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Indledning 
Logbogen er udarbejdet til facilitatorer af et gruppeforløb målrettet borgere med 
udviklingshæmning omkring rusmidler og skadevirkning. Før anvendelse skal selve 
Konceptet for gruppeforløb læses grundigt igennem for at kunne tilrettelægge hvert 
gruppemøde og det samlede forløb.

Facilitator skal medbringe logbogen til hvert gruppemøde for at sikre dokumentati-
on af gruppeforløbet. Facilitatorerne aftaler på forhånd, hvem der noterer i logbogen.

Notaterne fra logbogen kan indgå som dokumentation i behandlingsjournalen for 
rusmiddelbehandleren, eller anvendes i socialfaglige dokumentationsplatforme.

For hvert møde udfyldes en række skemaer:
• Skema til udeblivelser eller afbud
• Skema til tjek ind og tjek ud 
• Opsamlingsskemaer for deltagernes hjemmeopgaver
• Noter til ”tak for i dag” anerkendende runde til hver borger, om deres deltagelse i 

gruppen
• Skema til facilitators selvevaluering efter hvert møde
• Skema til facilitators generelle refle sioner omkring gruppemødet

Desuden fremgår en liste over forskellige redskaber, som facilitator skal medbringe 
til gruppemøderne. Redskaberne fi des i en særlig redskabsmappe, der hører til 
Konceptet. 

Vær opmærksom på:
• At deltagerne ofte vil være svage læsere. Derfor bør al skrift læses højt, både i 

deltagernes logbøger samt på plancher, der udfyldes på møder.
• At tilbyde deltagerne hjælp til at skrive eller tegne i deres logbøger
• At sørge for, alle deltagere har forstået hjemmeopgaver og spørgsmål – tilbyd 

evt. individuel hjælp til at forstå opgaven.

Der afsættes 3 timer til hvert gruppemøde, hvilket kan forkortes efter behov.

Logbogen og redskabsmappen er tilgængelige i en elektronisk version på Metode-
centrets hjemmeside: www.metodecentret.dk
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Gruppemøde 1  -  Velkommen
På det 1. gruppemøde skal der være fokus på at skabe 
tillid og tryghed i gruppen. 

Facilitatorerne skal være imødekommende, og forsikre deltagerne om, at gruppen er et 
trygt rum. Det betyder, at deltagerne skal ankomme i et rum, hvor der er styr på, hvor 
de skal sidde. Læg deres logbog med navn på bordet, som anvisning af hver deltagers 
plads. Te, kaffe, vand, snacks etc. skal stå på bordet, og der skal altid være en facilitator i 
rummet til at byde deltagerne velkommen. 

Facilitator noterer fremmøde og udeblivelser i skema 1, inden mødet går i gang.
På forhånd udarbejdes en visuel dagsorden med faste punkter for at skabe struktur 
for deltagerne. Der kan anvendes forskellige farvekoder, der signalerer forskellige 
skift i løbet af mødet fx Grøn = punkt, Rød=pause, Blå= Fællesspisning. Når et punkt 
er afsluttet streges det ud, for at skabe struktur for deltagerne, så de kan se hvor 
langt de er nået i mødet. Denne struktur anvendes på alle gruppemøderne. 
Facilitatorerne aftaler på forhånd, hvem der står for at facilitere hvert punkt og hvem, 
der skal notere i logbogen. Der er i alt � re skemaer, der udfyldes undervejs: Skema 
2 Tjek ind og tjek ud med følelselskort, Skema 3 Hvorfor er vi her?, Skema 4 Snak 
om alkohol og stoffer – kortlægning af rusmidler via dialogkort og Skema 5 Tak for i 
dag. Skema 5 anvendes gennem hele mødet til at notere anerkendende feedback til 
deltagerne.
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Hovedstruktur for gruppemøde 1:

Dagsordenspunkt Facilitators huskeliste

1. Velkommen -Facilitatorerne byder velkommen, fortæller hvad de 
hedder og forklarer meget kort, hvad formålet med grup-
peforløb er. Hjælp deltagerne med at forstå, hvad det vil 
sige at være i en gruppe (se 1.a)
-Visuel dagsorden gennemgås
-Tjek ind:  alle deltagere vælger et følelseskort ud fra spm. 
“Hvordan har jeg det lige nu?”.
Facilitator starter med at trække et følelseskort for at vise 
hvordan. Facilitatorer aftaler på forhånd, hvem der noterer 
i skema 2, hvilke kort, der vælges af hvilke deltagere.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet

2. Hvorfor er vi her? -Runde blandt deltagerne, hvor de siger hej til hinanden,
fortæller: navn, hvor gamle de er, hvad de godt kan lide at
lave.
-Hver deltager fortæller, hvorfor de er med i gruppen.
-Facilitatorerne deltager i runden og kan evt. starte run-
den.
-Medfacilitator noterer hver deltagers formål med at
være i gruppen i skema 3.
-Se 2a, hvis deltagerne har brug for taleregler.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet

PAUSE (10 min.) -Husk at oplyse om toiletforhold, og hvor man må ryge.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

3. Snak om alkohol
og stoffer

Rusmiddelfacilitator introducerer punktet og øvelsen med 
dialogkort (se 3a). 
-Dialogkort anvendes til, at deltagerne udveksler erfarin-
ger omkring forskellige rusmidler. Facilitatorerne skal have
fokus på spejling og opsummering af deltagernes erfarin-
ger, og få hele gruppen til at deltage i erfaringsudvekslin-
gen.
-Medfacilitator noterer hver deltagers erfaringer i skema
4.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

PAUSE (10 min.)

4. Hjemmeopgave -Plusser og minusser
Deltagerne guides til at åbne deres logbog og slå op på
gruppemøde 1.
-Opgaven præsenteres (se 4a). Det efterprøves, at delta-
gerne har forstået opgaven.
-Deltagerne skal opfordres til at lave hjemmeopgaven
sammen med deres faglige støttepersoner.
-Deltagerne skal huskes på, at medbringe deres logbog
næste gang
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5. Tak for i dag -Anerkendende runde, hvor gruppen og hver deltager
får positiv feedback for deres deltagelse i gruppemødet af
facilitatorerne jf. skema 5 (se 5a).
-Tjek ud alle deltagere tjekker ud ved at vælge et følelses-
kort ud fra spm. “Hvordan har jeg det lige nu”?
- Facilitator noterer i skema 2 hver deltagers kort.

Fællesspisning (evt. 
pizza)

- det kan evt. aftales, at der ikke skal tales om rusmidler
under spisningen.

1a) Hjælp deltagerne med at forstå, hvad det vil sige at være i en 
gruppe.

Deltagerne skal vide: 
• At formålet med at være i en gruppe, er at tale med hinanden og lytte til hinan-

dens erfaringer med alkohol og stoffer og få ny viden om rusmidler.
• At gruppen kan støtte hinanden, både når det går godt, og når det er svært.
• At de ikke kan sige noget ”forkert” i gruppen, det er et fordomsfrit rum.
• At alle vil have oplevelser med rusmidler, så man er ikke alene om erfaringen.
• At gruppen er et fortroligt rum. Det, de andre siger i gruppen, skal man ikke for-

tælle videre. I hjemmeopgaverne er det deltagernes egne erfaringer, der arbej-
des med, og det må de gerne fortælle fx deres kontaktperson om. Den sondring 
er vigtig at forklare.

