Vi-modellen
En arbejdsbog for professionelle

Trin-for-trin beskrivelse af forløb til forældre til unge med dobbeltdiagnose
af familieterapeut, Anine Boisen og Novavi Stofrådgivningen, 2020

Indhold
Indledning ........................................................................................................................................ 5
Vi-modellen: formål, målgruppe og effekt ........................................................................................ 8
Baggrundstal for Vi-modellen ............................................................................................. 8
Hvad er Vi-modellen ........................................................................................................... 9
Formål med forløbet ........................................................................................................... 9
Målgruppe for Vi-modellen ............................................................................................... 11
Effekten ............................................................................................................................. 12
Grundsyn, tilgange og teoretisk landskab ..................................................................................... 13
Ungesyn ............................................................................................................................ 13
Rusmiddelsyn ................................................................................................................... 13
Diagnosesyn ..................................................................................................................... 14
Forældreinddragelse, kommunikation og proces ............................................................. 15
Teoretisk landskab: Samarbejdende og narrativ tilgang .................................................. 17
Procesledelse og rammer .............................................................................................................. 20
Gruppeproces ................................................................................................................... 20
Rekruttering og rammer .................................................................................................... 21
Vi-modellens mødeforløb............................................................................................................... 23
Individuelle samtaler ......................................................................................................... 23
Gruppemøder ................................................................................................................... 24
Møde 1: Historie, håb og problemer .............................................................................................. 26
Introduktion ....................................................................................................................... 26
Pkt. 1. Præsentation af gruppeleder ................................................................................. 27
Pkt. 2. Præsentation af dagsorden for mødet .................................................................. 27
Pkt. 3. Introduktion til forløbet og tilgangen ...................................................................... 27
Pkt. 4. Forventningsafstemning ........................................................................................ 28
Pkt. 5. Forældrenes historie med den unge ..................................................................... 28
Pkt. 6. Udlevering af skriftlig beskrivelse af diagnoser ..................................................... 29
Samtalemodel: ”At slentre sammen” ................................................................................ 30
Samtalemodel: ”Den røde tråd” ........................................................................................ 31
Samtalemodel: Kort version, ”den røde tråd” ................................................................... 31
Samtalemodel: ”Nye veje” ................................................................................................ 32
Møde 2: Rusmidler og diagnoser .................................................................................................. 34

2

Introduktion ....................................................................................................................... 34
Pkt. 1. Intro til forløb og dagens program ......................................................................... 35
Pkt. 2. Præsentationsrunde .............................................................................................. 36
Pkt. 3. Oplæg om rusmidler, forandring og motivation ..................................................... 36
Pkt. 4. Se filmen ”Taletid til de unge” ................................................................................ 40
Pkt. 5. Dialog om diagnoser, effekter og nye skridt .......................................................... 41
Pkt. 6. Oplæg om stress/sårbarhed og pres (Model: Stress/sårbarhed) .......................... 42
Pkt. 7. Individuelt arbejde med URK-skemaet .................................................................. 44
Pkt. 8. Afsluttende runde .................................................................................................. 45
Møde 3: Kommunikation og kontakt .............................................................................................. 46
Introduktion ....................................................................................................................... 46
Pkt. 1. Intro til dagen og runde ”siden sidst” ..................................................................... 46
Pkt. 2. Oplæg om kommunikation (model: Kommunikationstrekanten) ........................... 47
Pkt. 3. Oplæg om konflikt (model: Konflikttrappen) .......................................................... 49
Pkt. 4. Individuelt arbejde med konflikter (URK-skema) ................................................... 50
Pkt. 5. Afsluttende runde .................................................................................................. 51
Møde 4: Åben dagsorden .............................................................................................................. 52
Introduktion ....................................................................................................................... 52
Samtalemodel: Psykoedukation, version 1 ...................................................................... 53
Samtalemodel: Psykoedukation, version 2 ...................................................................... 53
Samtalemodel: Fra problemfortællinger til værdier .......................................................... 54
Samtalemodel: Den samarbejdende samtale .................................................................. 55
Møde 5: Tillid, skyld og skam ........................................................................................................ 57
Introduktion ....................................................................................................................... 57
Pkt. 1: Runde ”Siden sidst” ............................................................................................... 57
Pkt. 2: Oplæg om tillid og mistillid (model: mistillidsspiralen) ........................................... 58
Pkt. 3: Gode råd til egne forældre og gode råd fra de unge. Plenum øvelse ................... 60
Pkt. 4: Oplæg om skyld, skam + plenum dialog ............................................................... 60
Pkt. 5: Afsluttende runde .................................................................................................. 63
Møde 6: Omsorg for hele familien ................................................................................................. 64
Introduktion ....................................................................................................................... 64
Pkt. 1: Runde ”Siden sidst” ............................................................................................... 64
Pkt. 2: Oplæg om søskende (model: Magt i relationer) + plenumdialog .......................... 65
Pkt. 3: Oplæg om netværk (model: netværkskort) + individuelt arbejde + plenumdialog 66
Pkt. 4: Afslutning af forløbet med poetisering ................................................................... 68
Digt: Rejsen til Holland ..................................................................................................... 69

3

Møde 7: Udbytte og fremtid ........................................................................................................... 70
Introduktion ....................................................................................................................... 70
Samtalemodel: Afsluttende samtale” ................................................................................ 70
Litteratur ......................................................................................................................................... 72
Bilagsliste ....................................................................................................................................... 73
Bilag 1: Præsentationsbrev til forældre ............................................................................ 74
Bilag 2: Om ADHD ............................................................................................................ 75
Bilag 3: Om autisme ......................................................................................................... 78
Bilag 4: Om angst ............................................................................................................. 82
Bilag 5: Om GUA .............................................................................................................. 85
Bilag 6: Forandringscirklen til print ................................................................................... 86
Bilag 7: Motivationslinjen til print ...................................................................................... 87
Bilag 8: Diagnosetavlen til print ........................................................................................ 88
Bilag 9: Stress/sårbarhedsmodellen til print ..................................................................... 89
Bilag 10: Model: URK – modellen til print ......................................................................... 90
Bilag 11: Kommunikationstrekanten til print ..................................................................... 91
Bilag 12: Konflikttrappen til print ....................................................................................... 92
Bilag 13: Mistillidsspiral til print ......................................................................................... 93
Bilag 14: Magt i relationer til print ..................................................................................... 94
Bilag 15: Netværkskort til print .......................................................................................... 95

4

Indledning
Vi-modellen er resultatet af et metodeudviklingsprojekt, hvis formål var at udvikle et forløb til forældre til unge
med dobbeltdiagnose. Projektet er gennemført i perioden fra 2017-2019 i et samarbejde mellem Novavi
Stofrådgivningen og familieterapeut, Anine Boisen. Modellen er afprøvet af to omgange hos Novavi
Stofrådgivningen. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, har evalueret undervejs og til slut.
Indholdet i forløbet er løbende justeret og udviklet i forlængelse af de indsigter, som evalueringerne har givet.
Helsefonden har finansieret projektet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og Fonden Novavi.

Forældre til unge med skadeligt forbrug af rusmidler og en samtidig psykiatrisk diagnose oplever stor
belastning. Hvornår er det diagnosen, der taler? Hvornår er det rusmiddelforbruget og hvornår er det
teenageren, der taler? Hvad stiller man op? Hvordan holder forældrene selv til belastningen, så de kan være
de forældre, de gerne vil være. Der er mange spørgsmål og megen tvivl – hvilket ofte fører til at relationen
mellem ung og forældre bliver belastet. Alle parter har brug for, at finde måder at tackle situationen på, så de
både kan understøtte den unges proces og så forældrene kan passe på sig selv.
De seneste år er der kommet øget fokus på dobbeltdiagnoser hos unge, ligesom flere og flere
behandlingssteder, institutioner og organisationer indenfor psykiatri og pædagogik har fokus på at tilbyde
målrettet hjælp og behandling.
Helsefonden fik i 2016 lavet en vidensopsamling om unge og dobbeltdiagnoser 1, der pegede på, at det er
væsentligt at inddrage forældre i behandlingen af unge med dobbeltdiagnoser, men at der i Danmark findes
for lidt erfaring på området. Da Novavi Stofrådgivningen har erfaring med forløb til forældre til unge med
skadeligt forbrug af rusmidler og har stor erfaring i behandling af unge med dobbeltdiagnoser, var det oplagt
for Novavi, at udvikle et forløb målrettet forældre til unge med dobbeltdiagnose.
Resultatet er Vi-modellen – et forløb til forældre til unge med dobbeltdiagnose. Navnet ”Vi” refererer til en
samarbejdende tilgang mellem forældre og professionelle, mellem forældrene i gruppen og mellem forældre
og ung.

Forløbet er udviklet og gennemført af familieterapeut Anine Boisen i samarbejde med Novavi Stofrådgivningen
og et advisory board bestående af Birgitte Thylstrup, psykolog og lektor, Henrik Rindom, speciallæge i
psykiatri, misbrugsekspert, Jonatan Hannibal, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Nina Tejs Jørring,
speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Susanne Pihl, cand.scient.soc, konsulent, samt Thomas Funk,
psykolog.

Om Novavi Stofrådgivningen

1

https://www.pihl-inklusive.dk/assets/vidensopsamling_unge_og_dobbeltdiagnoser_dobbeltbelastning_091216.pdf
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Novavi Stofrådgivningen har eksisteret siden 2001 og er en del af Fonden Novavi, som er en not for profit
erhvervsdrivende fond og største private leverandør af alkohol- og stofbehandling i Danmark.
Novavi Stofrådgivningen tilbyder målrettet behandling til unge mellem 15-30 år, og er specialiserede i psykisk
sårbare unge, samt unge med dobbeltdiagnoser. Novavi Stofrådgivningen tilbyder psykiatriske og
psykologiske udredninger samt behandlingsforløb, der er sammensat af en kombination af individuelle
samtaler, gruppeforløb og eller udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Se mere på
www.stofraadgivningen.dk.

Om forfatteren, Anine Boisen
Anine Boisen er psykoterapeut (MPF), familieterapeut, underviser og forfatter. Hun har gennem en længere
årrække beskæftiget sig med familier og unges skadelige forbrug af rusmidler – ofte i samarbejde med Novavi
Stofrådgivningen. I 2017 udgav hun bogen ”Unge og Hash – en guide til forældre og professionelle” på Dansk
Psykologisk Forlag. Se mere på www.anineboisen.dk.

Om læsning af arbejdsbogen
I denne arbejdsbog er en konkret beskrivelse af forløbet, som kan guide i anvendelsen i praksis.
Arbejdsbogen er bygget op sådan at først beskrives baggrund og grundpræmissen i forhold til det unge-,
diagnose- og rusmiddelsyn, som forløbet hviler på. Så kommer en beskrivelse af de principper og tilgange der
trækkes på i forløbet. Derefter er beskrivelse af de enkelte mødegange med dagsorden og formål.

Efter hver beskrivelse af en mødegang følger de overordnede linjer i de holdte oplæg, samt modeller og
samtaleguides, der er anvendt ved mødegangen.
Derefter findes en litteraturliste, der henviser til den litteratur der er anvendt i udviklingen af forløbet, en
litteratur der også kan give den baggrundsviden man har brug for, hvis man vil anvende Vi-modellen. Til slut er
en bilagsliste, hvor skabeloner til breve og beskrivelser af diagnoserne er.

Arbejdsbogen kan bruges som guide for et fuldt forløb til forældre, og den kan fungere som inspiration til
professionelle, der arbejder med eller skal til at igangsætte forløb til forældre til unge med dobbeltdiagnose.
Husk altid at professionelle må forholde sig fleksibelt, når der arbejdes med så komplekse problemer som
dobbeltdiagnoseproblematikker, derfor skal forløbet altid tilpasses til den konkrete sammenhæng man er i.
Arbejdsbogen skal læses som et ”kig” ind i projektets maskinrum. Her bliver væsentlige tanker og tilgange
beskrevet, så det er muligt at gøre brug af erfaringerne i praksis.

Projektets publikationer består af følgende og kan downloades gratis på https://stofraadgivningen.novavi.dk/vimodellens-inspirationshaefte-og-arbejdsbog/ :
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•

Vi-modellen, inspirationshæfte
Udarbejdet af Novavi Stofrådgivningen v. familieterapeut Anine Boisen. Inspirationshæftet er en
overordnet beskrivelse af projektet og tilgangen. Den foreligger i en trykt udgave, der kan rekvireres
ved henvendelse til Novavi Stofrådgivningen på stofraadgivningen@novavi.dk eller downloades
direkte fra hjemmesiden.

•

Vi-modellen, arbejdsbog (denne)
Udarbejdet af Novavi Stofrådgivningen v. familieterapeut Anine Boisen. Arbejdsbogen er en trin-fortrin beskrivelse af anvendelsen af modellen i forældregruppeforløbet. Foreligger som pdf.

•

Vi-modellen, evalueringsrapport
Udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning. Foreligger som pdf.

Vi håber, at Vi-modellen kan inspirere behandlingssteder og institutioner, der inddrager - eller påtænker at
inddrage - forældre i behandlingen til unge med dobbeltdiagnoser.

God læselyst!
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Vi-modellen: formål, målgruppe og effekt
Vi-modellen er udviklet som svar på et behov for målrettet hjælp til forældre til unge med dobbeltdiagnoser. Et
behov, der både har vist sig hos forældrene, de unge og hos de professionelle, der skal hjælpe forældrene.

Baggrundstal for Vi-modellen
SFI kom i 2015 med en evalueringsrapport om unge i misbrugsbehandling 2, der omtaler at forbruget af
rusmidler er med til at skabe konflikter eller få de unge til at distancere sig fra forældrene. Begge dele er
uheldige, da de unge netop har brug for forståelse og støtte fra deres nære relationer, hvilket også er påpeget
i rapporten, at de unge selv giver udtryk for. Rapporten peger også på at forældrenes støtte og forståelse kan
medvirke til en positiv relation, hvilket kan have stor betydning for, om de unge fortsætter deres problematiske
forbrug af rusmidler.

