbejdskataloget 
Problemløsningsmodellen er relevant, fordi den kan understøtte kursisterne 
i at finde løsninger på vanskelige problemstillinger, som de tidligere ikke har 
kunnet overskue at forholde sig til, hvor kursistens svar på en løsningsmodel 
har været at misbruge stoffer. Kursisterne skal orienteres om, at der ikke 
altid findes gode løsninger på konkrete problemstillinger, men at der altid vil 
være nogle løsninger, der er bedre end andre. Problemløsningsmodellen kan 
i den forstand anvendes som en forebyggende intervention og/eller som en 
integreret del af kursistens kriseplan, se s. 35 og 39 i arbejdskataloget.   

Skemaet følges punkt for punkt: 

Trin 1:  Kursisten skal beskrive problemet eller målet så klart som muligt. 

Trin 2:   Kursisten skriver alle deres idéer ned til, hvordan de kan løse proble-
met, også dem som umiddelbart virker som en dårlig ide. 
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Trin 3:   På dette stadie tages der stilling til fordele og ulemper ved de forskel-
lige løsningsforslag. 

Trin 4:   Det løsningsforslag der helt eller delvist løser problemet på den mest 
enkelte måde udvælges. 

Trin 5:   Det planlægges, hvordan løsningen gennemføres, herunder hvilke 
ressourcer er der brug for? Hvilke besværligheder skal klares? Er der 
behov for træning? 

Trin 6:  Løsningen gennemføres. 

Trin 7:   Gennemgå resultatet, herunder hvad skal ændres næste gang for, at 
det kan fungere endnu bedre. Husk at anerkende kursisterne for deres 
anstrengelser. 

Ovenstående kan øves i forhold til de forskellige problemstillinger, som kur-
sisterne byder ind med - ingen problemer er for små eller store!

Hvis skaden er sket/kriseplan, s. 35 og 39 i arbejdskataloget    
Det er ikke ligegyldigt, hvad en kursist tænker om det at få et tilbagefald. Igen 
kan vi referere til den kognitive grundemodel/diamant på s. 22 i arbejdskata-
loget. Hvis en kursist tænker om sig selv: ”Jeg er et skvat, det kan også være 
lige meget”, så vil det give anledning til negative følelser, negative kropslige 
fornemmelser og handlinger - f.eks. at fortsætte med misbruget.      

Som det indikeres på s. 10 i arbejdskataloget, så oplever de fleste kursister 
tilbagefald. I den forbindelse er det vigtigt at få husket kursisten på de vigtige 
pointer på s. 11 i arbejdskataloget, herunder at behandling er at forstå som en 
læreproces, som vi skal igennem flere gange. Det er også gennem vores fejl, at 
vi som mennesker lærer, og et enkelt fejltrin eller tilbagefald behøver ikke at 
være en katastrofe. Det giver derimod anledning til, at vi bliver klogere på os 
selv og på de strategier, der virker og på dem, der ikke virker. 

Det er derfor vigtigt at være forberedt på, hvordan det er muligt at forholde 
sig til de tilbagefald, der nu måtte komme på en konstruktiv måde, herunder 
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Det er ikke altid, at det forholder sig sådan, 
at kursisten mener det, som vi umiddelbart 
oplever, at de giver udtryk for, når vi taler 
med dem om, hvad der skete i forbindelse 
med et tilbagefald.

Det handler her om at stoppe op og gengive 
det, som kursisten har sagt og inddrage 
vores fornemmelse af deres emotionelle 
tilstand og herefter drage en relativ plausi-
bel konklusion. Kursisten har i den forbindel-
se mulighed for at afvise vores fortolkning 
eller at verificere, at vi har fat i den rigtige 
forståelse. 