• At der er en fast struktur for hvert gruppemøde, og facilitatorerne vil guide dem 
igennem hvert møde.

• Visuel dagsorden – præsenter hvad der skal ske på mødet. Dagsorden læses højt 

og gennemgås (se billede)

2a) Hvorfor er vi her?

• Dette punkt er vigtigt, fordi vi her hører deltagernes motivation for at deltage i 
gruppeforløbet. Det giver en indikation af, hvilke personlige mål deltagerne øn-
sker at forfølge i gruppeforløbet.

• I skema 3 noterer medfacilitator hver deltagers formål og motivation for at delta-
ge i gruppeforløbet.

• Hvis det viser sig, at deltagerne snakker for meget ind over hinanden, så tag en 
snak efter runden, omkring fælles aftaler for det at deltage i en gruppe. Skriv evt. 
aftalerne ned på en tavle eller flipover

3a) Snak om alkohol og stoffer

• Dialogkortene kan anbringes på gulvet eller et bord, med bagsiden opad.  Delta-
gerne skiftes til at rejse sig og trække et kort – giver det til facilitator, som læser 
højt.

• Rusmiddelfacilitator faciliterer snakken og kobler viden om, hvordan rusmidlerne 
virker, sammen med deltagernes erfaringer, og laver koblinger mellem deltager-
ne, for at styrke gruppefølelsen.

• Medfacilitator noterer i skema 4, hvilke rusmidler de forskellige deltagere har 
erfaringer med og aktuelt bruger.
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4a) Hjemmeopgave  – Plus og minus

• Bed deltagerne om at slå op i deres logbog. Læs opgaven højt - teksten fremgår
herunder.

Hjælp evt. deltagerne med at vælge et rusmiddel, de vil lave opgaven ud fra.

Hjemmeopgave til gruppemøde 2: 

og  

Du skal gøre 3 ting:

1. Du skal vælge ét rusmiddel du har prøvet.

- Skriv navnet på rusmidlet ved den blå pil  i skemaet på næste side. 

2. Du skal skrive, hvad der var godt ved det? Hvad hjælper det dig med?

Skriv under   i skemaet.
3. Dernæst skal du skrive, hvad der IKKE er godt ved det. Skriv under  i skemaet.

Skriv navn på stof 
eller alkohol, du har 

valgt.

   Plusser Minusser
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Du skal også tænke over, hvad det betyder for dit helbred, sociale liv og økonomi:

Helbred Socialt Økonomisk

5a) Tak for i dag 

•	 Facilitator anvender punkterne fra skema 5, hvor der løbende er blevet noteret  
anerkendende observationer for hver borger. Der gives samlet anerkendende 
feedback på gruppen for at styrke gruppedynamikken. 

•	 Deltagerne skal selv have mulighed for at give feedback på at være i gruppen: 
”Hvordan har det været at være i gruppen i dag”? ”Hvad tager du med fra mødet 
i dag?”.

Skemaer til dokumentation

Før mødet starter, skal facilitatorerne aftale, hvem der har ansvaret for at dokumen-
tere i de forskellige skemaer undervejs i gruppemødet.PEMØDE 1VELOMMEN (2 
time
Skema 1: Udeblivelser eller afbud
Noter afbud og udeblivelser i skemaet, og vurder om der skal tages handling på ude-
blivelser. 

Refleksionsspørgsmål Noter:  
Er der behov for handling?

Var der afbud i dag? 

Var der udeblivelser uden afbud i dag? 
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Skema 2: Tjek ind og ud samt særlige observationer  

Skemaet skal bruges til at notere deltagernes valg af følelseskort ved ind og ud tjek 
i mødet. Desuden observeres deltagere i forhold til at skabe positive og negative 
dynamikker I gruppen. 

•	 Hver deltagers valg af følelseskort ved tjek ind og tjek ud noteres.
•	 Observer for positive og negative normbærer – hvordan skal deltagerne pla-

ceres?
•	 Observationer og særlige hensyn til deltagerne - er der noget vigtigt at huske 

eller anerkende til næste gang? Skal vi placere deltagerne anderledes næste 
gang?

Deltagernavn Tjek ind 
Følelseskort

Tjek ud
Følelseskort

Noter 
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Skema 3: Hvorfor er jeg her? 
 
Noter hver deltagers motivation for at deltage i forløbet.  

Deltager Hvorfor er jeg i gruppeforløbet? 
Indledende motivation for at deltage.



13



14

Skema 4: Snak om alkohol og stoffer – kortlægning af rusmidler via 
dialogkort

Dialogkort anvendes til at kortlægge deltagernes erfaringer med rusmidler. Aftal, 
hvem der skal notere i kortlægningsskemaet, hvilke rusmidler deltagerne nævner, 
de har erfaring med og evt. aktuelt forbrug af.

Deltager Erfaringer med rusmidler og aktuelt forbrug
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Skema 5: Tak for i dag. Skema til at skrive punkter til anerkendende 
feedbackrunde 

• Skemaet kan anvendes gennem hele gruppemødet, men især i pauserne kan 
det være godt at få noteret nogle anerkendende punkter til hver deltager.

Deltager Anerkendelsespunkter
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Redskaber til gruppemøde 1

• Logbog udleveres til hver deltager – der skrives navn på forsiden, så deltageren 
kan se, den er personlig. Mappen med navn, kan lægges på den plads facilitator 
ønsker deltageren skal sidde. Husk at skrive kontaktoplysninger på facilitator på 
forsiden med telefonnummer og mail. 

• Følelseskort – 5 kort, der printes fra redskabsmappen, der hører til Konceptet. Fø-
lelserne er: glad, ok, ked af det, bange og vred.  
Følelseskortene klippes ud, lamineres og samles i et sæt til hver deltager. Brug 
den persona, der matcher hver deltager bedst i forhold til køn og alder. Sættet af 
følelseskort ligger på bordet sammen med logbogen fra mødets start. Følelses-
kort anvendes ved tjek ind og ud. Men kan også anvendes på andre tidspunkter 
under mødet.

• Dialogkort – kopieres eller printes fra redskabsmappen, der hører til Konceptet. 
Klippes ud, foldes på midten, så der bliver en for- og bagside og lamineres. 

• Stressbolde eller dimser kan med fordel medbringes. Giver god afledni g for 
deltagerne.

• Tegne- og skriveredskaber skal medbringes. 
 



18

Efter gruppemødet

De to facilitatorer reflekterer og drøfter sammen, hvordan gruppemødet gik, 
herun-der egen rolle og fordeling af opgaver. Tidsestimat ca. 30 min.

Skema 6: Facilitators selvevaluering af gruppemøde 1

Refleksionsspørgsmål Noter

Hvad gik godt i dag? 

Hvad gik mindre godt? 
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Hvad skal vi huske til næste gang? 

Skema 7: Generelt om gruppemøde 1

Her kan noteres generelle refle sioner omkring gruppemøde 1 fx form og indhold. 
Det er relevant i forhold til videreudvikling af evt. lokale justeringer af konceptet for 
gruppeforløb.
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Gruppemøde 2 – Alkohol og stoffer
Formålet med mødet er, at deltagerne får viden om alkohol, hash og stoffer.
Fokus på viden om rusmidler og deres virkning ud fra deltagernes hjemmeopgave 
om plusser og minusser. 
Deltagerne skal vide, hvor de skal sidde. Sættene med følelseskort skal ligge fremme 
på bordet. Te, kaffe, vand, snacks etc. står på bordet ved ankomst. Facilitator noterer 
fremmøde i skema 1.