Hvis man ser på en tidligere undersøgelse af Liddle og kollegaer, der har gennemgået 14 kontrollerede
undersøgelser af familiebaseret behandling for unge med skadeligt forbrug (Liddle et al. 2004), så konkluderer
de at familiebaseret behandling er bedre end standardbehandling (uden familieinddragelse), hvad angår
engagement og fastholdelse. De konkluderer ligeledes, at det i mange tilfælde vil være mest relevant at
kombinere familiebaserede behandlingstilgange med andre behandlingsformer. Samtidig peger Vaughn &
Howard (2004) på, at der er behov for mere viden generelt og specifikt i forhold til blandt andet
dobbeltdiagnoser.

Mere nuanceret viden om hvor vi står og hvilke behov vi har i Danmark for viden om unge med
dobbeltdiagnose, er kommet gennem rapporten ”Unge med dobbeltdiagnose/dobbeltbelastning” af Peter
Jensen, SPUK og Susanne Pihl Hansen, PIHL INKLUSIVE 2017 3. Et arbejde, der er finansieret af
Helsefonden. I rapporten peges på, at der generelt er brug for udvikling og opkvalificering indenfor unge med
dobbeltbelastninger og specifikt nævnes det at, ”der er brug for at arbejde både med den unges misbrug og
psykiske lidelser samtidig”, hvilket taler ind i den behandlingstilgang som Novavi Stofrådgivningen praktiserer.
Samtidig nævnes, at ”der er brug for metodeudvikling i praksis på området også på det indgribende niveau og
der er brug for at indtænke og afprøve modeller til, hvordan familie og øvrige netværk, kan blive positive
medspillere i de unges liv”. Helt specifik foreslås, at det kunne være en idé at afprøve forældregrupper for
forældre til dobbeltbelastede unge, da ”de formentlig også vil opleve dobbelte belastninger i deres
forældrerolle”.

Termansen, Tina, Dyrvig, Theresa, Krogsgaard Niss, Nete, Hyld Pejtersen, Jan. Unge i Misbrugsbehandling – en evaluering af tre
behandlingsindsatser. SFI – det nationale forskningscenter for velfærd 2015
2

3

https://www.pihl-inklusive.dk/assets/vidensopsamling_unge_og_dobbeltdiagnoser_dobbeltbelastning_091216.pdf

8

Ovenstående viden og det behov som det pegede på, talte ind i den praksis og erfaring som Novavi
Stofrådgivningen har med behandling til unge med dobbeltdiagnoser. Dette blev afsættet for udviklingen af Vimodellen.

Hvad er Vi-modellen
Vi-modellen er et forløb til forældre til unge, der går i behandling for en dobbeltdiagnose. En dobbeltdiagnose
betyder et sideløbende misbrug og en psykiatrisk diagnose.

Forældreforløbet består af syv mødegange. Tre individuelle møder og fire gruppemøder. Alle mødegange har
et konkret tema, der arbejdes med. Hvert tema præsenteres med et oplæg fra gruppeleder, en visuel model
og nogle anbefalinger til forældrene. Herefter byder forældrene ind med deres erfaringer og tanker i forhold til
temaet, de taler med hinanden og/eller arbejder individuelt med, hvilke skridt de kan tage i forhold til at komme
tættere på det, de ønsker for den unge og dem selv. Hver mødegang afsluttes med, at forældrene identificerer
nye handlinger de kan gå hjem og afprøve i egen familie.

Formål med forløbet
Det er en udfordring for hele familien når en ung er ramt af en dobbeltdiagnose. Forældrene har derfor brug
for både viden og støtte for at kunne bakke op om den unges proces og samtidig passe på sig selv.

Unge ramt af en dobbeltdiagnose har det svært. De er i gang med at finde vej i livet med deres udfordringer,
og rusmidlerne gør det ikke nemmere – tværtimod. De unge fortæller, at brug af rusmidler hjælper dem til at få
fred fra det svære. Mange oplever fx udfordringer med venner der fagligt og socialt ”løber fra dem”, følelsen af
forkerthed og af ikke at slå til, samt ensomhed, angst og vrede. Men over tid skaber de unges brug af
rusmidler endnu flere problemer for dem. På en måde kan man sige, at rusmidlerne både hjælper de unge
tættere på og længere væk fra det, der betyder noget for dem.

Når forældrene ser at problemerne øges i den unges liv, skaber det bekymring og frygt for hvor det skal ende,
og hvad gør man så? Mange kommer til at øge kontrol og styring og de forsøger at ”tale den unge til fornuft”.
De unge oplever, at forældrene konstant er på nakken af dem og det kan være med til, at de ikke føler sig
støttet og forstået, hvilket igen kan øge problemerne. Den dynamik slider på relationerne, hvilket giver sig til
udtryk som konflikter, nogle gange voldelige og eller fuldstændig fravær af kontakt, altså en form for opgivelse
på hinanden. Over tid kan det betyde, at forældrene oplever at have gjort alt, uden at det hjælper den unge.
Reaktionerne på dette kan f. eks være at de opgiver at gøre mere, eller fortsætter med at gøre ting der putter
”salt i såret”, eller går ned med stress eller depression. Intet af dette er hensigtsmæssigt hverken for den unge
eller forældrene.
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Der er altså tale om unge, der er dobbeltbelastede og forældre som, gennem at forsøge at hjælpe og forandre
situationen, selv bliver belastede. Det bliver ødelæggende for relationen. Problemerne snurrer sig ind i
hinanden og alle ender med følelsen af at stå alene.

Behov for hjælp udefra
Unge ønsker at deres forældre er tæt på, tager dem alvorligt og bakker dem op, når livet er svært. Det er
grundlaget for at de kan få mod og tro på at forandring er mulig.
Samtidig ved vi, at det er belastende at være forælder til en ung med dobbeltdiagnose, så for at forældrene
kan give de unge, det de har brug for i deres proces, så har forældrene brug for hjælp og støtte undervejs. Vimodellen er et bidrag til den hjælp, som forældrene har brug for.

Formålet med Vi-modellen er altså at give viden og støtte til forældre til unge med dobbeltdiagnoser, der kan
nedbringe frustration, afmagt, vrede, sorg, afstand og konflikt mellem forældre og den unge. Dette giver
forældrene mulighed for at være i støttende kontakt med den unge hvilket øger familiernes trivsel generelt.
Således bidrager det endvidere til, at forældrene kan understøtte den unges vej mod et liv uden skadeligt
forbrug af rusmidler og passe på sig selv samtidig. Konkret gøres det gennem at forældrene får:
•

Viden om forandring, misbrug, diagnoser, kommunikation, tillid og netværk.

•

Indsigt i den unges udfordringer med rusmidler og diagnose, samt forståelse for de mekanismer, der
er på spil.

•

Hjælp til at mærke og se hvad man kan/lykkes med som forælder, hvilke værdier man har i forhold til
at være forælder, samt hvordan man passer på sig selv.

•

Mulighed for at dele tanker og følelser med ligesindede og en professionel.

•

Hjælp til at håndtere tiden efter forløbets afslutning.

Hjælp til at udholde det kaotiske
De problemer som unge og forældrene oplever er komplekse. Der er ingen enkle løsninger og forældrene skal
derfor have støtte til at udholde at være i et kaotisk felt.
Kvaliteten af kontakten til den unge og forældrenes evne til at holde nogenlunde fast i sig selv i kontakten med
den unge, har stor indflydelse på den unges proces. En del af hjælpen til forældrene er, at hjælpe dem til at
udholde det kaotiske felt. Hjælpe dem til at give lidt slip på kontrol og i højere grad være tilstede med det, der
er, og at tage tingene skridt for skridt. Derfor er de anbefalinger som forløbet kommer med til forældrene også
forslag til handlinger, der kan afprøves i familierne. Når forældrene så afprøver nye handlinger, må de
efterfølgende evaluere hvordan det gik og justere ind og tilpasse alt efter hvordan udfaldet er.
Der er ikke to diagnoser eller dobbeltdiagnose-problematikker, der har samme udtryk hos den unge eller i
familierne, derfor må konkrete undersøgelser og afprøvninger gøres hjemme i familierne, og de må af samme
årsag også nødvendigvis tilpasses den enkelte familie.
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God kontakt er det vigtigste
Det vigtigste er kontakten mellem den unge og forældrene. Det er stemningen, der skaber virkeligheden, som
den danske filosof Ole Fogh Kirkeby udtrykker det. Det betyder, at forældrene nogle gange, må justere deres
holdninger og værdier ift. deres forældreskab, simpelthen for at skrue ned for konfliktniveauet.

Forældre kan være nødt til at ændre på eller helt at slippe egne værdier for en periode, for at kunne
imødekomme det, der i den konkrete situation er bedst for de unge og relationen. Fx står mange forældre i
dilemmaet med økonomi, rusmidler og kriminalitet. Nogle forældre vælger at lukke øjnene for om den unge
foretager kriminelle handlinger, for at de kan holde fast i, at de ikke vil bidrage til køb af rusmidler gennem
lommepenge og derfor vælger ikke at give den unge lommepenge. Andre forældre vælger at give den unge
lommepenge velvidende at pengene måske går til rusmidler, netop for at undgå at den unge skal begå
kriminalitet. Dette er et eksempel på, at den løsning der vælges er afhængig af hvem den unge er, hvem
forældrene er og hvad der er det vigtige for dem.

Der findes ikke enkle løsninger og at være forælder til en ung med dobbeltdiagnose er fuld af dilemmaer. I
arbejdet med Vi-modellen må gruppeleder derfor sammen med forældrene undersøge og udvikle måder at
håndtere situationerne på.

Målgruppe for Vi-modellen
Vi-modellen er designet til forældre til unge mellem 15-25 der har en dobbeltdiagnose, og som psykisk er i
stand til at deltage i et gruppeforløb.

Frivillighed
Det skal være frivilligt for forældrene at deltage. Det er vigtigt, at udbyder får et oprigtigt ja til deltagelse fra alle
deltagere, da forældrene er afhængige af hinanden og derfor også af trygheden, engagementet og lysten til at
dele personlige overvejelser.

En nyligt stillet diagnose
Det er hensigtsmæssigt, hvis den unges diagnose er stillet for nyligt, da den viden, der formidles i den
forbindelse, er grundlæggende basisviden indenfor feltet. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, så vidt det
er muligt, at de forældre der deltager i samme gruppe, alle har enten hjemmeboende eller udeboende børn, så
det ikke bliver for forskellige problemstillinger, der arbejdes med.

Alle forældre bør deltage
Det er godt hvis både far og mor (og gerne bonusforældre) deltager og helst i samme gruppe, så de får en
fælles forståelse og et fælles udgangspunkt for at forstå og møde den unge. Det gælder både hvis forældrene
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danner par eller er skilt. Hvis de er skilt, skal det undersøges om de kan være i den samme gruppe. Hvis der
er for mange konflikter imellem dem, kan det komme til at fylde i rummet og gøre at forældrene ikke taler
åbent og ærligt. Hvis dette er tilfældet, skal forældre der er skilt ikke i samme gruppe.

De unge og deres behandling
Det anbefales, at de unge går i behandlingsforløb samtidig med at forældrene går i forløb, så der sikres
sammenhæng og fælles sprog mellem forældre og ung. Forløbet kan dog også give udbytte for forældre, hvis
unge, ikke går i behandling.

Forældre til unge hvor der udelukkende er tale om et skadeligt forbrug af rusmidler vil også kunne få gavn af
mange af elementerne i forløbet.

Effekten
Center for Rusmiddelforskning har evalueret Vi-modellen. Evalueringen viser, at forældrene oplever stort
udbytte af forløbet. Den hjælper dem til at skabe rammer for et positivt samvær, der understøtter relationen og
muliggør øget samarbejde med den unge.

Forældrene fremhæver, at det hjælper dem at få viden om unge med psykiatriske diagnoser og
rusmiddelbrug. De fremhæver betydningen af, at få afstemt forventninger og krav til den unge, så de tilpasses
til den enkelte, samt at de får forståelse for, at nogle af udfordringerne er en konsekvens af fx for høje krav. De
opnår opmærksomhed på at undlade at håndtere problemer gennem øget monitorering og kontrol. I øvrigt
fremhæves øget opmærksomhed på egne og familiens behov og trivsel, uden at få dårlig samvittighed.
Således er det ikke kun den unge med dobbeltdiagnose, der definerer hverdagen. Endelig fremhæves
betydningen af at dele svære oplevelser og følelser med andre – i særdeleshed med forældre i samme
situation.

Vi-modellen er altså en hjælpsom model for inddragelse af forældre i arbejdet med unge med
dobbeltdiagnose, der giver forældrene en øget viden, forståelse, redskaber og nødvendig støtte, som gør at
de bedre kan skabe rammer, der understøtter bedre relationer og samarbejde, og dermed de unges mulighed
for, og mod på at bevæge sig i retning af de liv, de gerne vil have.
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Grundsyn, tilgange og teoretisk landskab
Professionel hjælp bygger altid på et særligt syn på mennesker og deres problemer, som udgør fundamentet
for det arbejde, der udføres. Vi-modellens grundsyn på unge, diagnoser og rusmidler er beskrevet i det
følgende.

Ungesyn
Vi-modellens ungesyn tager udgangspunkt i, at unge skal tages alvorligt i forhold til emner, der vedrører deres
eget liv. Professionelle skal tilgå den unge med den anskuelse. Det er vigtigt at undersøge, hvordan de unge
oplever virkeligheden og ikke hvordan behandlere og forældre mener, at det forholder sig.

De unge er først og fremmest unge mennesker, der er i en periode af livet, hvor de er i gang med at udforske
sig selv og verden omkring sig. Hvis de unge har fået en diagnose og har udviklet et skadeligt forbrug af
rusmidler, så må man undersøge, hvad de unge selv forstår ved diagnosen, hvilke typer udfordringer de selv
oplever og hvad historierne er omkring det. Og man må tage alvorligt at rusmidlerne hjælper dem med noget,
der er problemfyldt for dem i livet. Derfor skal de unge mødes med forståelse og lydhørhed. Ingen unge er i et
skadeligt forbrug, fordi de er uopdragne og ikke hører efter. Der ligger andre ting bag, som voksne omkring
dem, skal kunne møde og håndtere.