Eks.:
Kursist: ”Den nar lovede at hjælpe mig med 
at flytte, og så kom han ikke, det fjols!”. 
Behandler: ”Ok, så du følte dig svigtet af 
en gammel ven, og du blev ked af det, og så 
tænkte du, at der er ingen, der vil hjælpe mig, 
hvilket udløste din trang til stoffer?”.  

også at have en plan klar for, hvordan disse tackles. På s. 35 er der derfor 
opstillet en liste over ting, som kursisten kan tænke eller sige til sig selv, ”hvis 
skaden er sket”. Endvidere en kriseplan på s. 39, som udtrykker essensen af 
de opmærksomhedspunkter og strategier, som kursisten har fået med sig i 
indeværende kursus og som kan tages frem, f.eks. som huskekort i de situa-
tioner, hvor kursisten er særligt udfordret.
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DEL 4

Instruktion til:
Hjernen og belønningssystemet     
 I denne del arbejdes der på at give kursisterne en forståelse af, hvorfor og 
hvordan stofferne påvirker hjernen, herunder hvordan der udvikles afhæn-
gighed. Formålet er dels at give kursisterne en forståelse af, hvorfor de 
oplever ambivalens i forhold til rusmidler, og dels at vi sikrer os, at kursisterne 
forstår forskellen mellem de kropslige fornemmelser, der opstår i forbindelse 
med trang og på decideret fysiske abstinenser.    

TILLID, HÅB OG ÆRLIGHED
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Hjernens tre lag, s. 41 i arbejdskataloget     
Nedenstående formidles til kursisterne: 

Den menneskelige hjerne har udviklet sig over millioner af år. Den ældste del af 
hjernen har vi til fælles med insekter og krybdyr, den lidt yngre del har vi til fæl-
les med pattedyr, og den yngste del af hjernen er det kun menneskene, der har.

Forskellige dele af hjernen har forskellige opgaver. Det er hjernen, der sørger 
for, at vi kan trække vejret, gå, stå, spise og sove. Det er også hjernen, der 
styrer vores handlinger. 

Helt grundlæggende er hjernens funktioner udviklet over tid for at sikre  
vores overlevelse. Vores handlinger er i den forstand styret af overlevelses- 
strategier.

At overleve, s. 42 i arbejdskataloget   
Nedenstående formidles til kursisterne: 

Grundlæggende set kan vores følelser beskrives som oplevelsen af enten 
velbehag eller ubehag. Vi vil stræbe imod at undgå ubehag og opleve velbe-
hag. Varme, mad og søvn sikrer bedre overlevelse end sult, kulde og udmat-
telse. I vores hjerne er der forskellige centre, som, når de stimuleres, udløser 
fornemmelse af velbehag. Der er andre centre, der, når de stimuleres, udløser 
ubehag og angst.

De centre i hjernen, som, når de stimuleres, udløser fornemmelse af velbehag, 
kaldes for belønningscentre. Det er vores veludviklede belønningscentre, der 
får mennesket til at stræbe efter mad, varme og søvn, men også socialt fæl-
lesskab og tryghed, der sikrer vores overlevelse. Centre for angst og ubehag 
får os til at glemme sult og træthed og giver anledning til kamp eller flugt for 
at sikre vores overlevelse. 

Vi har altså centre i vores hjerne, som kan stimuleres på forskellige måder. De 
kan stimuleres af sanseindtryk som lyde, lugte, varme, kulde osv. De kan også 
stimuleres af stoflig indtagelse, f.eks. af den mad vi spiser. Maden nedbrydes 
i små bestanddele som optages i blodet. Fra blodet vil nogle bestanddele 
kunne påvirke/aktivere forskellige centre i hjernen. 
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Hjernens signalstoffer, s. 44 i arbejdskataloget
Nedenstående formidles til kursisterne: 

Men hvordan omsættes de forskellige stimuli til konkrete oplevelser af enten 
velbehag eller ubehag?

Hjernen har sit eget signalsystem, hvor bestemte kemiske stoffer virker som 
signalstoffer, der aktiverer eller hæmmer centrene i hjernen i forbindelse 
med konkret stimuli. Det udnyttes i visse former for medicin, hvor medicinen 
efterligner hjernens signalstoffer.

I nogle planter findes der stoffer, der ligner hjernens signalstoffer. De vil, når 
de indtages, påvirke hjernens centre. 

Når beskeder skal sendes til forskellige centre i hjernen, sker det ved hjælp 
af signalstoffer. Stofferne kaldes transmittere. Transmitterne binder sig til 
områder på overfladen af de forskellige centre i hjernen, der består af hjerne-
celler. Områderne kaldes for receptorer. Når en transmitter binder sig til en 
receptor, udløser det en virkning i det center, hvor receptoren sidder. 

