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Koncept for gruppeforløb til borgere med 
udviklingshæmning og rusmiddelproblemer 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citaterne stammer fra deltagere, der har været med til at afprøve gruppekonceptet 
Rusmidler og skadevirkning. Det er et gruppeforløb, der er særligt tilrettelagt til voksne 
borgere med udviklingshæmning og lignende kognitive vanskeligheder, som har et 
problematisk forbrug af rusmidler. Konceptet kan benyttes som en del af den kommunale 
rusmiddelbehandling, eller som et socialfagligt forebyggende gruppetilbud.  
 
Det særlige ved gruppekonceptet er, at det er tværfagligt faciliteret af medarbejdere fra 
både det rusmiddelfaglige og socialfaglige område. Der er brug for begge typer faglighed 
for at kunne gennemføre et vellykket gruppeforløb efter konceptet. Samtidig er det meget 
konkret i sin udformning og indeholder materialer, som borgere i målgruppen har været 
med til at udvikle og kvalificere. 

Gruppekonceptet Rusmidler og skadevirkning er udviklet af Metodecentret i samarbejde 
med Specialområde Udviklingshæmning og ADHD i Region Midtjylland, Viborg 
Kommunes voksenhandicapområde og Rusmiddelcenter Viborg. Udviklingshæmmedes 
Landsforbund (ULF) har været med til at udvikle redskaber, der indgår i konceptet. 

Formål med gruppeforløb 
Gruppekonceptet har både nogle overordnede og konkrete formål.  
De overordnede formål er: 

 At kunne kunne tilbyde borgere med udviklingshæmning viden om rusmidler og 
skadevirkning samt et behandlingstilbud, der er særligt tilrettelagt til deres 
forudsætninger og behov.  

 At skabe brobygning mellem de socialfaglige- og rusmiddelfaglige områder ved at 
øge det tværfaglige samarbejde med borgergruppen. 

 

Der er andre som 
åbner sig op, og 
så har man også 
selv lyst til at 
åbne op. Forskellen er, at man 

sidder og snakker 
fælles om det. På 
misbrugscentret er 
det kun mig og 
behandleren. 

Man føler sig 
ikke ene og 
alene med 
problemet. 

Det har været 
fantastisk at være 
med i, og er noget 
jeg gerne vil være 
med til en anden 
gang. 
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En ny undersøgelse Metodecenteret har foretaget for Socialstyrelsen viser, at der på 
landsplan efterpørges behandlingstilbud, der tager hensyn til borgergruppens kognitive 
funktionsnedsættelse. Generelt karakteriserer fagpersoner borgergruppen som udfor-
drende, fordi de mangler viden på tværs af fagområderne for at kunne hjælpe dem 
tilstrækkeligt med at ændre deres forbrugsadfærd. Derfor har konceptet et særligt 
tværfagligt format, hvor gruppesessionerne ledes af både en rusmiddelfaglig facilitator og 
en socialfaglig facilitator.  
 
Det konkrete formål og ambitionen med gruppekonceptet er dels at øge deltagernes 
viden og bevidsthed om deres egen forbrugsadfærd samt rusmidlernes virkning og 
skadevirkning. Dels at motivere til ændring af deltagernes rusmiddelforbrug, enten i en 
positiv og forebyggende retning, eller helt at ophøre deres forbrug. Der arbejdes derfor 
både med psykoedukation, personlige mål, drømme om en bedre fremtid, nye 
mestringsstrategier og planer for, hvem der kan hjælpe og støtte, når det bliver svært. 
Konceptet guider de fagprofessionelle igennem forløbet, og skaber en genkendelig 
struktur for deltagerne.  