Rusmiddelsyn
Der er mange ideer om hvad der er baggrunden for udvikling af et skadeligt forbrug af rusmidler. Vi-modellen
er inspireret af Mads Uffe Pedersens 4 (Center for Rusmiddelforskning) forståelsesramme, der består af fire
perspektiver, der tilsammen danner baggrund for undersøgelse af fænomenet udvikling af misbrug og
afhængighed.

De fire perspektiver er: 1) Fire hypoteser om eller dimensioner ift. baggrund for udvikling af misbrug. 2) Seks
forskellige (ikke statiske) grupper af unge. 3) En samfundsmodel, som er en sammenfatning af den forståelse
af udviklingen af misbrug og afhængighed, som er foregået gennem de seneste år. 4) En opsummering af
forskellige risiko- og beskyttelsesfaktorer, som bliver identificeret i bogen.

Forståelsesrammen hjælper til at forstå, at man må slippe ideen om en enkel forklaring på udviklingen af et
skadeligt forbrug, der er flere forklaringer i spil. Sandheden er umulig at gribe og det er et komplekst billede,
der tegner sig. Det syn bidrager til at se efter hvilke specifikke udfordringer den enkelte unge og familie har, i
stedet for at være optagede af at definere og forklare gennem ydre sandheder. Det er ofte de erfaringer som
4

Pedersen, Mads Uffe. Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Aarhus Universitetsforlag. 2005
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unge og forældre selv har, i kombination med professionelles faglige viden, der gør en positiv forskel for
familierne.

Den biopsykosociale model har Vi-modellen også ladet sig inspirere af. Den kan også bruges til at forstå
kompleksiteten i udviklingen af et skadeligt forbrug. Der er altid mange faktorer i spil og den enkelte er ramt
flere steder, førend et egentlig skadeligt forbrug bliver en del af deres liv. Det er umuligt at forstå en
dobbeltdiagnose ved hjælp af en enkelt årsag-virkningsforklaring, hvilket også er en befrielse for mange
forældre, når der bliver talt om det i forældregruppen.

Den biopsykosociale model

Kilde: Oprindeligt udviklet af Georg L. Engel, 1977. Sidenhen udviklet yderligere af forskellige fagfolk.

Diagnosesyn
Vi-modellens syn på diagnoser bygger på et helhedssyn på mennesker og diagnoser. Man kan forstå
diagnoser som kasser til forståelse hos læger og andre professionelle som de bruger til at systematisere
symptomer i forhold til at opnå indsigt i hvordan de kan hjælpe.

Samtidig er det vigtigt at vide, at der altid er store variationer indenfor den enkelte diagnose:
•

Symptomerne præsenterer sig forskelligt.

•

Det er forskelligt hvilke vanskeligheder de medfører.
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•

Der er ofte symptom-overlap som f. eks ses i ADHD og autisme. Ligesom angstlignende tilstande
også er gældende for mange med dobbeltdiagnose.

Det altoverskyggende perspektiv er, at mennesket bag diagnosen er det vigtigste. Hvis tilgangen til de unge
bliver for diagnosepræget, så kan professionelle og de unge selv, samt deres pårørende, fortabe sig i
”kassetænkning”, hvilket gør det vanskeligt at hjælpe mennesker til et nuanceret blik på sig selv og agenthed i
eget liv. Mennesker er ikke deres diagnoser og de har altid selv erfaringer at trække på i forhold til hvor
diagnosens symptomer viser sig mere eller mindre. Derfor er det individuelle ”selv”-blik og erfaringstræk et
væsentligt parameter i Vi-modellens forståelse af en hensigtsmæssig forholdemåde til diagnoser.

Lægeverdenen skelner i øvrigt mellem diagnoser der falder indenfor det de kalder en endogen diagnose altså en medfødt vanskelighed. Det er diagnoser som ADHD og autisme. Og så er der dem, de kalder reaktive
diagnoser – altså diagnoser der falder idenfor det de betragter som reaktioner på noget, der er sket i
menneskers liv. Det er diagnoser som angst og depression. Men der er mange gråzoner og meget står derfor
også til diskussion i disse tider.

Vi-modellens diagnosesyn trækker på viden og erfaringer hentet fra eksperter i børne- og ungdomspsykiatrien,
som har en plastisk forståelse af diagnoser – det er nutidsbilleder, der over tid kan ændres enten til det bedre
eller værre. Samtidig vil det udviklingspsykologiske altid være en brik i forståelsen af en diagnose, hvorfor f.
eks tilknytningsteori og kontakt med primære omsorgspersoner er områder, der tages hensyn til i arbejdet
med både at stille diagnoserne og finde måder at håndtere deres indflydelse på menneskers liv.

Mange forældre til unge med dobbeltdiagnoser ønsker svar på og redskaber til, hvordan de skal tackle
tingene, så problemerne kan gå væk. Men som sagt; der er ikke enkle svar og forældrene kan have nogle af
de samme reaktionsmønstre som forældre til børn med kroniske lidelser. Der er overlap også ift. håndtering af
situationen. Der findes råd og vejledning, man kan lade sig inspirere af i Lægeforeningens pjece ”At være
forældre til en teenager med kronisk sygdom”. 5

Forældreinddragelse, kommunikation og proces
Tilgangene i Vi-modellen er inspireret af 10 års erfaringer med gruppeforløb for forældre i Novavi
Stofrådgivningen, af viden og erfaringer fra førende børne- og ungdomspsykiatere, samt af narrativ praksis og
den samarbejdende tilgang.

5

https://www.laeger.dk/sites/default/files/at_vaere_foraeldre_til_en_teenager_med_kronisk_sygdom_publikation.pdf
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Fire principper for inddragelse af forældre
Vi-modellen tager udgangspunkt i fire overordnede principper 6, som familieterapeut, Anine Boisen har udviklet
gennem sit arbejde med forældre. Principperne gør sig gældende for hele forløbet og for de enkelte
mødegange:

1. Forældrene skal genopdage at de har betydning for de unges liv og behandling.
2. Forældrene skal have viden om misbrug, diagnoser, psykologiske mekanismer og kommunikation.
3. Forældrene skal have noget konkret ”at gøre” – en blanding af anbefalinger fra gruppeleder og
familiens egne erfaringer.
4. Forældrene skal hjælpes tilbage til egne værdier ift. hvordan de ønsker at være forældre.

Fem principper for kommunikation og tilgang i forløbet
Vi-modellen bygger desuden på fem tilgange til kontakten mellem forældre og gruppeleder, og til måden der
tales om mennesker, problemer og mulige løsninger.

Princip 1: Placer ikke skyld i familierne
Det er betydningsfuldt at gruppelederen ikke er optaget af hvem der gør rigtigt og forkert og derved kommer til
at placere skyld. Der skal ikke tages parti. Det er hele familien, der er ramt og gruppelederen må interessere
sig for samspillet i familien og de effekter det har på familiens og de unges trivsel.

Princip 2: Brug en samarbejdende tilgang
Samarbejde er i fokus mellem forældrene og gruppelederen. Sammen findes nye handlinger, som forældre
kan afprøve i deres egne liv og ift. de unge. Den samarbejdende tilgang kræver, at forældrene kan mærke, at
de bliver lyttet til og respekteret og at deres erfaringer er gyldige og nødvendige for udkommet af forløbet. Den
samarbejdende tilgang støtter familierne i at få øje på deres værdier, håndtere langvarige problemer og
udvikle mere proaktive løsningsstrategier. (uddybning nedenfor under: Den samarbejdende tilgang).

Princip 3: Dét, der siges om mennesker, er med til at skabe deres identitet
Dét vi fortæller om os selv, er med til at skabe vores identitet. Det betyder, at gruppelederen er opmærksom
på ikke at definere forældre og unge gennem sit sprog. Der er altid mere at fortælle om et menneske, end det
der er knyttet til problemer og diagnoser. Gruppelederen skal gennem sit sprog invitere til de andre
fortællinger, da det har betydning at mærke, at man kan noget og hvad der er vigtigt for en, når man skal
forandre livet. (uddybning nedenfor under: Narrativ praksis).

Princip 4: Mennesker er mere end deres problemer
”Det er ikke personen, der er problemet. Det er problemet, der er problemet”, er en forståelse, der løber

6

Boisen, Anine. Unge og hash. Dansk Psykologisk forlag 2017.
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gennem hele forløbet. Derfor ”eksternaliseres” diagnoser og problemer. De flyttes udenfor personerne. Det
gør, at man kan se, hvor de er mindre på spil – altså der hvor noget går godt, og hvor kontakten er god. Det er
dét forældrene skal bygge deres næste skridt på. Samtidig er erfaringen at, når man fokuserer på det der går
som familierne ønsker, så kan det bidrage til at problemernes indflydelse i familierne mindskes over tid.
(uddybning nedenfor under: Narrativ praksis).

Princip 5: Hold fokus på effekten af problemer og diagnoser
Vi-modellen har fokus på nye handlinger, der skaber hensigtsmæssige måder at være sammen på i
familierne. Hvis ikke det forældre gør virker, så skal de forsøge sig med noget andet. Hvis det virker
hensigtsmæssigt i forhold til den unges proces, så gør mere af det samme.
Forløbet sætter fokus på effekten af problemerne og af det, forældrene gør. Derfor arbejdes med små
afprøvninger af handlinger, der tager udgangspunkt i forældrenes værdier og så evaluerer man sammen
effekten af det. (Uddybning nedenfor under: Narrativ praksis).

Teoretisk landskab: Samarbejdende og narrativ tilgang
Teorierne som Vi-modellen læner sig op ad er narrativ praksis og den samarbejdende tilgang. Desuden har
erfaringer fra professionelles praksis også bidraget.

Samarbejdende tilgang
Den samarbejdende tilgang (”Collaborative helping”) er udviklet af Familieterapeut William C. Madsen 7.
Tilgangen støtter familier i at forestille sig mere foretrukne liv, løse langvarige problemer og udvikle mere
proaktive løsningsstrategier. Tilgangen trækker på anerkendende interview, motiverende interviews, narrative
og løsningsfokuserede terapimodeller og signs of safety.
Samarbejde mellem forældre og professionelle
Forældre og professionelle skal samarbejde for at der kan ske en egentlig og langtidsholdbar forandring. Det
er her to eksperter der mødes for sammen at finde veje, som forældrene kan gå ad. De professionelle har en
global viden og forældre og ung kommer med lokal viden. Det er altså samarbejdet, der er i fokus. Når
mennesker skal træde ind i et samarbejde, skal indtrædelsen være frivillig, og man skal have en fornemmelse
af at man i samarbejdet bliver lyttet til og respekteret og at ens erfaringer er gyldige og nødvendige for
udkommet af samarbejdet. Derved bliver det en samarbejdende tilgang mellem forældre, gruppen og den
professionelle gruppeleder.
Der kigges efter det næste mulige lille skridt i forældrenes foretrukne retning
Når man skal indarbejde nye handlinger i familierne er et særligt fokus at arbejde med små skridt. Små

7

Madsen, William C. Collaborative therapy with multistressed families. Guilford, 2007.
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justeringer kan skabe store forandringer. Kig altid på det næste lille mulige skridt, der fører i den retning,
forældrene gerne vil. Det er små handlinger, der fungerer som undersøgelser og derefter evaluerer man på
effekten. Denne idé trækker også på det løsningsfokuserede, der er kendetegnet ved, at bevæge sig fra fokus
på problemer til fokus på løsningsopbygning.

Narrativ praksis
Forløbet trækker også på Narrativ teori ift. forståelse af identitet, problemer og hvordan man kan arbejde med
dem8. Narrativ terapi er oprindeligt udviklet af familieterapeut Michael White. Særligt er de følgende narrative
ideer gennemgående for forløbet.
At kaste lys på det foretrukne
Problemer har det med at tage magten i menneskers liv. Når der er problemer, så er det dem vi får øje på, og
så er det svært selv at se undtagelser fra problemerne. Mange forældre siger fx, han er altid sur og negativ
eller hun afviser mig altid. Det er helt sikkert sådan det opleves af forældrene, men der er helt sikkert også
nuancer i det. Der er nok gange, hvor den unge er mindre sur, negativ og afvisende eller måske situationer,
hvor den unge er givende og glad – det kalder vi, det foretrukne. Hvis forældrene ønsker, at det foretrukne
skal vokse sig stærkere, så skal de først få øje på det. Det skal gruppeleder hjælpe med. I forløbet kalder vi
det også at få øje på undtagelser fra problemhistorien.
Ideen om ”eksternalisering”
”Det er ikke personen, der er problemet. Det er problemet, der er problemet”. Den idé er gennemgående.
Problemer og diagnosers indflydelse på menneskers liv undersøges ved at se på deres effekter og hvordan de
stemmer overens med det forældre og familier ønsker sig. Vi kan nemlig ikke fjerne det svære, men vi kan
hjælpe familierne tættere på det, de ønsker sig.
Det betyder, at tilgangen er at ”eksternalisere” diagnoserne og problemerne. De flyttes udenfor personerne så
forældre og gruppeleder sammen kan se på problemerne som fænomener, der er på spil i forskellige
sammenhænge. På den måde kan det undersøges hvordan diagnoser og problemer viser sig i familiernes liv,
og man kan sammen få øje på, hvor de ikke er så meget på spil – altså der, hvor noget går godt, hvor
kontakten er god. Det er det forældrene skal bygge deres næste skridt på.
Ideen om at fortællinger er medskabende i vores identitet
Fortællinger om mennesker er med til at skabe deres identitet. I narrativ praksis siger man, vores identitet
består af det, der er muligt at fortælle om os selv. Derfor er der heller ikke ligegyldigt, hvilke fortællinger
gruppeleder inviterer til. Gruppeleder skal også interessere sig for fortællinger der peger på, dér hvor
forældrene lykkes med at være i relationen til de unge på foretrukne måder.
8

Basisviden om narrativ praksis kan hentes i følgende bøger: White, Michael & Morgan, Alice. Narrativ terapi med børn og deres familier.
Akademisk forlag. 2007, samt Morgan, Alice. Narrative samtaler – en introduktion. Hans Reitzels Forlag. 2006
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Opmærksomhed på hvilke fortællinger gruppeleder inviterer til
Det, der er muligt for os mennesker, at fortælle om os selv, er med til at skabe vores identitet. Og dermed
også de handlinger der er mulige for os at gøre. Den idé er central. Derfor er gruppeleder opmærksom på
hvilke fortællinger han/hun inviterer til om de unge og forældrene gennem dét, der siges og de spørgsmål, der
stilles.