Hovedstruktur for gruppemøde 2: 

Dagsordenspunkt Facilitators huskeliste

1. Velkommen -Facilitatorerne byder velkommen, roser deltager-
ne for fremmøde: “Dejligt at se jer – vi har glædet os 
til at vi skulle mødes igen”.
- Repeter hvad formålet med gruppen er, at det er 
et trygt rum, hvor man ikke kan sige noget forkert 
og skal lytte til hinandens erfaringer med alkohol og 
stoffer og få ny viden om rusmidlerne. 
- Visuel dagsorden gennemgås
-Tjek ind – deltagerne vælger kort ud fra spm.”Hvor-
dan har jeg det lige nu?” 
Facilitator aftaler på forhånd, hvem der noterer i ske-
ma 2, hvilke kort, der vælges af hvilke deltagere.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet
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2. Plusser og minusser -Runde blandt deltagerne, hvilket rusmiddel har de
valgt i opgaven? Hvad har de af plusser og minusser.
-Rusmiddelfacilitator supplerer med viden om rus-
midlernes virkning og bivirkning. Der laves spejlinger
og koblinger mellem deltagerne (se 2a).
-Medfacilitator noterer i skema 3 plusser og minus-
ser for hver deltager.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet

PAUSE (10 min.) -Husk at oplyse om toiletforhold, og hvor man må
ryge.
- Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

3. Alkohol og stoffer Rusmiddelfacilitator fortæller om hovedgrupperne 
af rusmidler. 
-Informationsfoldere udleveres til deltagerne med
de grupper af rusmidler, de typisk anvender, (se 3a).
-Facilitatorerne skal have fokus på spejling af del-
tagernes erfaringer, og koble dem til den generelle
viden.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

PAUSE (10 min.)

4. Hjemmeopgave -Hvad er godt ved at være i gruppen?
Deltagerne guides til at åbne deres logbog og slå op
på gruppemøde 2.
-Opgaven præsenteres (se 4a). Det efterprøves, at
deltagerne har forstået opgaven.
-Deltagerne skal opfordres til at lave hjemmeopga-
ven sammen med deres faglige støttepersoner.
-Deltagerne skal huskes på, at medbringe deres log-
bog næste gang

5. Tak for i dag -Anerkendende runde, hvor gruppen og hver delta-
ger får positiv feedback for deres deltagelse i grup-
pemødet af facilitatorerne jf. skema 5.
-Tjek ud ved, at alle deltagere vælger følelseskort ud
fra spm. “Hvordan har jeg det lige nu”?
- Medfacilitator noterer i skema 2 hver deltagers
kort.

Fællesspisning (evt. piz-
za)

- Det kan evt. aftales, at der ikke skal tales om rus-
midler under spisningen.

2a) Hjemmeopgave – Plusser og minusser 

• Spørg evt. om alle har lavet opgaven. Hvis nogen ikke har lavet opgaven, så fortæl 
dem, at de godt kan være med alligevel.

• Rusmiddelfacilitator kan tegne en planche, opdelt i plus og minus jf. skemaet for 
hjemmeopgaven, og laver en visuel opsamling af deltagernes erfaringer. Når 
facilitator noterer et plus eller minus, fortælles hvad der bliver skrevet. Planchen 
gemmes til anvendelse senere i forløbet.

• Medfacilitator noterer i logbogens skema, hvilke plusser og minusser, hver delta-
ger fremhæver ved de forskellige rusmidler.

• Som afrunding laver rusmiddelfacilitator en opsummering af deltagernes plus- 
og minuserfaringer.
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3a) Alkohol og stoffer

• Rusmiddelfacilitator uddeler informationsfoldere om de grupper af rusmidler del-
tagerne typisk anvender og har erfaring med. Informationsfolderne findes i Kon-
ceptets redskabsmappe.

• Der fortælles om virkning, skadevirking og skadereduktion med udgangspunkt i 
foldernes visuelle illustrationer.

4a) Hjemmeopgave  - Hvad er godt ved at være i gruppen?

Til næste gang skal hver deltager tænke over spørgsmålet: ”Hvad synes du har væ-
ret godt ved at være i gruppen i dag?” Hver deltager skal skrive de 3 ting, de synes 
bedst om.  

Øvelsen skal være med til at styrke gruppefølelsen. Det kan være vigtigt at give nog-
le eksempler på, hvad der har været godt. Facilitator kan fx sige: “Jeg synes gruppen 
har været god til at lytte til hinanden, det gjorde mig tryg”. Eller: “Alle i gruppen har 
været meget gode til at fortælle om deres erfaringer med rusmidler, så jeg er blevet 
klogere”.

Hjemmeopgave til gruppemøde 3:

Hvad du synes, der har været godt ved at være i gruppen?
Du skal skrive de 3 ting, du synes bedst om:

1.

2.

3.

Skemaer til dokumentation

Skema 1: Udeblivelser eller afbud

Noter afbud og udeblivelser i skemaet, og vurder om der skal tages handling på ude-
blivelser.

Refleksionsspørgsmål Noter:  
Er der behov for handling?

Var der afbud i dag? 
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Var der udeblivelser uden afbud i dag? 

Skema 2: Tjek ind og ud samt særlige observationer  

Skemaet skal bruges til at notere deltagernes valg af følelseskort ved ind og ud tjek 
i mødet. Desuden observeres deltagere i forhold til at skabe positive og negative 
dynamikker i gruppen. 

•	 Hver deltagers valg af følelseskort ved tjek ind og tjek ud noteres.
•	 Observer for positive og negative normbærer – hvordan skal deltagerne pla-

ceres?
•	 Observationer og særlige hensyn til deltagerne - er der noget vigtigt at huske 

eller anerkende til næste gang? Skal vi placere deltagerne anderledes næste 
gang?

Deltagernavn Tjek ind 
Følelseskort

Tjek ud
Følelseskort

Noter 
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Skema 3: Opsamling hjemmeopgave – noter deltagernes plusser og 
minusser 

Ud for hver deltagers navn noteres, hvilke rusmidler de har erfaring med, og hvad de 
oplever som plus og minus. 

Deltager-
navn

Rusmiddel Plusser Minusser Refleksion
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Skema 4: Tak for i dag. Skema til at skrive punkter til anerkendende 
feedback runde

Skemaet kan anvendes gennem hele gruppemødet, men især i pauserne kan 
det være godt at få noteret nogle anerkendende punkter til hver deltager. 

Deltager Anerkendelsespunkter
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Redskaber der anvendes i gruppemøde 2

• Følelseskort
• Informationsfoldere om rusmidler (4 forskellige) printes fra redskabsmappen,

der hører til Konceptet.
• Planche plus og minus - tegnes på flip ver eller whiteboard
• Stressbolde og dimser medbringes
• Tegne- eller skriveredskaber medbringes

Efter gruppemøde
De to facilitatorer reflekterer og drøfter sammen, hvordan gruppesessionen gik, 
her-under egen rolle og fordeling af opgaver. Tidsestimat ca. 30 min. 

Skema 5: Facilitators selvevaluering af gruppemøde 2 

Refleksionsspørgsmål Noter

Hvad gik godt i dag? 

Hvad gik mindre godt? 
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Hvad skal vi huske til næste gang? 