Medicin og narkotiske stoffer, der påvirker hjernen, virker ved at ligne (eller 
hvis der er tale om et kemisk stof - at efterligne) kroppens egne transmit-
tere. Ofte er deres evne til at binde sig til receptorerne meget stærkere end 
kroppens autentiske transmittere. F.eks. kan opium raffineres til morfin, hvor 
det aktive stof bliver endnu stærkere end de oprindelige plantestoffer, eller 
der kan fremstilles helt igennem syntetisk morfin lignende præparater, f.eks. 
metadon. Nogle receptorer har navn efter de stoffer, der påvirker dem. F.eks. 
taler man om opioidreceptorer, hvor morfin og metadon binder sig til. 

Stofferne kan have forskellige indvirkning på vores hjerneceller som kom-
munikerer sammen via transmitterstofferne. De narkotiske stoffer kan f.eks. 
blokere for en optagelse af de autentiske transmitterstoffer (som genbru- 
ges), eller de kan øge hastigheden af den kemiske proces, som transmitter- 
stoffet indgår i, hvilket skaber en given effekt. 
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Fysisk og psykisk afhængighed, s. 46 i arbejdskataloget 
Nedenstående formidles til kursisterne: 

Fysisk afhængighed betyder, at vi ved ophør med indtagelse af et rusmiddel 
får det fysisk dårligt. Man får abstinenser. Det kan f.eks. være kuldegysninger, 
svedeture, hovedpine eller kramper. Hvilke og hvor mange abstinenser man får 
afhænger af, hvilket rusmiddel det drejer sig om, og hvor længe man har taget 
det.

Psykisk afhængighed eller stoftrang er en trang til at fortsætte stofindtagel- 
sen for at opnå velvære og/eller undgå ubehag. 

Tolerans og sensibilisering, s. 47 i arbejdskataloget
Nedenstående formidles til kursisterne: 

Kroppen udvikler tolerans over for rusmidler, så der skal større og større 
doser til for at opnå samme rus. Tolerans kan udvikles ved, at kroppen bliver 
bedre til at nedbryde rusmidlet og ved, at hjernen ændrer sin følsomhed 
overfor rusmidlet. 

Sensibilisering kan opfattes som det modsatte af tolerans. Det vil sige, at 
abstinenssymptomerne langsomt bliver værre og værre, og at den stof-
mængde, der udløser abstinenserne, bliver stadig mindre. Man kender ikke 
årsagen. 



52

Anbefalinger, s. 49 i arbejdskataloget   
På s. 49 kommer Sokrates med et ekstra tilbud om tilbagefaldsforebyggende 
redskaber, herunder, ”eksponering” og ”mindfulness”. Der gives en kort intro-
duktion til de to forskellige metoder, såfremt der er mulighed for at tilbyde 
disse på det pågældende behandlingscenter. 

 

Kursisternes og behandlernes evaluering, s. 50 - 51 i arbejdskataloget
Som det indledningsvist blev beskrevet, ønsker vi feedback fra kursisterne 
såvel som fra de behandlere, der vælger at benytte indeværende vejledning. 
Vi beder dig derfor om at støtte kursisten i at udfylde det lille spørgeskema, 
herunder selv at udfylde skemaerne på de sidste to sider. 

“Mange tak for hjælpen“.  
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BEHANDLERENS EVALUERING

Kursus Dato Navn: (valgfrit)

Du svarer ved at sætte kryds ud for det svar, der bedst passer med dine ople- 
velser. 

Gav materialet anledning til, at du fik undersøgt,  
hvad kursisten ønsker at arbejde med fremadrettet? 

 I høj grad I nogen grad Hverken/ eller Lidt Slet ikke

Kommentarer:   

Var det din oplevelse, at undervisningskataloget støttede  
dig i at formidle meningen med de forskellige metoder?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller Ikke meget Slet ikke

Kommentarer:     

✄
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Passer arbejdskataloget til den måde, du arbejder på som behandler? 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller Ikke meget Slet ikke 

Kommentarer:  

Havde du som behandler en oplevelse af, at der manglede noget i kurset?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller Ikke meget Slet ikke  

Kommentarer:  

✄
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