Gruppeleder spørger ikke kun til problemer, men også til foretrukne fortællinger fra deltagernes liv og til
fortællinger der ligger mere i det skjulte, da der her ligger tavs viden og erfaring gemt. Gruppeleder er optaget
af, hvad der yderligere kan fortælles om et menneske - ud over dets diagnoser og problemer. Der er altid mere
at fortælle, og gruppeleder inviterer til at få nuancerne frem og kaste lys over de fortællinger, der siger noget
om hvad de unge og forældrene lykkes med, hvad de ved og vil i livet. Det er fundamentet for
forandringsprocessen.

Gruppeleder indtager en decentreret position
I forlængelse af den samarbejdende tilgang sørger gruppeleder for, at indtage det man i narrativ praksis kalder
en decentreret position i samtalerne med forældrene. Det betyder en position, hvor man har indflydelse, fordi
man er nærværende og interesseret, men hvor man ikke stiller sig som bedrevidende ekspert.
Ekspertrådgivning kan være rart og brugbart i pressede situationer, hvor mennesker oplever at ”have gjort alt”.
Men man skal passe på med for meget ekspertrådgivning, da det kan give indtryk af, at der er lette løsninger.
Det kan give indtryk af at gruppeleder sider inde med løsningerne, hvilket kan gøre at man kommer på
overarbejde, da forældrene ofte håber på det. Samtidig er der forskning der peger på, at hvis man
foranlediges til for meget ekspertrådgivning, så er det højest 10% af rådgivningen som forældrene husker, hvis
den ikke kobler sig til forældrenes egne værdier og liv.

Professionelles erfaringer
Vi-modellen er inspireret af praksis og erfaringer fra Novavis Stofrådgivningens erfarne psykologer, psykiatere,
terapeuter og pædagoger. Desuden inddrages erfaringer fra praksis og forskning ift. forældreinddragelse
under ledelse af overlæge i børne- og ungdomspsykiatri Nina Tejs Jørring, Region Hovedstadens Psykiatri.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Forskningen har vist gode resultater og er udviklet i samarbejde med
William C. Madsen. Manualen fra det forskningsprojekt er ikke tilgængelig for offentligheden, men er stillet til
rådighed for gruppeleder under udarbejdelse af Vi-modellen.
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Procesledelse og rammer
Gruppeproces
For at kunne gennemføre forløbet, er det vigtigt at gruppelederen har nogle forkundskaber. Som
udgangspunkt kræver det en grunduddannelse indenfor de pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige fag.
Det kræver efteruddannelse i professionelle samtaler eller professionel erfaring med samme, da man skal
kunne tage værtskabet ved individuelle samtaler og sætte rammen om processen. Det kræver også generel
viden om rammesætning af gruppeforløb i forhold til at planlægge, igangsætte, informere, afklare,
tolke/fornemme, improvisere, konfrontere, støtte, problemløse, og det at være bærer af bestemte værdier og
holdninger.

Gruppedynamikker
Hvor der er mennesker sammen er der gruppedynamikker9. Gruppelederen skal kunne håndtere
gruppeprocesser, så processen går i den retning man ønsker, gennem at:
•

Skabe interaktion, da det skaber engagement.

•

Være en tryg rollemodel.

•

Rumme forældrenes frustration. De er frustrerede og de ønsker, at man kommer med hurtige løsninger.
Men man må udholde deres frustration, at være i konflikterne og tilbyde sig som sparringspartner.

•

Rumme forskellighed og få det til at fungere i en gruppe-setting.

•

Praktisere kontrol og sætte grænser, når det er nødvendigt.

•

Kende til hvad forskellige dynamikker gør ved en selv, samt hvordan det kan tackles, så man kan styre
processen uden styrende magt.

•

Balancere mellem det fremadrettede og at skabe plads til det følsomme.

Narrativ praksis
Vi-modellen trækker på konkrete ideer og måder at strukturere samtaler på, som kommer fra narrativ
praksis10. Derfor må gruppeleder kende grundtrinene i narrativ praksis, så man kender intentionen med det
man gør og med de spørgsmål man bruger, så gruppelederen har konkrete redskaber at gøre brug af i
praksis.

Grundviden om arbejdet med grupper kan hentes her: Heaps, Ken ”Gruppemetode indenfor social og sundhedsområdet”. Hans Reitzel.
2005.
9

10

Basisviden om narrativ praksis kan hentes i følgende bøger: White, Michael & Morgan, Alice. Narrativ terapi med børn og deres familier.
Akademisk forlag. 2007 og Morgan, Alice. Narrative samtaler – en introduktion. Hans Reitzels Forlag. 2006
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Misbrug og diagnoser
Når unge er ramt af misbrug og diagnoser vil forældrene lede efter forklaringer og svar. Derfor er det
nødvendigt med basisviden omkring rusmidler og diagnoser11, deres effekter på kort og lang sigt, samt viden
om hensigtsmæssige måder at håndtere de udfordringer begge dele medfører.

Gruppeleder skal desuden have viden om følgende temaer:
•

Forandringsprocesser og hvad der kan støtte dem.

•

Kommunikation – og konflikt, kontakt og blå mærker.

•

Tillid – mistillidens udvikling og forandring.

•

Skyld og skam – om effekten af det og om at se frem.

•

Egenomsorg – om betydningen af den og hvad man kan gøre.

•

Søskende – om dynamikker mellem dem og hvad der er vigtigt.

•

Netværk - betydning af det og hvordan man kan inddrage det.

Viden kan blandt andet hentes i dette dokument og gennem litteraturlisten bagerst i denne arbejdsbog.
Det anbefales at der er to gruppeledere til gennemførelse af Vi-modellen og at de modtager supervision,
under et forældreforløb.

Rekruttering og rammer
Det er sårbart at starte og deltage i en gruppe, da flere forældre i forvejen er pressede på grund af de
komplekse problemstillinger. Derfor er tryghed og rammer vigtige fra start til slut. Det er gruppelederen der
står for rammerne. I det følgende er Vi-modellens rammer indenfor rekruttering, det praktiske omkring antal,
tid og proces på mødegangene, samt for rum og materialer beskrevet.

Rekruttering er en vigtig del af forløbet og bør foregå nænsomt og informerende, så forældrene bliver trygge
og ved hvad de melder sig til. Rekrutteringen bør foretages af gruppelederen, så forældrene og gruppelederen
allerede inden opstart har en fornemmelse af hinanden:
•

Sørg for at have information om forløbet på skrift.

•

Ring først til forældrene og fortæl om forløbet over telefonen.

•

Send derefter skriftligt materiale til forældrene.

•

Foretag en opfølgende opringning, hvor der spørges til forældrenes endelige beslutning om deltagelse
eller ej.

11

Se litteraturlisten
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Deltagere og tid
•

Deltagerantal: Otte deltagere er det optimale.

•

Mødegange: Syv mødegange i alt (tre individuelle møder og fire gruppemøder).

•

Interval: Ca. 14 dage mellem møderne.

•

Tidsramme på møder: Gruppegange er minimum to timer og helst lidt længere f. eks tre timer. Individuelle
samtaler ca. en time og hvis der er to forældre til samtalen så 1,5 time.

•

Påmindelser: SMS-påmindelse dagen før mødet.

Mødegangene
•

Hold tiden.

•

Husk en pause undervejs.

•

Sørg for alle bliver hørt.

•

Hvis der er par, så har de ofte forskellige vinkler på den unge og det er forskelligt hvad der udfordrer dem,
så begge skal høres.

•

Gør det klart at det ikke er et rum, hvor man giver gode råd. Forældrene kan tale om hvordan de selv har
tacklet forskellige situationer og så er det op til dem der lytter, om den tilgang taler til dem.

•

Hvis der er forældre, der bringer ting op, som de ikke ved hvordan de skal komme videre med, så stil
spørgsmålet ud i gruppen. Ofte er der flere der kender til det svære, der omtales, og så kan gruppeleder
styre en fælles dialog, hvor man går sammen på opdagelse efter handlinger og måder at håndtere
problemet.

•

Hvis gruppen bliver meget optagede af en bestemt snak om noget bestemt, der ligger dem på sinde, kan
det være en god idé at afvige fra programmet. Det må gruppeleder vurdere fra gang til gang.

Rum og materialer
•

Et rum hvor alle kan sidde omkring det samme bord.

•

To tavler, flipover eller whiteboard.

•

Forplejning: kaffe/te, lidt at spise.

•

Papir og blyanter.

•

Mappe med information om forløbet, beskrivelse af mødegange, dato, tid og sted for møderne, samt
kontaktinfo. I mappen skal der være plads til de modeller, der omtales på de forskellige mødegange og til
ark med eventuelle øvelser fra gang til gang.
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Vi-modellens mødeforløb
Det følgende er en beskrivelse af forløbets syv mødegange. Det første, det midterste og det sidste møde er
individuelle samtaler. Indimellem er der fire gruppemøder. Først beskrives formålet med henholdsvis de
individuelle samtaler og gruppemøderne. Derefter beskrives alle de syv mødegange trin-for-trin med
programmer og indhold.

Individuelle samtaler
Ved de individuelle samtaler er der fokus på, hvad forældrene har brug for at tale om.
Gruppeleder sætter rammen og anvender en af de samtaleguides, der er beskrevet her i arbejdsbogen alt
efter hvad det er forældrene gerne vil tale om.
Der tages notater på et whiteboard (eller andet man kan se på sammen) under samtalerne for at fastholde det
samarbejdende aspekt. Efterfølgende kan forældrene evt. tage et billede af tavlen, som en hjælp til at
fastholde, det der er blevet talt om.

Indhold i de individuelle samtaler
•

At gå i dybden med forældrenes konkrete udfordringer ift. den unge.

•

Drøftelse af emner der kommer op på gruppemøderne, men som der ikke er tid til at gå i dybden med der.

•

Drøftelse af emner som forældrene ikke ønsker at tale om i gruppen.

•

At arbejde videre med sammenhæng mellem det forældrene lærer på gruppegangene og deres liv
derhjemme.

Temaerne i de individuelle samtaler
Der kan være mange forskellige temaer, som kommer op og som er relevante for forældrene at tale om. Alle
temaer er vigtige, hvis de er det for forældrene. De temaer der kom op i de afprøvede forløb var:
•

Tvivl og bekymring for om ens barn mon får et godt liv?

•

Afmagten ved at være kastebold og følelsen af at være udsat for en ”eksperimentel” tilgang i et system,
der ikke har hjulpet tilstrækkeligt.

•

Skam og den hjælp man ikke fik, selvom man spurgte kommunen.

•

Træthed/udmattelse.

•

At indse at ens barn har det rigtig svært og give slip på forventningerne.

•

Træning af konkrete steps og smalltalk med en autistisk ung.

•

Hvordan man hjælper søskende, der også har det svært.

•

Tvivl omkring hvor meget skal der pushes i forhold til at nurse.

•

Håndtering af sorg.
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•

Mistillid til den unge og den skamfuldhed, der er forbundet til det.

•

Forældrenes egne behov i livet og spørgsmål omkring, om det overhovedet er ”tilladt” at tænke på sig
selv, når den unge har det svært.

Gruppemøder
Gruppemøderne er sammensat af overordnede linjer, konkrete temaer og proceselementer, der kan flyttes
rundt på fra gang til gang.

Overordnede linjer
1. Der skal være noget teori eller tænkning, som gruppeleder kan referere til.
2. Der bør være en form for visuel model, der underbygger det sagte, da det visuelle hjælper os til at
forstå og huske, det vi har hørt.
3. Der skal være konkrete eksempler fra andre forældre og unge, som forældrene kan spejle sig i og
som underbygger det sagte.
4. Der skal være anbefalinger fra gruppeleder, som bygger på viden og erfaringer, til hvordan man
forældrene kan håndtere problemerne.
5. Der skal være rum til dialog omkring, hvad forældrene kommer til at tænke på fra deres egen hverdag
med de unge,, når de hører gruppelederen fortælle.
6. Det skal være forældrene selv, der kommer op med, hvad de vil arbejde med mellem gangene.

Temaer
De temaer forældrene kommer igennem på gruppemøderne er:

1. gruppemøde
•

Rusmidler – deres virkning og effekter over tid.

•

Diagnoserne – deres udtryk og effekter i familierne.

•

Forandring – processen og forældrenes bidrag.

2. gruppemøde
•

Kommunikation – respekt, kontakt og lydhørhed.

3. gruppemøde
•

Tillid – Mistillidens udvikling og forandring.

•

Skyld og skam – om effekten af det og om at se frem.

•

Egenomsorg – om også at vove at nyde livet.
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4. gruppemøde
•

Søskende – om at passe på hele familien.

•

Netværk - flere hænder kan bære mere.

Der er andre temaer som også kan være relevante at få med, men som ikke fandt plads indenfor tidsrammen i
de afprøvede forløb. Det kan f. eks være økonomi, løgn, at stjæle, at flytte hjemmefra osv. Så husk, hvis man
vil anvende Vi-modellen, er det en god idé at forholde sig fleksibelt til programmerne, så de tilpasses den
enkelte gruppe og den kontekst, man befinder sig i.

Proceselementer på gruppemøderne
•

Opstarts runde: Hver forælder fortæller kort om det vigtigste siden sidste mødegang.

•

Oplæg fra gruppeleder: Et af dagens temaer præsenteres med et lille oplæg og en model.

•

Plenum dialog: Efter oplæg, laves altid fælles dialog omkring, hvad oplægget sætter i gang af refleksion
omkring forældrenes eget liv.
o

Gruppeleder tager noter undervejs. Når forældrene omtaler noget der går godt, noteres det i
højre side af tavlen, så det fastholdes og kan bruges til inspiration til nye handlinger i
slutningen af mødet.

•

Individuelt arbejde: Nogle gange arbejder forældrene individuelt med opgaveark eller de reflekterer selv.