Skema 6: Generelt om gruppemøde 2

Her kan noteres generelle refle sioner omkring gruppemøde 2 fx form og indhold. 
Det er relevant i forhold til videreudvikling og lokale justeringer af konceptet for 
gruppeforløb
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Gruppemøde 3 - Abstinenser og trang 
På gruppemødet skal deltagerne lære om, hvorfor rusmidler giver abstinenser og 
trang. Der tages udgangspunkt i minusserne, deltagerne har bidraget med på grup-
pemøde 2. Deltagerne skal have viden om, hvordan de kan passe på sig selv, hvor de 
kan få hjælp, og vigtigheden af at skabe forandring for at ændre på forbruget. Hjem-
meopgaven har fokus på motivation til at skabe forandring. Vis deltagerne, at nu er 
vi halvvejs i forløbet.

Hovedstruktur for gruppemøde 3:

Dagsordenspunkt
 

Facilitators huskeliste

1. Velkommen -Facilitatorerne byder velkommen, roser deltager-
ne for fremmøde: “Dejligt at se jer – vi har glædet os 
til at vi skulle mødes igen”.
- Repeter hvad formålet med gruppen er, at det er 
et trygt rum, hvor man ikke kan sige noget forkert 
og skal lytte til hinandens erfaringer med alkohol og 
stoffer og få ny viden om rusmidlerne. 
- Visuel dagsorden gennemgås
-Tjek ind – deltagerne vælger kort ud fra 
spm.”Hvordan har jeg det lige nu?” 
-Medfacilitator noterer i skema 2, hvilke kort, der 
vælges af hvilke deltagere.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet

2. Tre gode ting ved 
gruppen

-Opsamling hjemmeopgave  - hvilke tre ting har 
de fundet frem til var gode ved gruppen?
-Runde blandt deltagerne faciliteres.
-Medfacilitator noterer i skema 3, hvad hver delta-
ger peger på.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet
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3. Abstinenser og trang Rusmiddelfacilitator viser flip ver med minusserne 
fra sidste gruppemøde og læser dem højt. 
-Supplerer med viden om, alkohol og stoffers bivirk-
ning samt skadevirkning. 
- Løbende dialog med deltagerne om hvad forbru-
get betyder for deres helbred, sociale liv og økono-
mi (se 3a). 
-Informationsfoldere kan anvendes som materiale.
-Facilitatorerne skal have fokus på spejling af del-
tagernes erfaringer, og koble dem til den generelle 
viden.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

PAUSE (10 min.) -Husk at oplyse om toiletforhold, og hvor man må 
ryge.
- Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

4. Hvordan stoppe? Rusmiddelfacilitator fortsætter erfaringsudveks-
ling omkring håndtering af trang, og forsøg på at 
stoppe. 
-Hvad er svært, hvordan opleves og håndteres absti-
nenser? 
-Hvad kan være farligt (se 4a)

5. Hjemmeopgave At turde drømme - om en anden fremtid.
Deltagerne guides til at åbne deres logbog og slå 
op på gruppemøde 3. 
-Opgaven præsenteres (se 5a). Det efterprøves, at 
deltagerne har forstået opgaven. 
-Deltagerne skal opfordres til at lave hjemmeopga-
ven sammen med deres faglige støttepersoner.
-Deltagerne skal huskes på, at medbringe deres 
logbog næste gang

6. Tak for i dag -Anerkendende runde, hvor gruppen og hver 
deltager får positiv feedback for deres deltagelse i 
gruppemødet af facilitatorerne jf. skema 5.
-Tjek ud ved, at alle deltagere vælger følelseskort 
ud fra spm. “Hvordan har jeg det lige nu”?  
- Medfacilitator noterer i skema 2 hver deltagers 
kort.

Fællesspisning (evt. pizza) - det kan evt. aftales, at der ikke skal tales om rus-
midler under spisningen.
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3a) Abstinenser og trang

Der fortælles om kroppens reaktioner fx psykoser eller spændinger.  
Fortæl om rusmidlernes påvirkning af sociale relationer og økonomi. 

• Vis evt. billederne omkring, hvordan alkohol og stoffer kan påvirke en negativt
både helbredsmæssig, socialt og økonomisk. Billederne indgår i redskabsmap-
pen, der hører til Konceptet. Her fi der du også informationsfolderne om alkohol
og stoffer.

Helbred Socialt Økonomisk

4a) Hvordan stoppe

Der udveksles erfaringer med at prøve at stoppe med sit forbrug. Deltagerne skal 
have viden om, at kunne stoppe på en sikker måde, og hvad der kan være sundheds-
skadeligt fx være på antabus og drikke samtidig. Hvor kan de få hjælp? 

Spørg om:
- hvem har prøvet at stoppe?
- hvad gjorde du? – hvad fik dig til at ville s oppe?
- hvad lykkedes? – hvad lykkedes ikke?
- hvem hjalp dig?

Dialogen skal føre frem til vigtigheden af at ønske en forandring. At der er noget, der 
motiverer til at ændre adfærd - som overgang til hjemmeopgaven. For målgruppen 
vil det oftest være en ydre styret motivation.

5a) Hjemmeopgave til næste gang – At turde drømme om en anden 
fremtid

Til næste gang skal deltagerne arbejde med deres drøm om det gode liv, som skal 
føre frem til et personligt mål for forandring af forbrug. 
Der arbejdes med at skabe motivation til forandring ud fra forskellige drømmebille-
der, som deltagerne kan tage udgangspunkt i. De kan også selv tegne deres drøm. I 
deltagerens logbog fremgår alle drømmebillederne. De fi des også som redskaber, 
der kan klippes ud som et sæt kort, som fi des i redskabsmappen, der hører til Kon-
ceptet.

• Facilitator introducerer, at det er vigtigt at turde drømme om det gode liv og 
have håb for fremtiden.

• Drømmekortene i deltagernes logbog introduceres – de repræsenterer nogle 
typiske drømme om det gode liv, som de fleste mennesker har.

• Hver deltager har til opgave at vælge et kort, der viser en drøm, de har for 
frem-tiden. Hvis deres drøm ikke er vist som tegning i logbogen, kan 
deltageren skrive eller tegne deres egen drøm.
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•	 Det efterprøves om opgaven er forstået. Undersøg om der er deltagere, der har 
brug for individuel hjælp til at forstå opgaven. Hvis de ikke har en drøm, spørg 
undersøgende ind til, hvad de godt kunne tænke sig var anderledes.

Her er teksten fra deltagerens logbog.

Hjemmeopgave til gruppemøde 4: 

Du skal tænke over, DIN drøm for fremtiden? 
Drømme kommer ofte som billeder.  Vi har tegnet forskellige billeder på drømme – 
og måske er din drøm på et af billederne? 
Det kan være, at du har fle e drømme – men opgaven er, at du kun skal vælge EN 
drøm. 
Hvis din drøm er på et af billederne, så sæt en  cirkel  rundt om din drøm – eller tegn
din egen drøm på næste side  

 

Billederne består af ikonerne: familie, kørekort, arbejde, venner, blive rig, eget hus/
lejlighed, kæreste eller deltagerens egen tegning. 
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Skemaer til dokumentation 
 
Skema 1: Udeblivelser eller afbud 
Noter afbud og udeblivelser i skemaet, og vurder om der skal tages handling på ude-
blivelser.

Refleksionsspørgsmål Noter:  
Er der behov for handling?

Var der afbud i dag? 

Var der udeblivelser uden afbud i dag? 