Målet er, at deltagerne ved gruppeforløbets afslutning: 

 Har formuleret individuelle behandlingsmål eller mål for adfærdsændring 
 Har fået øget viden om rusmidler og deres skadevirkning 
 Er motiverede for at skabe forandring af deres forbrugsadfærd 
 Har fået indsigt i, hvordan de selv positivt kan bidrage til at skabe forandring, og 

hvilke mestringsstrategier, de kan benytte 
 At deltagerne ved, hvor de kan få hjælp, og hvem der kan støtte dem i deres 

adfærdsændring 

Form og indhold 
Konceptet består af i alt seks gruppesessioner af 2-3 timers varighed. Sessionerne afholdes 
enten hver uge eller hver 14. dag. Imellem sessionerne er der forskellige hjemmeopgaver, 
deltagerne skal arbejde med og forberede. Her skal deltagerne understøttes af deres 
støtte-kontaktpersoner, hvis de ønsker hjælp. Figur 1 viser de centrale aktiviter i 
gruppforløbet. 

Figur 1. Overblik af gruppeforløbets aktiviteter  

 

På de seks gruppemøder arbejdes der med forskellige temaer, som har forebyggelses- og 
behandlingsrelevans:  

 Rusmidler og skadevirkning  
 Abstinenser og trang 
 Forandringer i hverdagslivet 
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 Mestring og nødplaner 
 Netværk og støtte 

 

Viden og læring om rusmidler og skadevirkning tager udgangspunkt i de rusmilder, 
deltagerne har erfaring med. De første sessioner består af erfaringsudveksling mellem 
deltagerne. Her undersøges både positive og negative erfaringer med rusmidler i 
fællesskab i gruppen. Der arbejdes meget konkret med plusser og minusser ved rusmidler. 
Facilitatorerne sørger for at skabe spejlinger mellem deltagerne og have fokus på det, der 
er fælles. Det sker på en anerkendende måde, så alle deltagere føler sig inkluderet i 
gruppen. Deltagernes erfaringer kobles med faktuel viden om virkning, bivirkning og 
skadevirkning af rusmidlerne. Det undersøges, hvordan deltagerne oplever, at rusmidlerne 
kan skabe problemer i hverdagslivet, og hvilke drømme og mål de har for fremtiden. På 
baggrund af undersøgelsen udarbejdes personlige mål for forebyggelse eller 
adfærdsændring. Der arbejdes med konkrete handlinger, der kan skabe forandring så 
forbruget ændres i en positiv retning, og hvem der kan hjælpe. Facilitatorerne støtter 
deltagerne i at hjælpe hinanden med idéer og anerkendelse i forhold til de forskellige 
skridt, de ønsker at tage. Gruppens fællesskab, støtte og opbakning er en vigtig 
motivationsfaktor for at skabe forandring for den enkelte deltager. 

I figur 2 fremgår en oversigt over temaerne i de seks gruppesessioner, og hvilke elementer 
der indgår. Emnerne for hjemmeopgaverne fremgår af de nederste kasser. 

 

Figur 2.  Temaerne for de seks gruppesessioner og deltagernes hjemmeopgave 

 

Trods forskellige temaer har hver session en fast struktur, der fremgår af en visuel 
dagsorden. Strukturen er vigtig for, at deltagerne kan holde sig orienteret i, hvor langt de 
er nået i sessionen. En fast procedure er, at deltagerne tjekker ind og ud af sessionen med 
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følelseskort. Det giver facilitatorerne mulighed for at undersøge, hvordan deltagerne har 
det ved start og slut, og derved om det har ændret sig undervejs i sessionen. Der afsluttes 
altid med en anerkendende runde fra facilitatorerne, efterfulgt af fællesspisning. 
Fællesspisningen er vigtig at prioritere, fordi det giver deltagerne en ”mellemfase”, hvor der 
er mulighed for omstilling fra gruppesession til hverdagsliv. Her tilbydes deltagerne lidt 
mad og afslappet socialt samvær, hvor der ikke skal tales om svære emner. 
Fællesspisningen kan også være en god motivationsfaktor for at fastholde deltagerne. 

Tværfaglig facilitering  
Samtidig med behandlingsmæssige temaer om rusmidler, arbejdes der med det særlige 
sociale som en gruppe kan tilbyde deltagerne fx at skabe tryghed, tillid, åbenhed, positiv 
spejling og anerkendelse. Der laves koblinger til borgernes hverdagsliv, og hvad der kan 
være udfordrende ved at leve med en funktionsnedsættelse. Begge fagligheder sættes i 
således i spil for at få gruppeforløbet til at fungere.  