•

Anbefalinger fra gruppeleder: Gruppelederen giver ved hver gruppegang anbefalinger og råd til tilgange
og handlinger, som forældrene kan gøre brug af i det omfang, det taler til deres værdier. Anbefalingerne
bygger på erfaring fra arbejdet med andre forældre og unge. Det er ikke sandheder, men mulige
inspirationskilder.

•

Afslutnings runde: Fokus på nye små skridt forældrene kan afprøve derhjemme.
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Møde 1: Historie, håb og problemer
Første individuelle møde, 1-1,5 time

Introduktion
Første individuelle møde er en opstartssamtale mellem gruppeleder og en forælder/forældrepar.
Gruppelederen informerer om forløbet og laver forventningsafstemning. Derudover tales om forældrenes og
den unges historie, om hvad forældrene holder af ved den unge, og om hvilke problemer forældrene oplever.
Sammen zoomes ind på gode og/eller nye handlinger, der kan afprøves ift. at løsne problemernes greb.

Temaer og guidelines for mødet
•

Forløbet skal beskrives.

•

Forventningsafstemning.

•

Tillidsopbygning: Forældrene skal føle sig hørt.

•

Forældrene får konkrete ideer at arbejde med ift. deres barns udfordringer. Ideerne tager udgangspunkt i
det, de ved om deres barn og i den professionelles viden.

•

Forældrene får en skriftlig beskrivelse af den unges diagnose, samt hvilken sammenhæng den har med
brug af rusmidler.

Modeller
•

”At slentre sammen”12 (samtalemodel).

•

”Den røde tråd” (samtalemodel).

•

Kort version, ”Den røde tråd” (samtalemodel).

•

”Lys på det vi kan!” (samtalemodel).

Program
Pkt. 1.

Præsentation af gruppeleder gennem en lille personlig fortælling.

Pkt. 2.

Præsentation af dagsorden for mødet.

Pkt. 3.

Introduktion til forløbet og tilgangen v. gruppeleder.

Pkt. 4.

Forventningsafstemning.

Pkt. 5.

Forældrenes historie med den unge.

Pkt. 6.

Udlevering af skriftlig beskrivelse af den unges diagnose.

12

Boisen, Anine. Samtalemodellerne udviklet til forløbet med inspiration fra Narrativ praksis.
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Pkt. 1. Præsentation af gruppeleder
Gruppeleder præsenterer sig selv gennem en personlig fortælling der ikke omhandler fag f. eks lidt om
gruppeleders familie, hvilke interesser gruppeleder har og hvad der betyder noget for gruppeleder i livet eller
fortæller en historie om noget svært i gruppeleders egne relationer.

Formål: Ideen er at forældrene får lidt fornemmelse af hvem gruppeleder er som menneske udover sin
faglighed.

Pkt. 2. Præsentation af dagsorden for mødet
Gruppeleder gennemgår dagsordenen, så forældrene ved hvad der kommer til at ske i løbet af mødet.

Formål: At skabe tryghed og ro for forældrene i en situation, der for mange er lidt uvant.

Pkt. 3. Introduktion til forløbet og tilgangen
Gruppeleder introducerer til forløbet ved at gennemgå følgende punkter:
•

De enkelte mødegange og deres overordnede tema.

•

Proceselementer på gruppemøderne beskrevet på side 25.

•

Gruppesammensætning: Forældrene, der deltager i gruppen, er forskellige steder i livet og de unge er
også forskellige steder i deres forløb. Det kan være lidt svært, fordi det kræver oversættelsesarbejde for
forældrene, men det positive er at forældrene også kan spejle sig i hinandens proces og se ligheder på
tværs.

•

Individuelle samtaler: Formålet er at forældrene får et rum til sig selv, hvor de kan tage ting op, som der
ikke er plads/tid/lyst til at tage op og gå i dybden med i gruppen. De individuelle samtaler har et individuelt
fokus.

Gruppeleder introducerer til tilgangen i forløbet ved at gennemgå følgende:
Den samarbejdende tilgang mellem forældre og gruppeleder:
•

Forældre og gruppeleder samarbejder om at finde nye veje at afprøve.

•

Forældrene er eksperter på lige præcis deres barn og det er dem, der har været der med de unge op
gennem livet og de har allerede mange erfaringer at trække på. Gruppelederen ved noget generelt om
unge, misbrug og diagnoser, relationer og kommunikation.
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•

Det er en delt ekspertrolle. Der er mange ”kasser” i vores tid, som vi kan putte mennesker i og se
mennesker igennem. I gruppeforløbet er vi optagede af at se de enkelte unge og sammen undersøge
erfaringer og finde veje til undersøgelser/eksperimenter og løsninger sammen.

Brugen af ”eksternalisering” af problemer og diagnoser:
Problemer er nogle der rammer os. Vi er ikke problemerne. Diagnoser er nogle der rammer os. Vi er dem ikke.
Eksternalisering betyder, at vi gennem at adskille mennesker fra dets problemer og diagnoser, kan give de
unge - og forældrene - plads til at få øje på og at være alt det andet, de også er.

Formål: At forældrene har viden om indhold og metoder de kan forvente under forløbet.

Pkt. 4. Forventningsafstemning
Efter gennemgang af forløb og tilgange, laves en forventningsafstemning ved at spørge forældrene om
følgende:
•

Hvad tænker du, om det jeg her har sagt?

•

Hvor bringer det dig hen?

•

Hvordan passer det sammen med dig og det, der er vigtigt for dig i livet?

Formål: At forældrene kan koble forløbet og måden det foregår på, til deres egen virkelighed. Samt at undgå,
at de tror, at de kommer til et forløb der alene fokuserer på at komme med løsninger.

Pkt. 5. Forældrenes historie med den unge
Nu skifter fokus til, at det er forældrene og deres historie, der skal frem. Gruppeleder spørger til forældrenes
historie med den unge, herunder hvordan det har været indtil nu og hvad der særligt har kendetegnet deres og
den unges liv. Det anbefales at gruppeleder tager noter på tavle undervejs under samtalen.
Gruppeleder anvender samtaleguide ”At slentre sammen” (side 30), som anvendes fleksibelt i samtalen eller
går frem efter en af samtalemodellerne ”Den røde tråd” (side 31) eller ”Nye veje” (side 33).

Formål: Forældrene føler sig hørt, og mærker at de kan og ved noget og at de får ideer til hvad de kan forsøge
at gøre ift. det de bøvler med.
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Anbefalinger til forældrene fra gruppeleder ved første individuelle samtale 13
(Anbefalingerne nævnes også på første gruppegang):
•

Undgå skæld ud.

•

Tal ikke om rusmidlerne (med mindre den unge selv vil).

•

Undgå råd (som den unge ikke selv ønsker) og formaninger.

•

Sørg for gode oplevelser.

•

Sørg for bekræftelser.

Anbefalingerne gives enten som en del af samtalen eller i slutningen af samtalen. Når gruppeleder kommer
med anbefalinger, følges de op med spørgsmål til forældrene om, hvordan det, gruppeleder har sagt, lyder i
forhold til det, der betyder noget for forældrene - altså deres værdier (jf. spørgsmål i pkt. 4). Og det
undersøges i fællesskab hvad forældrene tager med sig fra samtalen.

Formål: At forældrene får noget konkret de kan gøre derhjemme, da det er betydningsfuldt og hjælper til at
oppebære håb.

Pkt. 6. Udlevering af skriftlig beskrivelse af diagnoser
I slutningen af samtalen udleverer gruppeleder en overordnet beskrivelse af den unges psykiatriske diagnose.
I beskrivelsen står også hvordan rusmidler indvirker på den pågældende diagnose.

I bilagslisten bagest i arbejdsbogen er beskrivelser af diagnoserne ADHD, Autisme, GUA og angst.

Formål: Mange forældre har brug for at få yderligere viden om hvilke udfordringer/symptomer, der er forbundet
med den unges diagnose og hvordan diagnosen hænger sammen med rusmidler. Det er ikke nok bare at høre
det, for som mange siger, det glemmer man jo hurtigt igen. De skal have det på skrift, så de kan tage det frem,
når der er brug for det.

13

Alle anbefalinger står yderligere beskrevet i bogen: Boisen, Anine. Unge og hash. Dansk Psykologisk forlag, 2017.
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Samtalemodel: ”At slentre sammen”
1. Gruppeleder deler lidt personligt om sig selv, så forældrene får en fornemmelse af ligeværdighed og at
alle er mere end deres problemer.
2. Gruppeleder indtager en fornemmelse af at ”gå ved siden af” forældrene og er lydhør efter hvad det er
forældrene er optagede af.
3. Gruppeleder spørger først til historier om stolthed og derefter til historier om problemer og måske skam.
Dette er for ikke at øge skyld og skam, og for at anerkende at den unge og forældrene er så meget mere
end deres problemer. Der skal ”kastes lys” på det der går godt også selvom situationen er svær.
4. Gruppeleder spørger til historien med den unge. Dette for at gruppeleder har en fornemmelse af at kende
lidt til forældrene og deres situation og så forældrene har fået lov at fortælle og blive hørt, hvilket gør det
nemmere til gruppegangene.
5. Gruppeleder spørger til hvad de ville have gjort anderledes, hvis de vidste det forældrene ved i dag. Dette
for at bringe forældrenes viden frem, både helt konkret, men også så forældrene kan mærke, at de ved
noget.
6. Hvis forældrene taler sig ind i meget problemmættede historier, så spørger gruppeleder til, hvordan de
klarede det. Dette for at få fat i det, som forældrene kan, og det der hjælper dem i perioder, hvor
hverdagen kan opleves tung. (En problemmættet historie er, når forældrene er fyldt op af alle de ting der
er svære og problemfyldte. Det kan opleves som om, at de næsten ikke kan holde modet oppe).
7. Gruppeleder spørger til, om der er noget gruppeleder ikke har fået spurgt til, som er vigtigt for forældrene.
Dette for at sikre, at de ikke sidder med noget vigtigt, som fylder i gruppen eller måske står i vejen for
deltagelse .
8. Gruppeleder giver lidt konkrete anbefalinger i forhold til det, der er blevet talt om. Det en god idé at
præsentere forældrene for nogle konkrete anbefalinger til, hvad de kan gøre.
Formål: Mange forældre oplever det støttende helt fra starten, at få lidt ideer til hvad de kan have fokus på
og afprøve derhjemme til næste gang. Det at kunne gøre noget konkret er med til at oppebære håb.
9. Gruppeleder spørger hvordan det han/hun har sagt lyder for forældrene. Hvad der særligt fanger dem, i
det der bliver sagt. Og hvordan det passer sammen med det, der er vigtigt for forældrene. Formål: Dette er
for at sørge for, at det forældrene tager med sig, er noget som forældrene kan forbinde til deres egne
værdier.
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Samtalemodel: ”Den røde tråd”
1. Fortæl lidt om dig selv: Når du ikke sidder her og taler om dit barn, hvad er det så der betyder noget for dig
i livet? Og hvad holder du af at lave? Interesserer dig for? Hvad er det vigtige i det, du her taler om?
2. Hvem er det egentlig I er i jeres familie? Fortæl lidt…
Hvor gammel er du, hvor gammel er dit barn?
3. Hvad sætter du pris på ved dit barn?
4. Hvordan vil du beskrive situationen lige nu?
5. Hvordan har historien været med dit barn op gennem livet? Fortæl lidt…
6. Hvad var det han/hun gjorde? Hvad gjorde de andre omkring? Hvad er den røde tråd i det du her taler om
og i den unges liv indtil nu, set med dine øjne?
7. Hvilken diagnose har dit barn? Hvordan har det været for dig, at dit barn fik en/den diagnose? Var det den
rigtige for dig? Fordi hvad? Hvad tænker du man kan kalde det med dine ord?
8. Hvad er det for rusmidler han/hun tager? Har du en fornemmelse af, hvad han/hun bruger rusmidlerne til?
Hvad hjælper de måske lidt på?
9. Hvad handler det om for dig, at være mor/far? Har du er konkret eksempel hvor det er lykkedes godt for
dig. Hvad kan man kalde det, du gør der? Hvad var det du trak på, for at du kunne lykkes med det? Hvad
er det vigtige her? Hænger dette mon sammen med noget, der vigtigt for dig eller måske ligefrem et
princip for dit liv?
10. Hvilke effekter har det her bøvl (med X) haft på dig? Hvad er det, du trods alt har kunne midt i dette
stormvejr? (Agenthed) Hvad er blevet muligt for dig gennem det? Eller hvad har du set ske? (Effekt af det
du kan)
11. Hvad er det du ved om, hvad der virker? Hvad lykkes? (Erfaringer om livet)
12. Hvad er det du gør, som de andre (professionelle) måske ikke har haft blik for? (Viden) Hvad betyder det
for dig?
13. Hvad er svært eller bøvler i øjeblikket? På hvilken måde? (hjem til forælderen) (samler op, rød tråd)
14. Vil du høre lidt fra mig? (her kan den professionelle give lidt faglige perspektiver på situationen)
15. Hvordan passer det jeg har sagt sammen med noget af det, der betyder noget for dig?
16. Hvordan er det at snakke om det her og at have fortalt om din/jeres historie?
17. Er der noget jeg skal vide, som jeg ikke lige har fået spurgt til.
18. Hvad tager du med fra denne samtale – hvad er du måske blevet mindet om/bekræftet i/eller inspireret til?

Samtalemodel: Kort version, ”den røde tråd”
1. Fortæl om noget der betyder noget for dig (så vi lige lære forælderen at kende for andet end det svære).
2. Fortæl lidt om historien med dig og dit barn.
3. Hvordan har du klaret det eller hvad virker godt for dig i forhold til dit barn?
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4. Hvad er du stadig i tvivl om?
5. Hvad har du allerede prøvet?
6. Vil du høre lidt fra mig?
7. Er der noget af det jeg her siger, der giver særlig mening for dig?
8. Hvad er det mon, der er vigtigt for dig i det?
9. Hvor er du blevet bragt hen af denne samtale? Noget du får lyst til at gøre mere eller mindre af?

