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Ergoterapeut 

Kognitiv uddannelse 

grund+udvidet 

Dobbeltdiagnose uddannelse 

Kursusleder uddannelse i ” på 

vej til et bedre liv” 

Motiverende interview  
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Personer med alvorlige 

psykiske lidelser med 

funktionssvigt og en 

rusmiddel problematik 
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At fungere bedre socialt 

 Få nye og OK venner 

 Finde meningsfulde og sunde daglige 

aktiviteter 

 Forstå risikoen ved rusmidler 

 Mestre et liv med større egenkontrol over 

rusmidler (skadereduktion) 

 Få et bedre behandlingsforhold til social- og 

sundhedsvæsenet 
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Tanker om kontekst 

Godkendelse på konference 

Forsamtaler 

Gruppekontrakt 

Program 

Udlevering af bruchure 
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Gruppekontrakt 

Dagsorden præsenteres, samt 
arbejdsmetoder for kurset 

OAS scoring 

Sol 

Målsætning 

Forandringshjul 
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Mindfullness 

Siden sidst 

Repetition 

Hjemmearbejde 

Pause 

Nyt emne 

Nyt hjemmearbejde 

Dagen i dag 
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Selvværd 

Positiv selvhævdelse 

Modstå rusmiddel pres 

og trang 

Fritid og venner 
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Hvad er det  

Hvordan forbedrer jeg 

det 
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                     Erfaringer/ leveregler 

                                      ↓ 

                        Udløsende hændelse 

                              ↓ 
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Udholde ubehagelige 

følelser 

Sige nej og sætte 

grænser 

Mestre kritik fra andre 
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Rollespil 

Problemløsningsmodellen 

Youtube(klovn) 
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Fordele/ ulemper ved 

rusmidler 

Advarselssignaler 

Huskekort 
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Forandringshjul 

mestringspil 



Hvad er positiv 

fritidsaktivitet 

Venskab 
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Den enkelte definerer en meningsfuld 

aktivitet 

Hvad har tidligere aktiviteter betydet  

Hvad er en positiv aktivitet for dig 

Hvad skal der til at opnå det 

Brug af kognitive aktivitets skemaer 
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Hvad er venskab 

Tidligere venskaber og deres 

betydning 

Socialfærdighedstræning 

Problemløsningsmodel 

Grundlæggende kommunikations 

færdigheder 
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Evaluering 

Afslutnings middag 

Uddeling af 

kursusbeviser 

Opsamling af alle 

færdighedsområder 
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*Du har deltaget i kurset ”på vej til et bedre liv” 

*Kurset består af 34 lektioner a´ 2 t. i perioden 4.2.2015 til 

16.11.2015. 

*Du har haft et meget stabilt fremmøde. Du har taget 

hjemmeopgaverne seriøst og været meget pligtopfyldende over for 

disse. Du har undervejs åbenet mere og mere op og delt dine 

meninger og erfaringer med holdet. Du har været engageret i kursets 

forskellige emner, og har bidraget på din måde til debatterne. Du har 

været meget interesseret i medkursisters meninger, samt været 

opmærksom, når nye emner er blevet præsenteret. Du har gennem 

hele kurset udvist et stort engagement og været rigtig god til at 

holde fokus. 

*Det er vores opfattelse, at du tænker meget over de værktøjer du er 

blevet præsenteret for på kurset og husker dem. Dette gælder alle 

færdighedsområder kurset omhandler 



Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut 

Thomas Steffensen 



Social læringsteori 

Motiverende samtale 

(MI) 

Psykoedukation 

Kognitiv adfærdsterapi 

Gruppedynamik 
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Modellæring 

Belønning 

Adfærdstræning 

Repitition  

Generalisering 

”Mens jeg hører mig selv tale, lærer 

jeg, hvad jeg tænker” (Miller, 2003) 
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 Vi er rollemodeller 

Gå med modstand 

Undgå at argumentere og overtale 

 Undgå at kritisere – vær balanceret 

 Anerkende uenighed og udforsk den 

 Flyt fokus hvis der opstår en barriere 

 Undgå at fortolke og diagnosticere 

Gentager/spejler - det hjælper til 

selvrefleksion  

 Husker det er er deltagerne der er 
eksperter på området 

 Skaber rammerne, deltagere udfylder 
dem  

 



Giv meget ros og accepter alle bidrag 

  Aktiver deltagerne (ikke forelæse): spørg om 
deltagernes mening, forslag, eksempler, læse højt, … 

Vær gerne personlig  

Tjek deres forståelse og opmuntre deltagerne til at 
hjælpe hinanden 

  Hav det sjovt og hyggeligt og grin af dig selv 

  Vær entusiastisk, optimistisk og rolig 

Tag skylden på dig hvis deltagerne ikke har forstået 
noget eller ikke har gjort det de skulle 