Skema 2: Tjek ind og ud samt særlige observationer  
Skemaet skal bruges til at notere deltagernes valg af følelseskort ved ind og ud tjek i 
mødet.  

Deltagernavn Tjek ind 
Følelseskort

Tjek ud
Følelseskort

Noter 



38



39

Skema 3: Opsamling hjemmeopgave – noter deltagernes tre bedste 
ting ved gruppen

Ud for hver deltagers navn noteres, hvilke 3 ting de har valgt.

Deltager Det bedste ved at være med i gruppen sidste gang 
var...
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Skema 4: Tak for i dag. Skema til at skrive punkter til anerkendende 
feedback runde

Skemaet kan anvendes gennem hele gruppemødet, men især i pauserne kan 
det være godt at få noteret nogle anerkendende punkter til hver deltager.

Deltager Anerkendelsespunkter
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Redskaber der anvendes i gruppemøde 3

• Følelseskort
• Illustrationer af helbred, sociale relationer og økonomi
• Informationsfoldere om rusmidler
• Drømmekort – til at vise deltagerne. Det kan overvejes at printe et sæt drømme-

kort til hver deltager. Drømmekortene fremgår også af deltagernes logbog.
• Stressbolde eller dimser
• Planche plus og minus (A3) - fra gruppemøde 2
• Tegneredskaber medbringes

Efter gruppemødet:
Facilitatorerne reflekterer og drøfter sammen, hvordan gruppesessionen gik, 
herun-der egen rolle og fordeling af opgaver. Tidsestimat ca. 30 min.
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Skema 5: Facilitators selvevaluering af gruppemøde 3
 
Refleksionsspørgsmål Noter

Hvad gik godt i dag? 

Hvad gik mindre godt? 

Hvad skal vi huske til næste gang? 
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Skema 6: Generelt om gruppemøde 3
Her kan noteres generelle refle sioner omkring gruppemøde 3 fx form og indhold. 
Det er relevant i forhold til videreudvikling og lokale justeringer af konceptet for 
gruppeforløb.
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Gruppemøde 4 - Forandring
På gruppemødet arbejdes der med drømme om en bedre fremtid.
Det at turde drømme om et andet livsscenarie, og håb for fremtiden i det hele taget. 
Det kan være en udfordring, hvis livet har budt på mange nederlag og lav selvtillid. 
Der tales om, hvordan rusmidler er med til at spænde ben for drømmen, og hvad der 
skal ændres for at komme et skridt tættere drømmen? Det er vigtigt, at deltagerne 
forstår, at de kan få hjælp og støtte til at foretage forandringer – de er ikke alene.
Gruppemødet leder frem til en hjemmeopgave, hvor deltagerne skal formulere et mål 
for forandring af deres situation, og tænker over, hvem der kan hjælpe dem med at 
nå målet.

Hovedstruktur for gruppemøde 4:

Dagsordenspunkt Facilitators huskeliste

1. Velkommen -Facilitatorerne byder velkommen, roser deltager-
ne for fremmøde: “Dejligt at se jer – vi har glædet os 
til at vi skulle mødes igen”.
-Visuel dagsorden gennemgås.
-Tjek ind – deltagerne vælger kort ud fra spm. 
”Hvordan har jeg det lige nu?”
-Medfacilitator noterer i skema 2, hvilke kort, der 
vælges af hvilke deltagere.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet
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2. Min drøm -Opsamling hjemmeopgave  - hvilken drøm har
deltagerne valgt som fremtidshåb? (se 2a).
-Runde blandt deltagerne. De fortæller på skift, hvil-
ket drømmekort har de valgt og hvorfor? Facilitator
giver anerkendende feedback til gruppen. Hjælp
med at vælge en drøm eller et håb for dem, der ikke
har lavet opgaven.
-Medfacilitator noterer i logbogens skema 3, hvilke
drømme og håb, hver deltager har for fremtiden.
-Husk at strege punktet på dagordenen ud, når det
er afsluttet

PAUSE (10 Min.)

3. Alkohol, stoffer og 
drømme

Facilitator spørger, hvordan rusmidler står i vejen 
for at nå drømmen? Hvordan spiller plusser og mi-
nusser ind på drømmen? Hvad tænker deltagerne 
de selv kan gøre, og hvad behøver de hjælp til? (se 
3a).
-Facilitatorerne skal have fokus på spejling af delta-
gernes drømme og håb.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

PAUSE (10 min.)

4. Hjemmeopgave - Mit mål og hvem kan hælpe mig?
Deltagerne guides til at åbne deres logbog og slå
op på gruppemøde 4.
-Opgaven præsenteres (se 4a).
-Det efterprøves, at deltagerne har forstået opga-
ven.
-Deltagerne skal opfordres til at lave hjemmeopga-
ven sammen med deres faglige støttepersoner.
-Deltagerne skal huskes på, at medbringe deres
logbog næste gang

5. Tak for i dag -Anerkendende runde, hvor gruppen og hver
deltager får positiv feedback for deres deltagelse i
gruppemødet af facilitatorerne jf. skema 5.
-Tjek ud ved, at alle deltagere vælger følelseskort
ud fra spm. “Hvordan har jeg det lige nu”?
- Medfacilitator noterer i skema 2 hver deltagers
kort.

Fællesspisning (evt. piz-
za)

-Det kan evt. aftales, at der ikke skal tales om rus-
midler under spisningen.

2a) Mine drømme
Det er vigtigt, at de individuelle drømme kobles til gruppen, og at alle motiveres til at  
arbejde med forandring. 

3a) Alkohol, stoffer og drømme
Drøftelse af, hvordan rusmidlerne kan spænde ben for deltagerne i at opnå deres 
drøm – og hvad der kan ændres på for at komme et skridt nærmere drømmen? Det 
er vigtigt, at deltagerne forstår, at de kan få støtte til at skabe en ønsket forandring af 
deres situation. 
Afspil evt. Niarns sang ”Før det for sent” eller læs omkvæd op og inddrag teksten i 
dialogen om at skabe forandring før det er for sent. Niarn’s sang fi des i redskabs-
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mappen, der hører til Konceptet. 
Sangen handler om en fyr, der har en ven, der ender med at dø af sit forbrug. Niarn 
ønsker at få lytteren til at reflektere over, at man har et liv, en chance og et valg. 

Sangen kan downloades fra en streamingtjeneste eller youtube, og egner sig godt til 
især yngre deltagere. 

Skab dialog med deltagerne og spørg: 

• ”Hvad tror du, der menes med før det for sent?”

• ”Kan du genkende noget i sangen fra dig selv eller en anden, som du kender”?

• ”Hvad tror du, at Niarn gerne vil fortælle med sangen?”

Som overgang fra sangen til hjemmeopgaven, kan det understreges, at der er et 
valg, som må tages, hvis man skal have en chance for at opnå et godt liv – før det er 
for sent. 

4a) Hjemmeopgave – Mit mål og hvem kan hjælpe mig?
Bed deltagerne om at slå op på gruppemøde 4 i deres logbog. Læs opgaven i logbo-
gen højt:

Hjemmeopgave til gruppemøde 5: 

I hjemmeopgaven er der 2 dele:
1. Mit personlige mål for at ændre mit nuværende forbrug
Beskriv dit mål for at kunne lave en ændring af dit nuværende forbrug. Et mål, du tror
på, du kan opnå?