Samtalemodel: ”Nye veje”
Formål: En klinisk beskrivelse af en diagnose kan skabe en fremmedhed og en fornemmelse af, at det er et
område som forældrene hverken har erfaring med at forstå eller håndtere. Det vigtige er at hjælpe forældrene
til at kunne genkende noget og arbejde ud fra det.

Spørgsmålsguide til forældrene:
1. Kan du/I fortælle mig lidt om den unges historie?
2. Hvordan har det været op gennem opvæksten?
3. Hvilke særlige begivenheder har der været?
4. Hvad står særligt frem for jer?
5. Hvilke vanskeligheder har I særligt oplevet op gennem den unges opvækst?
6. Hvordan har I klaret det?
7. Hvad er svært nu? (se særlige noter nedenfor)
8. Hvornår og i hvilke sammenhænge har du/I gjort noget i forhold til den unge, der minder om det, du/I nu
får øje på?
9. Hvad har effekterne af det været?
10. Hvad er det, der er vigtigt i det du/I gør?
11. Hvilke andre steder i dit/jeres liv, gør du/I det allerede?

Formål: Forståelse vil ofte få en del at forældrenes skyldfølelse til at blive mindre. De ser at vanskelighederne
ikke er fordi de er dårlige forældre eller fordi de har et dumt uopdragent barn. Vanskelighederne er opstået
gennem at den unge har været udsat for en belastning.
Særlige noter til spørgsmål 7
•

Herefter forsøger gruppelederen at skabe forbindelse mellem det svære tidligere og det svære nu. F. eks.
hvordan ser det svære ved at være sammen med mange, ud, når man er fem og når man er 16 år?

•

Gruppelederen sætter vanskelighederne i relation til sin viden om diagnoser:
I relation til diagnoser har de symptomer man ser forskellige årsager. Hvis man bruger eksemplet med
vanskeligheder i sociale sammenhænge, så kan det være som følger:
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o

Autisme: Svært ved at indgå, fordi de har svært ved at forstå/aflæse andre og systematisere de
indtryk de får.

o

ADHD: Svært ved at indgå fordi de tolker menneskers ansigtsudtryk mere negativt end andre gør
og der er noget de mister i opmærksomheden (noget de ikke får med), og hvis der er tale om en
hel gruppe af mennesker, så er der meget, de ikke får med. Derved bliver det svært at holde styr
på indtryk og systematisere dem til en samlet forståelse.

o

De fleste diagnoser rummer altså en social vanskelighed. Her kan hash bruges til at beskytte sig
fordi:
▪

Det både giver et fælles tredje i relationen

▪

Det dulmer en selv

▪

Det dulmer de andre (de bliver også socialt passive, hvilker er rart når man har ADHD,
autisme, angst og depression).

o

Gruppelederen forsøger at drage de konkrete fortællinger fra den unges opvækst ind i det, der
fortælles om. Herved inviteres forældrene til flere perspektiver på det de oplever som svært.

o

Her begynder man sammen at høste guldkorn.

I samarbejde findes frem til hvad forældrene kan gøre fremover at se på, den viden gruppeleder har formidlet
og hvad der tidligere har hjulpet. Her får mange forældre en aha-oplevelse, noget bliver pludselig tydeligt for
dem. Men det er ikke nok at få en aha-oplevelse, for det er svært at holde fast i, derfor skal de individuelle
eksempler frem i form af de øvrige spørgsmål (spørgsmål 8 til 11).
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Møde 2: Rusmidler og diagnoser
Første gruppemøde, 2- 2,5 time

Introduktion
På dette første gruppemøde møder forældrene hinanden for første gang. De introducerer sig selv og deres
barn for hinanden. Mødegangen fokuserer på diagnoserne og på forbruget af rusmidler og på første skridt i at
kunne håndtere situationen og bevæge sig mod forandring af samme.

Temaer
Rusmidler, forandring, motivation, forståelse for de unge, samt diagnoserne og deres effekter.

Ønsket effekt
•

At der skabes en god stemning og en tryg opstart.

•

At forældrene får viden om rusmidler, motivation og forandring.

•

At forældrene får indsigt i ”de unges stemme”, som kan være med til at give lidt bedre forståelse.

•

At forældrene oplever fællesskab omkring de problemer som diagnoserne giver for de unge.

•

At forældrene ser at effekterne af diagnoserne, lapper ind over hinanden og at det i øvrigt er en form for
problemer, som vi alle kender til, og derfor også nogle som de selv har erfaringer med og viden om
håndtering af.

•

At forældrene sammen får ideer til måder at håndtere deres udfordringer på.

•

At de reflekterer over hvad de gør, så der kommer en åbning ift. at arbejde med hvad de selv kunne
eksperimentere med at gøre anderledes.

Modeller
•

Forandringscirklen14

•

Motivationslinjen15

•

Stress/sårbarhedsmodellen16

•

URK-model17

Program
Pkt. 1.

Intro til forløb og dagens program

14

Forandringscirklen. Inspireret af Prochaska & DiClemente 1983. Se ellers: Boisen, Anine. Kapitel 2: Fakta om hash i Unge og hash.
Dansk Psykologisk. Forlag 2017 eller Mabeck, Carl Erik. Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard Danmark. 2005
15
16

Mabeck, Carl Erik. Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard Danmark. 2005
Inspireret af Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring

17

Thylstrup, Birgitte og Hesse, Morten. ”Ro på” – når genveje bliver til omveje. Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
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Pkt. 2.

Præsentationsrunde

Pkt. 3.

Oplæg om rusmidler, forandring og motivation

Pkt. 4.

Se filmen ”De unges stemme”

Pkt. 5.

Dialog om diagnoser, effekter og nye skridt

Pkt. 6.

Oplæg om stress/sårbarhed

Pkt. 7.

Individuelt arbejde med URK-model

Pkt. 8.

Afsluttende runde

Pkt. 1. Intro til forløb og dagens program
Gruppeleder skriver dagens program op på en flipover/tavle, så programmet er synligt i rummet og derefter
introduceres til forløbet.

Introduktion til forløbet (oplæg):
Forløbet er tænkt som en støtte til jer forældre og derigennem en støtte til de unge. Vi ved, at noget af det
hårdeste, der kan ramme forældre er, hvis deres barn har det svært. Og at ens barn er ramt af en
dobbeltdiagnose må være noget af det sværeste, fordi der ikke er enkle løsninger på det. Derfor skal I have
støtte. Ingen vil kunne stå i den udfordring alene. Det I får gennem dette forløb kan ikke løse det hele, men det
I får er:
-

I får viden fordi: Når vi mennesker ved noget, kan vi bedre genkende, det vi møder i livet, for vi ved hvilke
”briller” vi skal se med.

-

I deler erfaringer og oplevelser med hinanden fordi: Det for mange er vigtigt ikke at sidde alene med det.
Så her kan I få luft og spejle jer i hinanden.

-

I får nye ting, I kan undersøge og eksperimentere med at gøre derhjemme. I er eksperter hjemme i jeres
familier, da I går med fingrene i mulden til daglig. Her i gruppen blandes jeres erfaringer med de andre
forældres erfaringer og med gruppelederens professionelle erfaringer.

Introduktion til individuelle samtaler (oplæg):
I er forskellige steder. Ikke alt kan vi/vil I tage op her i gruppen, så der er et rum, hvor vi kan tage ting med,
som vi ikke når her eller som i gerne vil tale om alene.

Introduktion til håb med forløbet (oplæg):
Håbet er at kunne give inspiration, skabe mindre alenehed og mere håb. At I oplever det som en støtte, der
gør, at I bedre kan holde til den proces i går igennem med de unge i øjeblikket og at I kan være de forældre I
ønsker at være – både for jer selv og for de unge.
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Pkt. 2. Præsentationsrunde
Hver forælder fortæller om den unge som de er forældre til ud fra spørgsmålene:
•

Hvad sætter du pris på hos den unge?

•

Alder, forbrug og diagnose?

•

Forældrenes håb med deltagelse i forløbet?

Gruppeleder noterer omhyggeligt det forældrene siger om den unge ned i en rundkreds i kanten af tavlen. En
farve bruges når der skrives om den unge og en anden farve, når de skriver forældrenes håb. Dette skal
bruges senere under punktet ”diagnoser”.

Efter runden siger gruppeleder:
•

Nu hvor I har hørt hvad hinanden fortalte, er der så noget I er blevet opmærksomme på eller er kommet til
at tænke på?

Pkt. 3. Oplæg om rusmidler, forandring og motivation
Oplæg om rusmidler
De unge bruger rusmidler, fordi det hjælper dem med noget og ikke fordi de er uopdragne. Udvikling af et
skadeligt forbrug foregår som regel over en glidende overgang. I starten er det sjovt, over tid opdager nogen,
at det hjælper med noget og at det bliver svært at slippe igen.

Rusmidler hjælper både de unge tættere på og længere væk fra det, de gerne vil i livet. Mange oplever at få
ro, at blive ligeglade, at passe ind, kunne noget de ellers ikke kan, ikke at mærke det svære og nogle oplever
at de over tid kan føle, at de er sig selv, når de har brugt rusmidler. Unge, der har brugt rusmidler over
længere tid, oplever også, at forbruget med tiden begynder at skabe problemer i forhold til om de kan passe
deres skole, ift. konflikter, økonomi og hygiejne/kost/daglige rutiner etc. Mange unge oplever også at
rusmidlerne i starten hjælper mod angst, men at de over tid skaber de mere angst.

De fleste der bruger rusmidler, holder op igen af sig selv. Og så er der dem, der ikke gør, og det er fordi det
hjælper dem med noget i livet.

Pointe: Der er altid forskellige baggrunde for et forbrug og de unge bruger rusmidlerne til forskellige ting, så vi
skal altid huske det individuelle blik. Behandlerne ser på selve forbruget og på baggrunde for forbruget og på
forbrugets samspil med diagnoser.
Forældres vigtigste opgave er, at gøre noget i forhold til den unges livskvalitet, så den unge får en oplevelse
af, at have betydning som menneske og at kunne indgå i rare sammenhænge i livet.
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•

Tal og rusmidler18: 44% har prøvet hash (mellem 16-44 år) og 13% Illegale stoffer (mellem 16-44 år)

•

Rusmidlerne kan deles ind i uppere og downere: Downere er alkohol, hash, GHB/”hætter”. Uppere er
coke/kokain, speed, mdma (ecstacy)

•

Det er rusmidlerne, hash, alkohol, coke og ecstacy som er de mest udbredte blandt de unge. Coke er i
stigning. Nedenfor er overordnede beskrivelser af hver af de rusmidler. Ellers anbefales det at læse i
”Rusmidlernes biologi” af Henrik Rindom.

•

Grundlæggende kan man sige, at de unge næsten altid er påvirket af hvilken rusmiddelkultur, der er i den
gruppe, de bevæger sig i. Som regel er der et stof, som er det foretrukne i gruppen.

•

Rusmidlerne19
•

Alkohol: Det tager mange år at blive afhængig. De unge bruger alkohol til at få det sjovt og blive
lidt ligeglade. Unge med angst oplever også beroligelse gennem alkohol.

•

Hash/cannabis: Det kan både spises og ryges. Ofte ryger de unge det og det findes i forskellige
styrker. Skunk er det mest potente og pot joints er den mildeste form. Cannabis påvirker
hukommelse, følelser og motorik. Det stimulerer på måder så den unge oplever velbehag,
drømmeagtige tilstande og afslapning. Cannabis kan skabe: Angst, kognitive og motoriske
svækkelser, hallucinationer, paranoia. Rusen varer ca. 2-4 timer.

•

Unge med diagnose og brug af cannabis
•

ADHD: De er ofte overbelastede ift. koncentration, overblik og hukommelse. Cannabis giver dem
ro.

•

Autisme: De er ofte socialt overbelastede og belastede af sanseindtryk. Cannabis giver dem ro.

•

GUA: De er ofte socialt overbelastede og belastede af sanseindtryk og har angstlignende
symptomer. Cannabis giver dem ro.

•
•

Angst: Cannabis giver dem ro.

Unge med diagnose og brug af ecstasy/mdma: Det er et feststof. Et kærlighedsstof, hvor man oplever
kærlighed til verden og til sig selv. Eftervirkningen er angst og depression. Det er stærkt
afhængighedsskabende stoffer.

•

Unge med diagnose og brug af coke og amfetamin: Det er feststoffer, der primært påvirker selvværd. Det
kan også give ro, da det påvirker centralnervesystemet ligesom ADHD-medicin. Eftervirkningen er angst
og depression. Det er stærkt afhængighedsskabende stoffer.

Oplæg om forandring (Model: forandringscirklen).
Gruppeleder fortæller lidt om forandringsprocessen og tegner forandringscirklen 20 på tavlen og gennemgår
den punkt for punkt.

18

Tjek altid Sundhedsstyrelsens nyeste tal (www.sst) i årets publikation Narkosituationen i Danmark.

19

Sundhedsstyrelsen har god information om de forskellige rusmidler: https://www.sst.dk/da/Viden/Stoffer

20

Inspireret af Prochaska & DiClimente, 1983

37

Det tager tid at forandre vaner i livet. Hvem har ikke forsøgt at stoppe med at spise sukker eller gå i gang med
en ny motionsform. Det kender vi alle til.

Forandringscirklen:

Kilde: Inspireret af Prochaska & DiClimente, 1983

1. Det starter med benægtelse: Jeg har ikke noget problem.
2. Før-overvejelse: Måske har jeg nogle gange et problem.
3. Overvejelse: Jeg har et problemet og måske skulle jeg gøre noget ved det. Og hvis jeg skulle det, så ville
jeg gøre sådan og sådan.
4. Handling: Nu stopper jeg og jeg gør det sådan her.
5. Vedligehold: Det er vigtigt at jeg gør sådan og sådan, for at holde mig tæt på det jeg gerne vil.
Det er forskelligt hvad der gør at de unge bevæger sig gennem cirklen. Nogle skal gennem alle ”trin” og andre
laver et hop, men overordnet kan man tale om de fem skridt. Husk at det tager tid. Ofte vil processen være fra
at de får tilstrækkelig støtte til, at de begynder at bevæge sig. De går fra ydre styring, det at det er forældre og
andre voksne der bestemmer hvad de må og skal, til indre styring, hvor det er dem selv der tager stilling til,
hvordan de ønsker deres omgang med rusmidler skal være.
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Forandringscirklen er en måde at beskrive bevægelsen i forandring. Det er ikke alle der går gennem alle faser
på samme måde og vi bevæger os forskellige i den, men det er en måde der alligevel kan give lidt indsigt i
bevægelse og at det for de fleste ikke bare er et spørgsmål om en beslutning fra den ene dag til den anden.