Den rusmiddelfaglige facilitator har vigtig viden omkring rusmidler og de problematikker, 
der følger med et problematisk forbrug. Men vil ofte mangle viden omkring personer med 
udviklingshæmning, og hvilke særlige opmærksomhedspunkter der må medtages i en 
behandlingsindsats, så den er målrettet deres forudsætninger og behov. Her kan den 
socialfaglige facilitator bidrage med sit kendskab til målgruppen, og have vigtige input i 
forhold til formidling, tilrettelæggelse og facilitering af et gruppeforløb. Samtidig skal den 
socialfaglige facilitator have opmærksomhed på de dynamikker, der kan opstå i gruppen 
og sørge for, at alle deltagere bliver inddraget. Dog vil den socialfaglige facilitator typisk 
ikke have et indgående kendskab til rusmidler og skadevirkning. Derfor er begge 
faggrupper vigtige i facilitering af gruppeforløbet. 

 

 

 

Ledelsesmæssig og organisatorisk prioritering 
En vigtig forudsætning for at kunne etablere et gruppeforløb om Rusmidler og 
skadevirkning er, at der er ledelsesmæssig og organisatorisk opbakning til at skabe et 
tværfagligt samarbejde omkring borgergruppen. Der skal prioriteres tid og ressourcer til at 
at rekruttere deltagere, facilitatorerne skal have tid til at lære hinanden at kende og 
planlægge sessionerne, og endelig skal deltagernes faglige støtte-kontaktpersoner 
informeres om gruppeforløbet, og hvordan de kan bidrage til at støtte deltageren. Hvis ikke 
dette implementeringsgrundlag er på plads, bliver det vanskeligt at gennemføre 
gruppeforløb efter konceptet med succes. I figur 3 fremgår en samlet oversigt over 
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kerneelementerne i gruppekonceptet, aktiviteterne og de forudsætninger, der må være på 
plads for at kunne skabe et succesfuldt forløb. 

 

Figur 3. Overblik af gruppekonceptets kerneelementer, aktiviter og implementeringsforudsætninger  

 

Materialer til gruppeforløb om Rusmidler og skadevirkning 
Ud over selve konceptbeskrivelsen er der udviklet en hel række materialer, der skal 
understøtte planlægning og gennemførelse af gruppeforløb. 

Den tværfaglige facilitering kræver opmærksomhed på både fælles og forskellige roller 
samt ansvarområder, som facilitatorerne har i gennemførelsen af de enkelte 
gruppesessioner. Der er udviklet en særlig facilitator logbog, der skal benyttes som guide 
til planlægning og gennemførelse af hver gruppesession. Facilitator logbogen skal 
benyttes aktivt i sessionerne til at dokumentere deltagernes fremmøde og bidrag i 
gruppen. Her noteres også deltagernes bidrag fra hjemmeopgaver.  

Til hver gruppesession anvendes forkellige visuelle materialer og redskaber, som er samlet 
i et særligt redskabshæfte.  

Ved første session udleveres Min personlig logbog til hver deltager. Her findes forskellige  
hjemmeopgaver, som de skal arbejde med mellem gruppesessionerne. 
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Oversigt materialer, der indgår i arbejdet med gruppekonceptet: 
 
 

 

 Konceptbeskrivelsen er hoveddokumentet og bør 
læses af alle fagpersoner og ledere, før et gruppeforløb 
planlægges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

             Arbejdsredskaber, der understøtter konceptet i praksis 
 

                   
 
Facilitators logbog anvendes som 
guide og dokumentations- 
redskab. 

 Deltagernes hjemmeopgaver                   Redskaber til sessionerne 

 
 

 

 
For yderligere information omkring gruppekonceptet Rusmidler og skadevirknin 
Se www.metodecentret.dk  
 
Kontakt:  
Helle Høgh, Chefkonsulent, Antropolog       
helle@metodecentret.dk       
tel.nr. 2341 1243 