Jeg vil forandre mit forbrug ved at:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Hvem kan hjælpe mig?
Tænk over, hvem der kan hjælpe dig med at opnå dit mål, og komme i gang med
ændre dit forbrug.
Du skal forestille dig, at du er i centrum af cirklen på næste side. Tænk over, hvilke
gode mennesker, der er tæt på dig i dit liv lige nu.

De personer, du føler er tættest på, kan være gode at spørge, om de vil hjælpe dig 
med at skabe forandring og nå dit mål. Det snakker vi om på næste gruppemøde.
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•	 Forklar hvad et mål kan være – og at de skal formulere et personligt mål for at 
ændre det nuværende forbrug og tænke over, hvem der kan hjælpe med at 
opnå målet. 

•	 Det behøver ikke nødvendigvis direkte at være rusmidlerne, der skal ændres på 
i første omgang. Det kan være et mål, der indirekte kan ændre forbruget i en 
positiv retning fx ændre boligforhold, uddannelse eller arbejde – hvis deltageren 
er i et misbrugende miljø, og dermed påvirkes negativt. 

•	 Netværkscirklen introduceres for deltagerne. Den kan de bruge til at fi de ud af, 
hvem der kan hjælpe dem med at skabe forandringen. Vis hvordan  
netværkscirklen kan udfyldes gennem et eksempel. Tilbyd evt. individuel hjælp 
til dem, der ønsker det yderligere forklaret. 

Det er en krævende opgave, og deltagerne skal på mødet have tid til at kunne stille 
spørgsmål og få eksempler på, hvad mål kunne være. De skal opfordres til at ind-
drage deres støtteperson. Det kan overvejes at udlevere en måltrappe som ekstra 
redskab til øvelsen. 

Skemaer til dokumentation 

Skema 1: Udeblivelser eller afbud
Noter afbud og udeblivelser i skemaet, og vurder om der skal tages handling på ude-
blivelser.
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Refleksionsspørgsmål Noter:  
Er der behov for handling?

Var der afbud i dag? 

Var der udeblivelser uden afbud i dag? 

Skema 2: Tjek ind og ud samt særlige observationer  
Alle deltagere tjekker ind og ud ved at vælge et følelseskort ud fra spm. ”Hvordan 
har jeg det lige nu?"

Deltagernavn Tjek ind 
Følelseskort

Tjek ud
Følelseskort

Noter 
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Skema 3: Opsamling på hjemmeopgaven 
-Min drøm om en god fremtid 

Deltager Min drøm for en god fremtid
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Skema 4: Tak for i dag. Skema til at skrive punkter til anerkendende 
feedback runde
Skemaet kan anvendes gennem hele gruppemødet, men især i pauserne kan 
det være godt at få noteret nogle anerkendende punkter til hver deltager.
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Deltager Anerkendelsespunkter
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Redskaber der anvendes i gruppemøde 4
• Følelseskort
• Drømmekort printes ud fra redskabsmappen til Konceptet
• Niarns sangtekst printes ud fra redskabsmappen til Konceptet
• Netværkscirkel – printes ud fra redskabsmappen til Konceptet
• Stressbolde eller dimser medbringes.
• Tegne- eller skriveredskaber medbringes

Efter gruppemødet
Facilitatorerne reflekterer og drøfter sammen, hvordan gruppesessionen gik, 
herun-der egen rolle og fordeling af opgaver. Tidsestimat ca. 30 min. 

Skema 5: Facilitators selvevaluering af gruppemøde 4

Refleksionsspørgsmål Noter

Hvad gik godt i dag? 
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Hvad gik mindre godt? 

Hvad skal vi huske til næste gang? 

Skema 6: Generelt om gruppemøde 4
Her kan noteres generelle refle sioner omkring gruppemøde 4 fx form og indhold. 
Det er relevant i forhold til videreudvikling og lokale justeringer af konceptet for 
gruppeforløb.
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Gruppemøde 5 - Hold fast!
Der samles op på den røde tråd i gruppeforløbet. Hvordan deltagerne kan holde fast i 
sine drømme, mål og de forandringer af deres forbrug, de har besluttet at lave. Sam-
tidig er det vigtigt, at de ved hvem, der kan hjælpe dem med at holde fast, når det er 
svært.
Der er fokus på mestringsstrategier og håndtering af svære situationer, når trangen 
melder sig samt forebyggelse af tilbagefald. Det kræver meget kognitivt at forudse 
noget og sætte noget andet i stedet. Der er brug for tydelighed, struktur og konkrete 
eksempler på, hvad de kan gøre fra facilitatorerne, så deltagerne ikke sættes i over-
krav.
Husk deltagerne på, at næste gang er sidste gang i gruppeforløbet.

Hovedstruktur gruppemøde 5:
Dagsordenspunkt Facilitators huskeliste

1. Velkommen -Facilitatorerne byder velkommen, roser deltager-
ne for fremmøde: “Dejligt at se jer – vi har glædet
os til at vi skulle mødes igen – næste gang er sidste
gang”.
- Visuel dagsorden gennemgås.
-Tjek ind – deltagerne vælger kort ud fra
spm.”Hvordan har jeg det lige nu?”
- Medfacilitator noterer i skema 2, hvilke kort, der
vælges af hvilke deltagere.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet
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2. Mit mål – og hvem kan
hjælpe?

-Opsamling hjemmeopgave  - Hvilke mål  for 
forandring har deltagerne valgt? Hvem kan hjæl-pe 
dem med at holde fast i målet, når det bliver svært? 
(se 2a).
-Runde blandt deltagerne. De fortæller på skift, 
hvilket mål de har valgt og hvorfor? Facilitator giver 
anerkendende feedback til gruppen.
-Hjælp med at finde mål for forandring for dem, der 
ikke har lavet opgaven.
-Tal dernæst om netværkscirklen, og hvem der kan 
hjælpe dem.
-Medfacilitator noterer i logbogens skema 3, hvil-
ke mål, hver deltager har for fremtiden, og hvem 
der kan hjælpe.
-Husk at strege punktet på dagsordenen ud, når 
det er afsluttet

PAUSE (10 Min.)

3. Mestring af svære situ-
ationer

Facilitator spørger, hvad der er svært, og hvilke gode 
erfaringer deltagerne allerede har med at håndtere 
svære situationer (se 3a).
- Skriv evt. deltagernes gode mestringsstrategier
op på en flip ver eller whiteboard, så de kan lære af
hinandens erfaringer.
-Facilitatorerne skal have fokus på spejling og
kobling af deltagernes forskellige erfaringer - evt.
koblet med relevant faglig viden.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

PAUSE (10 min.)

4. Hjemmeopgave Personlig nødplan 1 og 2
Deltagerne guides til at åbne deres logbog og slå 
op på gruppemøde 5. 
-Opgaven præsenteres (se 4a).
-Det efterprøves, at deltagerne har forstået opga-
ven.
-Deltagerne skal opfordres til at lave hjemmeopga-
ven sammen med deres faglige støttepersoner.
-Deltagerne skal huskes på, at medbringe deres
logbog næste gang

5. Tak for i dag -Anerkendende runde, hvor gruppen og hver
deltager får positiv feedback for deres deltagelse i
gruppemødet af facilitatorerne jf. skema 5.
-Tjek ud ved, at alle deltagere vælger følelseskort
ud fra spm. “Hvordan har jeg det lige nu”?
- Medfacilitator noterer i skema 2 hver deltagers
kort.