Pointe i forandringscirklen:
Når den unge har et rusmiddelbrug, så møder forældrene den unge fra handlingens position. De vil bede den
unge stoppe sit forbrug med det samme. Problemet er, hvis den unge er i før-overvejelse og ikke oplever at
have et problem, og måske ser rusmidlet som en hjælp. Så vil forældrenes store fokus på forandring og stop
af forbrug kun skabe konflikt og/eller afstand.
Oplæg om motivation (Model: motivationslinjen) 21

Gruppeleder tegner motivationslinjen på tavlen, mens følgende tales ind i gruppen:

Vi ved, at det der skaber motivation til at skabe forandringer er, at mennesker både skal ønske forandringer
(det skal være vigtigt for dem) og de skal tro på, at de kan lykkes med den (troen på at de kan).

De unge er i gang med at finde deres vej ud af bøvlet. Måske vejen er snørklet og de har brug for støtte for at
finde den. De har brug for bekræftelse og voksne, der får øje på det de kan, voksne der tror på dem, fordi det
hjælper til, at de unge tror på at de kan lykkes med at skabe en forandring (jf. Motivationslinjen). Noget støtte
får de unge gennem behandlingen og noget kan de få fra forældre, der tror på dem.

Gruppeleder spørger til refleksioner i gruppen:
•
21

Hvad er I kommet til at tænke på fra jeres eget liv?
Mabeck, Carl Erik. Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard Danmark. 2005
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Afrunding op oplæg: Anbefalinger fra gruppeleder
Gruppeleder giver anbefalinger ift. hvad forældrene kan starte med at have fokus på. Ofte har forældrene
prøvet alt og er i følelsernes vold, derfor kan det være godt at give konkrete råd til handlinger. Noget de kan
eksperimentere med at gøre og som samtidig oppebærer håb.

Anbefalingerne er overordnet at forældrene skal fokusere på at stoppe det, der skaber dårlig stemning og pres
for den unge:

1. Undgå skæld ud.
2. Tal ikke om stoffer.
3. Undgå råd og formaninger.
4. Sørg for gode oplevelser.
5. Bekræftelser.
6. Det tager tid.

Efter oplægget afsluttes med gruppedialog enten i hele gruppen eller to og to ud fra spørgsmålet:
o

Hvad talte til dig?

o

Har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig i det?

Pkt. 4. Se filmen ”Taletid til de unge”
Gruppeleder viser en film, der er lavet af ”Unges misbrug” for Socialstyrelsen i Danmark. Filmen viser
forskellige unge, der taler om, hvordan det er at være ramt af et skadeligt forbrug og hvad de ønsker, de
voksne skal vide og gøre i forhold til dem.
Link til filmen22: www.youtube.com/watch?v=zR64oER2tp0&t=219s

Efter filmen er der plenumdialog ud fra spørgsmålet:
•

Hvad hører I de unge siger?

Forældrene siger deres perspektiver højt og gruppeleder skriver det op på tavlen. Gruppeleder supplerer med
følgende pointer, hvis det ikke er blevet nævnt af forældrene:
1. Husk at se fremad – I skal ikke have for god hukommelse.

22

Socialstyrelsen i Danmark: Taletid til de unge. www.youtube.com/watch?v=zR64oER2tp0&t=219s
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2. Se de unge og ikke misbruget.
3. Tro på dem – også på at de kan blive en anden.
4. Det er rart med genkendelse.
5. Når de unge føler de bliver mødt ligeværdigt, skaber det motivation for forandring.
6. Det er rart med involvering – og nemmere at modtage hjælp fra en ligeværdig.

Pkt. 5. Dialog om diagnoser, effekter og nye skridt
Gruppeleder tegner cirkler på tavlen, der repræsenterer de diagnoser, som de unge i gruppen har. Der laves
desuden cirkler der kaldes rusmiddelbrug og teenager.
En efter en fortæller forældre hvilke effekter de oplever diagnosen har. Ud fra cirklerne skriver gruppeleder de
effekter forældrene oplever, at diagnosen har hjemme hos dem. Når der er overlap mellem de forskellige
diagnosers effekter f. eks når flere har nævnt ”svært ved nye sammenhænge”, ”svært ved søvn”, ”meget
konflikt” eller lignende, så laves der en cirkel, hvor den udfordring skrives i midten.
Eksempel på ”diagnosetavlen”:

Kilde: Inspireret af samtale med Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring

Gruppeleder stiller følgende spørgsmål til forældrene, når alle har talt:
•

Hvad hæfter I jer ved?

Ofte vil forældrene svare:
1) Vildt at se, at det er meget de samme udfordringer, på trods af at det er forskellige diagnoser.
2) At de udfordringer de kan se på tavlen, er nogle som de også selv kender til fra deres eget liv.
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Pointe: De udfordringer som de unge har, er nogle som vi alle kender, og derigennem får forældrene en
fornemmelse af at diagnosens effekter ikke kun handler om diagnosen, men måske om det at være
menneske.

Gruppedialog ud fra spørgsmålet:
•

Hvilke erfaringer har I hver især fra eget liv eller fra de unges liv, omkring hvad der er hjælpsomt ift. de
udfordringer vi taler om her/ser på tavlen?
o

Gruppeleder skriver deres svar op på tavlen undervejs, så de ikke glemmes og kan bruges som
inspiration i slutningen af mødet.

Der kan opstå det at forældrene gerne vil vide, om den adfærd de ser derhjemme skyldes misbrug, diagnose
eller måske dovenskab. Hvis den snak opstår, stilles følgende spørgsmål fra gruppeleder:
•

Ville du handle forskelligt/anderledes alt efter hvad forklaringen er? Hvordan? Hvorfor?

•

Hvad er dine erfaringer med at handle, som du taler om?

•

Hvad er effekten af det?

Formål: At hjælpe forældrene til selvrefleksion. Hvis der stadig er tvivl hos forældrene omkring hvad de skal
gøre, så er anbefalingen fra den professionelle side at gøre det, der støtter den unge mest muligt og skaber
mindst konflikt.
Der afsluttes med spørgsmålene:
o

Hvad har I særligt lagt mærke til ved denne snak?

o

Hvad inspirerer snakken jer hver især til at gøre mere eller mindre af?

Pkt. 6. Oplæg om stress/sårbarhed og pres (Model:
Stress/sårbarhed)
Præsentation af den smalle ”normalitetsvej” vi går på.
Gruppeleder tegner et billede af en vej lodret på midten af tavlen. Hvis man befinder sig inde på selve vejen,
så er man i normalområdet. Udenfor vejen er man det som samfundet betegner som unormal. Vejen hvor man
er normal er blevet smallere og smallere de sidste 50 år. Der skal altså ikke så meget til at ”falde udenfor” og
være forkert i dag. Det i sig selv skaber pres for de unge.
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Gruppeleder tegner stress/sårbarhedsmodellen og forklarer nedenstående:

Kilde: Inspireret af samtale med Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring

De symptomer, som tilsammen er de symptomer, der gør at den unge har fået en diagnose træder tydeligere
frem, når der er pres på den unge og jo mere pres og stress i den unges liv, jo flere symptomer. Det er igen
det sammen for os voksne og for unge uden diagnose, hvis der er tilstrækkeligt pres og stress, så reagerer vi.

Mulige grundlæggende stressfaktorer:
•

Svage eksekutive funktioner, sociale vanskeligheder, sansefølsomhed, smerte, søvnproblemer, svag
struktur, for høje eller for mange krav, ensomhed, familierelaterede vanskeligheder, intense følelser i
omgivelserne.

Mulige situationsbestemte stressfaktorer:
•

Krav, konflikter, skæld ud, pludselige lyde, smerte/ubehag, pludselige ændringer, mennesker man ikke
kan lide, kontroltab, følelse af ikke at slå til, mad man ikke kan lide, uretfærdigheder,
familiesammenkomster

Gruppedialog ud fra spørgsmålet:
•

”Hvordan kan I forældre forsøge at være med til at mindske pres og dermed skabe bedre betingelser så
den unge ikke kommer op i ”alarmtilstand” og ”kaos”?”
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Pkt. 7. Individuelt arbejde med URK-skemaet
Nu skal forældrene arbejde med URK-skemaet.
Oplæg om URK-skema23
URK-skemaet kan hjælpe til at forstå, hvad der sker i situationer, der ender med uønsket
konflikt/stilstand/fravær mellem forældre og ung, samt til at udvikle ideer til alternative handlemuligheder, der
kan mindske konfliktniveauet.

Gruppeleder præsenterer URK-skemaet på tavlen gennem et konkret eksempel.

SITUATION

UDLØSER/TRIGGER

REAKTION

KONSEKVENS

FACTS omkring hvad
der skete – stikord fra
start til slut.

Hvilke konkrete
handlinger udløste
reaktionerne, der fik
situationen til at
eskalere?

Hvilke reaktioner
afstedkom udløserhandlingerne?

Hvordan endte
situationen?

Hvad kan du
eksperimentere med at
gøre i stedet?

Hvilke reaktioner vil du
håbe på at se?

Hvad er dit håb, at
effekten vil være af det?

Beskriv situationen:

Undersøgelse af andre
handlinger, som ville
mindske at situationen
eskalerer negativt.

23

Center for rusmiddelforskning.
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Tag udgangspunkt i
samme situation som
før:

URK-skemaet hjælper mennesker til at få øje på konsekvenserne af vores handlinger og til at kigge på hvad
det har medført af problemer i relationen og på hvad man i stedet kan gøre.
Bogstaverne URK henviser til billedet af en bombe. Forestil jer, at der er en bombe, der har en udløser. Når
udløsermekanismen på bomben aktiveres, så eksploderer bomben. Udløser – reaktion – konsekvens. URK.
1. U = Udløser: Hvad fik bomben til at springe? Kan være en situation i fortiden, nutiden eller i fremtiden.
2. R = Reaktion: Hvorfor sprang bomben? Hvordan reagerede man på situationen? Hvordan handlede man
impulsivt?
3. K = Konsekvens: Hvad skete der, da bomben sprang? Hvad var konsekvensen af den måde, man
reagerede på? Hvad kostede det en selv eller andre?
Der er altid et valg og nogle gange må vi skrue lidt på de ting, vi gør, for at noget andet kan begynde at ske.

Forældrene arbejder individuelt med URK-skemaer
URK-skemaer udleveres af gruppeleder. Forældrene bliver bedt om at tage udgangspunkt i en svær situation
de står i med den unge. Hvis der er tid arbejder forældrene med URK under mødet og ellers er det en lektie til
næste gang.

Pkt. 8. Afsluttende runde
Gruppeleder lægger op til at hver forælder siger en sætning ud fra spørgsmålet:
•

Hvad tager du med dig fra mødegangen?
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Møde 3: Kommunikation og kontakt
Andet gruppemøde, 2-2,5 time

Introduktion
Dette møde er andet gruppemøde. Her fokuseres på relationen mellem forældre og ung. Der holdes oplæg
om, hvad der sker i kommunikation mellem mennesker. Der arbejdes med temaet konflikt og med måder at
mindske konflikt og at øge god kontakt og stemning i deres familier.

Temaer
Relation, Konflikt, Kommunikation

Ønsket effekt
•

Forståelse for hvad der sker i kommunikationen mellem forælder og ung.

•

Indsigt i de unges ”blå mærker”.

•

Ideer til at undgå konflikt eller afstand mellem forældre og ung.

•

Ideer til skabe bedre kontakt mellem forældre og ung.

Modeller
•

Kommunikationstrekanten24

•

Konflikttrappen25

•

URK-model26

Program
Pkt. 1. Intro til dagen og runde ”siden sidst”
Pkt. 2. Oplæg om kommunikation og plenumdialog
Pkt. 3. Oplæg om konflikt
Pkt. 4. Individuelt arbejde med URK-skemaet
Pkt. 5. Afsluttende runde

Pkt. 1. Intro til dagen og runde ”siden sidst”
Gruppeleder introducerer dagens tema og program. Derefter startes med en kort runde. Spørgsmål i runden:

24

Madsen, Benedicte. Dialog og gensidig forståelse. Dafolo. 1996.

25

Hammerich og Frydensberg. 2006

26

Thylstrup, Birgitte. ”Ro på”. Center for Rusmiddelforskning.
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•

Fortæl lidt om hvordan det er gået derhjemme siden sidst?

•

Hvordan er arbejdet med URK arkene gået?

Pkt. 2. Oplæg om kommunikation (model:
Kommunikationstrekanten)
Gruppeleder starter med et oplæg om kommunikation blandt andet gennem Kommunikationstrekanten.
Formål: Kommunikationstrekanten kan hjælpe til at forstå, hvad det er der er på færde i kommunikation.

Kommunikationstrekanten:

Når de unge er ca. 13 år, så kan man godt droppe ideen om at opdrage dem og ”tale dem til fornuft” med
argumenter og løftede pegefingre. Man er nødt til at få samtalerne til at foregå i dialog og i øjenhøjde ellers vil
den unge trække sig på den ene eller den anden måde og så kan man ikke hjælpe dem.
Kommunikation foregår hele tiden. Vi kan ikke ”ikke kommunikere”. Kommunikation er med til at skabe
stemningen i familierne. Det er gennem kommunikation at vi bliver set, mødt, hørt, straffet, ydmyget osv.
Kommunikationen har stor betydning for hvordan vi har det, hvad vi tænker om os selv og hvad vi har mod på
at gøre. Det er et af de vigtigste områder for forældre at være opmærksomme på, for det er her konflikter og
pres har deres udspring.

47

Der findes mange former for kommunikation: Verbal og nonverbal og envejs som f. eks oplæg og
tovejskommunikation, som mere har karakter af dialog. Der er også dikterende kommunikation, hvor man taler
i bydeform. Kommunikation er et kaotisk felt: Vi har alle hørt os selv sige; ”hørte du ikke hvad jeg sagde?”. Der
er en mulighed for, at de ikke hørte, eller ikke ville, eller glemte, eller forstod noget andet. Vi har ikke patent
på, at det vi siger bliver hørt og forstået, som vi ønskede. Det er kaotisk.