  Vælg opgaver og øvelser der er aktuelle for deltagerne 
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*At se verden gennem patientens briller 

*At bruge refleksion i forhold til patientens 

udsagn 

*At undersøge og prøve at forstå patientens 

oplevelser 

*At styre sin ”ordnerefleks” 

*At styre sin ”det kender jeg godt refleks” 

*At sætte sin egen ekspertrolle i baggrunden og 

trække patientens ekspertstatus frem 



 

Tanker om effektmåling 

 

Hvorfor måler vi 

Hvad måler vi 
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”Oplevelse af sammenhæng”(OAS) 

En følelse af at de påvirkninger der kommer både indefra og udefra er 

forudseelige og forståelige – at der er tilstrækkelige ressourcer til at klare 

de stillede krav – at udfordringerne er værd at engagere sig i. 

Håndterbarhed(tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at klare 

de krav livet udsætter en for og håndterer de traumatiske oplevelser 

som livet giver). 

Begribelighed( den indre og ydre påvirkning er kognitiv forståelig, 

ordnet, sammenhængende og struktureret. Fremtidige påvirkninger er 

forudsigelige eller kan indpasses) 

Meningsfuldhed(opnås når de områder i ens liv, der har stor 

betydning giver mening i både kognitiv og følelsesmæssig forstand). 
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Målte vi det vi ville? 

Kan det bruges til formålet? 

Kan vi bruge resultaterne? 
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Der er et liv uden stoffer! Man kan kæmpe imod i stedet for at ryge sig skæv hele tiden. 

  

Det er en god lille gruppe, vi kan tale frit fra leveren.  Der er et godt spænd i gruppen.   

Vi lærer af vores snak både indbyrdes og professionelt. Jeg bruger de ting jeg lærer her i 
hverdagen. Det er rart at se andre mennesker og blive forkælet lidt. Det regelsæt vi har lavet for 
gruppen bliver overholdt.  

Det var godt at der i starten var plads til at brokke sig, på afdelingen lytter de ikke.  

Det er befriende. Nu er brokken kommet ud og der er tid til andet.  

Det var ikke godt at der blev skiftet ud i starten.  Man klapper lidt i når der er nye med. Man åbner 
mere op når man lærer hinanden at kende.  

Vi har et fastlagt program og sidder ikke bare i rundkreds. Jeg har fået meget ud af at lytte til 
gruppen. Der var meget på kurset jeg kendte til, men der kommer nye vinkler på.  

Teori kan være svært at huske så det er godt at bruge visuelle ting og metaforer. Rollespil på virker 
mig meget, det sidder jo så dybt i mig 

Nogen ting er nye andre ting vidste jeg i forvejen men jeg tænkte ikke over dem. Det ændrer 
langsomt mit tankemønster. Det er ikke altid jeg husker det, men jeg prøver.  

Jeg kan lære noget af gruppen.  Det er meget godt at høre om andres problemer.  

Specielt det med at mestre kritik og give kritik og det at sige nej på en ordentlig måde, har været 
godt. Hvis ikke lige ”udyret” tager mig så prøver jeg at bruge det som jeg har lært.  At træde et 
skridt tilbage og lige lytte lidt og forsøge at tænke over hvad jeg gør. Det kan jeg også afprøve her.  

Selvværds træet har været godt. Man kan sammenligne med en joint, roden skal være god for 
ellers går det ikke.  

Vi skal passe på ikke at koge for meget suppe på hvert emne.   

 ”DET HAR VÆRET EN GOD REJSE!” 
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Bachelor opgave 



Det er ikke kun misbrug der har været fokus på, men 

det er mange ting der er forbedret.  

Kurset bidrager til nye tankemønstre, sociale 

færdigheder og redskaber til interaktion, som 

giver personerne støtte og tilfredshed i aktivitet 

og deltagelse.  

Patienterne har lært at henvende sig, lytte, bede 

om noget og tale med andre. Herved kan de 

vurdere og reagere hensigtsmæssigt i situationer.  
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”så bliver du nødt til at arbejde med det hele tiden, det 

skal hele tiden være i din bevidsthed”.  

 

 

 

Det ligesom støtter en der hvor man måtte have brug for 

det, fordi det er sådan meget et tag-selv-kursus (..)”.  
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Patienterne oplever at de pga. kurset mestrer 

tankemønstre i forhold til velvære, misbrug, 

konflikter og det at træffe valg tilfredsstillende 

 Alt dette øger deres livskvalitet, og bidrager til 

deres personlige udvikling.  

 

 
Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut 

Thomas Steffensen 



 OAS 

 Evaluering 

 Bachelor 

 

 

 

Alle 3 giver et resultat der peger i samme retning. 
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 Kan målingerne bruges? 

 Kan de stå alene?  

 Var der andet der kunne bruges? 
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