Fællesspisning (evt. pizza) -Det kan evt. aftales, at der ikke skal tales om rus-
midler under spisningen.
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2a Mit mål  - og hvem kan hjælpe mig? 

Deltagerne fortæller på skift om sine personlige mål med at ændre forbrug, hvem 
der kan hjælpe med at få det til at ske, og hjælpe med at holde fast i målet. 
Det må afvejes af facilitator, hvordan det bedst giver mening at arbejde med foran-
dringsmål i gruppen. 
Hvis der er tid til det, kan facilitator fx tegne en måltrappe og invitere gruppen til at 
komme med ideer til at lave adfærdsændringer for en af de deltagere, der måske 
ikke har fået lavet opgaven. 
Det er vigtigt, at deltagerne forstår, de ikke står alene med deres forandringsmål. 
Der er gode folk omkring dem, der vil kunne hjælpe – både fagprofessionelle, venner 
og evt. familie. 

3a Mestring af svære situationer 

Skab den røde tråd til gruppemøde 3, hvor I talte om abstinenser, trang og erfaringer 
med at stoppe.
Facilitator kan evt. tegne nogle af de forslag til mestringsstrategier, deltagerne har 
gode erfaringer med. 

Det er vigtigt at være meget konkret i dialogen med deltagerne, da det kræver en 
del kognitivt at skulle fl tte sig både frem og tilbage i tidsperspektiv og reflektere 
over tidligere hændelser. Der må ikke stilles for store krav til deltagerne om at kunne 
se årsagssammenhænge. Det er facilitatorernes opgave at hjælpe deltagerne med 
at sætte ord på og skabe struktur for god mestring af svære situationer, og komme 
med gode praksisnære eksempler.
Dialogen skal lægge op til hjemmeopgaven til næste gang omkring Nødplan 1 og 2, 
der handler om at fi de mestringsstrategier og gode hjælpere i svære situationer.

4a Hjemmeopgave – Min personlige nødplan 1 og 2 

Facilitator læser hjemmeopgaven højt og forklarer de to redskaber, der skal arbejdes 
med: Min personlige nødplan 1 og 2. Lav eksempler på, hvordan redskaberne kan 
udfyldes ud fra dialogen under punkt 2 og 3. Gentag evt. fra dialogen under punkt 3. 
Der arbejdes med spørgsmålene: ” Hvad kan jeg gøre, når jeg får trang?” og ”Hvem 
kan hjælpe mig i en nødsituation, hvor jeg har svært ved at holde fast?”. 
Her er teksten til deltagernes opgave fra logbogen:

Hjemmeopgave til gruppemøde 6:

Opgaven til næste gang består af 2 dele:
1. Hvad kan jeg gøre, når jeg får trang?
2. Hvem kan være min hjælper i en nødsituation, hvor det er svært og jeg er lige ved
at falde tilbage til mit gamle forbrug?

Personlig Nødplan 1 viser eksempler på ting, man kan gøre, når trangen melder sig. 
• Har du erfaring med ting, der er gode at gøre, når du får det svært?

• Kig på billederne og se om, du får idéer til ting du kan lave når trangen mel-
der sig, og du skal holde fast?

• Sæt x ved de ting, du tænker kan hjælpe dig i svære situationer. Skriv konkret,
hvad det er, der hjælper dig.
Eksempler kan være: Køle ned ved = gå en lang tur, Fysisk aktivitet = gå i fi -
nesscenter
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Del 2: Hvem kan hjælpe mig igennem svære situationer?
Personlig Nødplan 2, skal hjælpe dig til at fi de frem til, hvilke personer der kan 
hjælpe.
Du skal tænke over, hvem der vil kunne hjælpe dig med at holde fast i svære situati-
oner, og ikke give efter for trangen. 
Tænk over, hvem kan du ringe til? Hvordan kan de hjælpe dig? Brug skemaet til at 
skrive i.
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Skemaer til dokumentation

Skema 1: Udeblivelser eller afbud
Noter afbud og udeblivelser i skemaet, og vurder om der skal tages handling på ude-
blivelser.
 

Refleksionsspørgsmål Noter:  
Er der behov for handling?

Var der afbud i dag? 

Var der udeblivelser uden afbud i dag? 

Skema 2: Tjek ind og ud samt særlige observationer
Alle deltagere tjekker ind og ud ved at vælge et følelseskort ud fra spm. ”Hvordan har 
jeg det lige nu”?   
Deltagernavn Tjek ind 

Følelseskort
Tjek ud
Følelseskort

Noter – positive og negative 
normbærer etc.
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Skema 3: Opsamling på hjemmeopgave – mit mål og hvem kan hjæl-
pe mig
Skriv ud fra hver deltager, hvad deres personlige mål for at ændre på det nuværende 
forbrug er. Hvad deres mestringserfaringer er, og hvem de tænker, der kan hjælpe 
dem i at skabe forandring og holde fast!
OBS! Skemaet anvendes også på gruppemøde 6 til opsamling på hjemmeopgaven 
Min Personlige Nødplan 1 og 2.

Deltager Personligt mål og mestringserfaring Hvem kan 
hjælpe?
Nødplan 2

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1
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Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Mål:

Mestringshjælp/Nødplan 1

Skema 4: Tak for i dag. Skema til at skrive punkter til anerkendende 
feedback runde 

Skemaet kan anvendes gennem hele gruppemødet, men især i pauserne kan 
det være godt at få noteret nogle anerkendende punkter til hver deltager.

Deltager Anerkendelsespunkter
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Redskaber der anvendes i gruppemøde 5
• Følelseskort
• Netværkscirkel – printes ud fra redskabsmappen til Konceptet
• Personlig Nødplan 1+2 – medbring evt. ekstra kopier af redskaberne. De fi des i

redskabsmappen, der hører med til konceptet og i deltagernes logbøger.
• Stressbolde eller dimser medbringes.
• Tegne- eller skriveredskaber medbringes

Efter gruppemødet: 
Facilitatorerne reflekterer og drøfter sammen, hvordan gruppesessionen gik, 
herun-der egen rolle og fordeling af opgaver. Tidsestimat ca. 30 min.
Husk at sætte tid af til at formulere individuelle anerkendelser til deltagernes diplo-
mer. Tidsestimat ca. 1 time ved 6-8 deltagere. 

Skema 5: Facilitators selvevaluering af gruppemøde 5

Refleksionsspørgsmål Noter

Hvad gik godt i dag? 

Hvad gik mindre godt? 
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Hvad skal vi huske til næste gang? 

Generelt om gruppemøde 5
Her kan noteres generelle refle sioner omkring gruppemøde 5 fx form og indhold. 
Det er relevant i forhold til videreudvikling og lokale justeringer af konceptet for 
gruppeforløb.
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 Gruppemøde 6: Afslutning 
Afslutning af gruppeforløbet. Der skal opsamles på hjemmeopgaven
og laves en rød tråd for deltagerne, så de kan se, at der har været sammenhæng i 
forløbet. Det skal fejres, at alle har gennemført, og de får udleveret et personligt di-
plom med en personlig anerkendelse. Overrækkelsen af diplomer festliggøres ved, 
at facilitator læser en personlig anerkendelse op for hver deltager og der klappes, når 
diplomet overrækkes.
Der skal samles op på, hvad deltagerne har fået ud af at være i gruppen? Hvad de ved 
mere om nu vedr. rusmidler og skadevirkning  –  end før de startede? Har det været 
godt at være i en gruppe?  og hvorfor?

Hovedstruktur for gruppemøde 6:
Dagsordenspunkt Facilitators huskeliste

1. Velkommen -Facilitatorerne byder velkommen, roser deltager-
ne for fremmøde: “Dejligt at se jer – vi har glædet os 
til at vi skulle mødes igen. I dag skal vi fejre, at I har 
gennemført gruppeforløbet og have diplomer."
-Visuel dagsorden gennemgås.
-Tjek ind – deltagerne vælger kort ud fra spm. 
”Hvordan har jeg det lige nu?”
-Medfacilitator noterer i skema 2, hvilke kort, der 
vælges af hvilke deltagere.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet
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2. Min nødplan 1 og 2 -Opsamling hjemmeopgave  - Hvilke nødplaner og
mestringsstrategier har deltagerne lavet? Hvem kan
hjælpe dem med at holde fast, når det bliver svært?
(se 2a).
-Runde blandt deltagerne. De fortæller på skift, om
deres nødplan 1 og 2. Facilitator giver anerkendende
feedback til gruppen.
-Medfacilitator noterer i skema 3 fra gruppemøde
5, hvilke mestringsstrategier, hver deltager har fun-
det frem til, og hvem der kan hjælpe.
-Husk at strege punktet på dagsordenen ud, når det
er afsluttet

PAUSE (10 Min.)

3. Opsamling – hvad har
vi lært?

-Facilitator laver opsamling på gruppeforløbet.
Den røde tråd tegnes mellem temaer vi har været
igennem på møderne, og facilitator spørger ind til,
hvad deltagerne har lært, (se 3a).
-Facilitatorerne skal have fokus på spejling og kob-
ling af deltagernes forskellige erfaringer.
-Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

4. Hvordan har det været
at være med?

- Fælles evaluering af, hvordan det har været at
være med i et gruppeforløb, og hvad gruppen har
betydet for deltagerne (se 4a).
- Medfacilitator noterer i skema 3.
- Husk at strege punktet ud, når afsluttet.

PAUSE (10 Min.)

5. Diplomer -Diplomer uddeles, og hver deltager får læst en 
personlig anerkendende sætning op af facilitator
-Der klappes af hver deltager, der modtager diplom.
-Gruppen anerkendes samlet af facilitatorerne.
-Tjek ud ved, at alle deltagere vælger følelseskort 
ud fra spm. “Hvordan har jeg det lige nu”?
-Medfacilitator noterer i skema 2 hver deltagers 
kort.

Fællesspisning (evt. piz-
za)

- Der gøres evt. lidt ekstra ud af måltidet og
borddækning mv.

2a) Min nødplan 1 og 2
• Lyt efter fællestræk.
• Noter på en flip ver eller tavle, hvad deltagerne byder ind med.
• Understreg vigtigheden i at holde fast i ens mål og lav koblingen til nødplaner-

ne, og hvordan deltagerne kan anvende dem i praksis. Facilitatorerne har en
vigtig funktion i forhold til at skabe sammenhæng mellem plan og konkrete
situationer, deltagerne kan stå i.

• Hjælp de deltagere, som måske ikke er kommet i mål med opgaverne til at få
idéer til hvad og hvem, der kan hjælpe dem. Arbejd evt. visuelt med mestrings-
strategier, hvor I tegner en nødplan ud fra skabelonen Nødplan 1 og kobler
deltagerens netværkskort til Nødplan 2.

• Medfacilitator noterer nødplan 1 og 2 udsagn fra hver deltager i skema 3 fra
gruppemøde 5. Her samles deltagernes personlige mål med mestringsstrate-
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gi og hjælpere i en oversigt. Denne oversigt kan anvendes, hvis det besluttes at 
lave en opfølgning blandt gruppedeltagerne på et senere tidspunkt.

3a) Opsamling – hvad har vi lært?
•	 Facilitator kan på forhånd have lavet en tegning af de forskellige temaer, del-

tagerne har været omkring på gruppeforløbet. Det kan også vises som power-
point. I opsamlingen er det vigtigt at fle te deltagernes erfaringer og bidrag fra 
hele gruppeforløbet ind, for at støtte deres hukommelse.

•	 Spørg ind til, hvad deltagerne tager med videre fra gruppeforløbet, og hvad 
de har lært.

4a) Hvordan har det været at være med?
•	 Deltagerne skal have mulighed for at sige, hvordan de har oplevet at være en 

del af en gruppe, som alle har haft erfaringer med misbrug af rusmidler. 
•	 Medfacilitator noterer i skema 3 den feedback, hver deltager giver.
•	 Hvis facilitatorerne ønsker at lave en opfølgning med gruppen, vil det være et 

godt tidspunkt at introducere det her. 

5a) Diplomer
•	 Deltagerne får hver en anerkendelse, som bliver læst højt fra deres diplom. 

Overrækkelsen af diplomerne bør højtideliggøres evt. med musikfanfare, klap-
salver mv. 

•	 Som afslutning på overrækkelsen af diplomer anerkender facilitatorerne grup-
pen samlet set, og omtaler evt. de motivations- eller forandringsdynamikker, 
de har observeret.

Skemaer til dokumentation

Skema 1: Udeblivelser eller afbud
Noter afbud og udeblivelser i skemaet. Hvis udeblivelse, overvej om diplomet kan 
sendes til deltageren.

Refleksionsspørgsmål Noter:  
Er der behov for handling?

Var der afbud i dag? 

Var der udeblivelser uden afbud i dag? 

 

 
Skema 2: Tjek ind og ud samt særlige observationer
Alle deltagere tjekker ind og ud ved at vælge et følelseskort ud fra spørgsmålet. 
”Hvordan har jeg det lige nu”?  
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Deltagernavn Tjek ind 
Følelseskort

Tjek ud
Følelseskort

Noter – positive og negative 
normbærer etc.

 
Opsamling på hjemmeopgave – Min nødplan 1 og 2
Anvend skema 3 i gruppeforløb 6, så der fremstår en samlet oversigt sammen med 
deltagerens individuelle mål.

Skema 3: Hvordan har det været at være med?
•	 Noter deltagernes feedback på deltagelse I gruppeforløbet. 
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Deltager Feedback på gruppeforløbet
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Redskaber der anvendes i gruppemøde 6
• Følelseskort 
• Netværkscirkel – printes ud fra redskabsmappen til Konceptet
• Personlig Nødplan 1+2 . 
• Diplom – der udfyldes et personligt diplom til hver deltager med 2-4 anerken-

dende linjer til hver deltager. Diplomskabelon fi des i redskabsmappen, der 
hører til Konceptet – eller der kan laves et lokalt. Diplomerne lamineres.

• Stressbolde eller dimser medbringes. 

Efter gruppemødet:
De to facilitatorer reflek erer og drøfter sammen, hvordan gruppesessionen gik, her-
under egen rolle og fordeling af opgaver. Tidsestimat ca. 30 min.
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Facilitators selvevaluering af gruppemøde 6

Refleksionsspørgsmål Noter

Hvad gik godt i dag? 

Hvad gik mindre godt? 



74

Generelt om gruppemøde 6 og gruppeforløbet
Her kan noteres generelle refleksioner omkring gruppemøde 6 fx form og indhold. 
Der reflekteres over gruppeforløbet generelt, og det drøftes om der er behov for 
justeringer, tilpasninger eller anden forberedelse til at kunne afvikle næste gruppe-
forløb 
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