Det går galt, når vi bekæmper hinandens udsagn i stedet for at lytte. Det går ofte galt når forskellige
holdninger, stemninger, virkeligheder og værdier mødes og vi ikke får lyttet til hinanden. Forældrene har det
på én måde, ønsker ét og forstår verden på én måde, de unge har det på en anden måde, ønsker noget andet
og forstår verden på en anden måde. Her kan der starte en magtkamp, hvor den stærkeste vinder eller begge
taber. Det vi ser er ofte enten skænderier, hvor forældre og ung oplever at komme længere og længere fra
hinanden eller også mister de kontakt og de unge trækker sig fra hjemmet. Begge dele er ikke konstruktivt.
Undervejs med oplægget tegnes kommunikationstrekanten på tavlen og de tre ”forhold” der hele tiden er i spil
i en samtale:

Indholdsrelation
Den unge og forældrenes forhold til sagen og det der tales om (det verbale niveau).

Forholdsrelation
Den unge og forældrenes forhold til hinanden (ofte non-verbalt niveau).

Intra-relation
Parternes forhold til sig selv og deres indre tanker om det, der foregår. Altså deres egen indre tankebane, der
bliver igangsat af det der foregår imellem parterne. Her lever også den unges og forældrenes ”blå mærker”,
som omhandler hvordan han/hun har det og hvad han/hun er sårbar overfor. Når intra-relation forklares stilles
følgende spørgsmål til gruppen:
•

Hvordan de unge mon har det på indersiden. Svarene skrives på tavlen rundt om ringen der viser den
unges position i kommunikationstrekanten.

•

Derefter spørges til hvordan forældrene har det på indersiden. Svarene skrives på tavlen rundt om ringen,
der viser den forældrene position i kommunikationstrekanten.

Pointe: I kommunikationen, når man er uenige eller ser tingene forskelligt, så er der to pressede mennesker,
der kæmper på hver deres måde. Måden vi kæmper på, kommer til at prikke til hinandens blå mærker og så
ender vi ofte med afstand til hinanden eller i konflikt.
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Gruppeleder sørger for at komme med kommunikationseksempler fra den virkelige verden, fordi det tydeliggør
pointerne.

Gruppedialog
Efter oplægget kommer forældrene med eksempler på steder hvor kommunikation går galt hjemme hos dem
og gruppen ser sammen på hvad der sker i kommunikationen ved hjælp af kommunikationstrekanten. Det
spørgsmål der stilles til gruppen er:
•

Hvad kommer I til at tænke på ift. oplevelser med kommunikation i jeres egne familier?

Pkt. 3. Oplæg om konflikt (model: Konflikttrappen)
Gruppeleder tegner konflikttrappen på tavlen og illustrerer modellen ved hjælp af et konkret eksempel med en
ung, hvor en konflikt bygges op.

Konflikttrappen27:
1. Uoverensstemmelser - Her starter det
2. Personificering - Det er kun din skyld
3. Problemet vokser - Der er meget i vejen og det er ikke første gang
4. Samtalen opgives - Det nytter jo ikke noget
5. Fjendebilleder - De er dårlige mennesker
6. Åben fjendtlighed - Vi skader hinanden
7. Polarisering - Lad os komme væk

27

Hammerich og Frydensberg. 2006
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Efterfølgende gruppedialog ud fra spørgsmålet:
•

Hvad kommer I til at tænke på fra jeres eget liv med de unge?

•

Hvilke ideer får I til, hvad der kunne være en god ide at have øje for eller at forsøge at gøre mere eller
mindre af?

Pointer
•

Ligeværdig kommunikation
Det er vigtigt at forældrene sørger for at det bliver en mere ligeværdig kommunikation. De skal
interessere sig for de unges perspektiv og de skal forstå at den unge godt kan have andre
synspunkter og meninger.

•

Vær opmærksom på tonefald og nonverbal kommunikation
Forældre er nødt til at medtænke, at når de siger noget kan de gennem det de siger, deres sprog og
deres tonefald komme til at ramme ”blå mærker” hos de unge. Mange unge med dobbeltdiagnose har
mange oplevelser med sig af at være forkerte, utilstrækkelige, at få skæld etc. Når forældrene siger
ting der taler ind i den følelse af utilstrækkelighed, kan den unge komme til at forsvare sig med vrede
angreb eller tilbagetrækning.

Anbefalinger til forældrene ift. konflikt og kommunikation28:
Gruppeleder giver lidt anbefalinger: Det kan være godt at give konkrete anbefalinger og råd til handlinger og
sprog. Noget de kan eksperimentere med at gøre og som samtidig oppebærer håb. Nogle af nedenstående
ting har forældre ganske sikkert sagt, så gruppeleder supplerer op fra listen.
1. Der skal lyttes og skabes forståelse for den unges perspektiv.
2. Undgå så vidt muligt konflikter for en tid
3. Undgå de blå mærker
4. Brug jeg/du-kommunikation
5. Være tydelig om hvor du står
6. Bliv hjemme hos dig selv
7. Undgå skjult kontrol eller spionlignende spørgsmål hvor man prøver at få den unge til at indrømme noget,
som ligger forældrene på sinde.

Pkt. 4. Individuelt arbejde med konflikter (URK-skema)
Hvis der er tid, så arbejder forældrene individuelt med egne konflikter ved hjælp af URK-skemaet (se side 44),
ellers kan de arbejde med det derhjemme.

28

Boisen, Anine. Unge og hash. Dansk Psykologisk forlag. 2017
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Pkt. 5. Afsluttende runde
Gruppeleder lægger op til at hver forælder siger en sætning ud fra spørgsmålet:
•

Hvad tager du med dig fra mødegangen?
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Møde 4: Åben dagsorden
Individuel samtale, 1-1,5 time

Introduktion
Den anden individuelle samtale fokuserer på de problemer som forældrene oplever i forhold til den unge. Her
lægges op til at det er forældrene, der tager det op som er svært. Gruppeleder og forældre samarbejder om at
finde ny viden og handlinger, der kan løsne problemets greb om forældrene og familien.

Tema
Udvikling af ideer til at håndtere det der er svært i familierne for tiden. Psykoedukation.

Modeller
•

Samtalemodel: ”Psykoedukation” version 1 eller 229

•

Samtalemodel: ”Fra problemfortællinger til værdier”30

•

Samtalemodel: ”Samarbejdende samtale”31

Ønsket effekt
Hjælp til at mindske/håndtere familiens problemer.

Program
Pkt. 1. Samtale mellem forældre og gruppeleder. Der tales om det, der er svært for forældrene, om det de
gerne vil blive klogere på og have hjælp til.

29

Boisen, Anine. Samtalemodeller udviklet til forløbet med inspiration fra Narrativ praksis.

30

White, Michael. Positionskort 1.

31

Samtalemodel udviklet med inspiration fra William C. Madsen
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Samtalemodel: Psykoedukation, version 1
Spørgsmålsguide:
1. Fortæl lidt om, det du/I går og bøvler med derhjemme
2. Hvad vil du kalde det problem?
3. Hvordan forstår du/I problemet?
•

Hvornår er det et problem, for hvem?

•

Hvad gør i hver især?

•

Hvad sker der så?

•

Er der forskel på størrelsen af problemet – hvor, hvornår, for hvem?)

4. Hvad har du/I forsøgt at gøre ved problemet?
5. Må jeg komme med lidt perspektiver på hvordan jeg ser det ud fra min erfaring? Gruppeleder giver sin
viden om diagnosen/rusmidler/unge/kommunikation og forklarer hvordan han/hun ser sammenhængen
mellem problem og de temaer.
6. Giver det jeg her har talt om mening for jer?
•

Hvad af det?

•

Hvorfor? På hvilken måde? Prøv at beskrive hvordan i forstår en konkret situation på en ny måde,
med den nye forståelse.

7. Må jeg komme med lidt gode råd? (Hvis gruppeleder har flere)
8. Hvordan lyder det? Hvad lagde i særligt mærke til? Fordi?
9. Hvornår har du/I gjort noget, der er i retning af det vi her taler om og som lykkedes en smule, som et
eksempel på at vi har fat i noget rigtigt?
10. Har du/I en metafor eller kan I måske tegne en tegning, der er billede på det vi her taler om.
11. Hvor bringer denne samtale dig/jer hen? Hvad bliver du/I mindet om/inspireret til?

Samtalemodel: Psykoedukation, version 2
1. Fortæl om situationen
2. Hvad er dit håb?
3. Hvad bøvler?
4. Hvordan forstår du det, der bøvler?
5. Hvilket tema er mon i spil her?
6. Hvad re dine egen erfaringer fra livet med det tema?
7. Hvad står i vejen og hvad bringer dig tættere på dit håb?
8. Hvad er du stadig lidt i tvivl om?
9. Vil du høre lidt fra mig? (viden fra professionel)
10. Hvor tager denne lille samtale dig hen? Er der noget du er blevet mindet om/inspireret til at gøre eller
noget helt tredje?
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Samtalemodel: Fra problemfortællinger til værdier
Det narrative Positionskort 1, som er udviklet af Michael White
1. Beskriv problemet/navngivning:
•

Fortæl mig lidt om problemet, hvor længe har det været der?

•

Hvornår er det mest/mindst på banen?

•

Sammen med hvem, hvornår på dagen?

•

Er der dele du bryder dig om og dele du bryder dig mindre om?

•

Hvad kan man kalde problemet?

2. Effekter af problemet:

•

Hvad er effekten på dig?

•

Hvilken effekt ser du på dine handlinger?

•

Hvordan påvirker det din relation til andre – mellem dig og den unge, dig og dine andre børn, dig og
evt. din partner og din relation til dine venner og dit arbejde?

•

Hvordan påvirker problemet dine tanker om dig selv?

•

Hvordan påvirker problemet dine håb for fremtiden?

3. Evaluering af problemets effekter:

•

Hvordan er det for dig, at det er sådan det er?

•

Hvad synes du om det effekterne af problemet?

•

Er det ok eller er det ikke okay?

4. Begrundelse for evalueringen af effekterne:
•

Hvorfor er det i orden eller ikke i orden, den effekt problemerne får på dig og dit liv?

•

Har du få en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig, siden det er det, du synes om det? Hvad
handler det om for dig?

•

Kan du fortælle en lille historie, der vil hjælpe mig til at forstå, hvorfor det her er vigtigt for dig/ hvordan
det her er blevet vigtigt for dig?

5. Transport. Hvor bringer denne samtale dig hen:
•

Nu har vi talt om alt dette. Hvor bringer den snak dig hen?

•

Er der noget du er blevet mindet om eller har fået lyst til at gøre?
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Samtalemodel: Den samarbejdende samtale
Inspireret af William C. Madsen
1. Start med en relationel forbindelse (Det er ikke nødvendigt at tale om alle spørgsmål. Gruppeleder kan
spørge til han/hun oplever at kende lidt til mennesket udover de problemer, man er samlet om.
•

Hvis jeg havde kendt dit barn i fem år, hvad tror du så, jeg havde respekteret eller synes godt om?

•

Hvad laver du, når du ikke deltager i møder som disse? Hvad holder du af at lave? Hvad er det, der er
vigtigt for dig i det?

•

Hvad ellers skal jeg vide om dig?

•

Hvad er du særligt stolt af i jeres familie? Hvorfor er det vigtigt for dig? Kan du sige mere om hvordan I
gør dette?

•

Hvad ville være godt for mig, at vide om dig, som ville være svært at se, hvis vi ikke taler om det?

2. Fortæl om den unge
•

Hvem er du forælder til?

•

Fortæl lidt om ham/hende?

•

Fortæl lidt om hvad du sætter pris på ved jeres barn.

•

Hvis jeg så jeres familie på en god dag inden problemerne begyndte, hvad ville jeg så se?

•

Fortæl lidt om jeres/barnets historie.

3. Håb, foretrukne retninger i livet eller hvordan man ønsker at håndtere vanskeligheder.
•

Hvis vi var ved slutningen af vores forløb her og du var tilfreds, hvad ville så være anderledes i dit og
dit barns liv sammen?

•

Hvilken historie vil du gerne have at dit barn fortæller om 15 år om hans/hendes barndom/ungdom?
Hvordan ville det være for dig at høre denne historie? Hvad er det vigtige i det?

•

Hvilke håb har du for jeres familie, jeres barn? Hvad er det vigtige i disse håb? Hvordan kan du hjælpe
med at gøre disse håb virkelige? Hvad tror du han/hun har brug for fra dig, for at gøre disse håb
virkelige?

•

Alle har perioder hvor de er ”nede” og hvor de ikke er den bedste udgave af sig selv. Må jeg spørge til
de perioder hvor du er på og er ”den bedste udgave af dig selv” som forældre. Hvordan ser det ud,
hvad laver du? Hvorfor er det vigtigt for dig?

•

Jeg forstår, det er svært i denne periode. Men hvis du vidste, at det ville blive lettere om et år, selvom
det er hårdt nu...
o

Hvordan ville du så ønske, at du kunne håndtere den næste periode?

o

Hvem er den person du hellere vil være?

o

Hvad gør det vigtigt for dig?

o

Hvem ville ellers lægge mærke til dette, hvis du var sådan?
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o

Hvad ville de se i dig?

4. Situationen nu, hvilke forhindringer er der?
•

Hvilke ting kan komme i vejen eller trække dig væk fra det, du gerne vil ift. dit barn?

•

Hvilke udfordringer kan du løbe ind i, når du prøver at understøtte det, du gerne vil have sker?

•

Hvordan er disse udfordringer for dig og hvordan giver de mening?

•

Hvad tror du står i vejen for at noget andet sker?

•

Hvordan lægger du mærke til at disse ting dukker op i dit liv?

•

Hvilke effekter har de på jeres liv sammen?

•

Hvad tænker du om forhindringernes effekt? Ville du foretrække at de var der mere eller mindre?

5. Støtte hen imod det du ønsker
•

Hvilke ting hjælper dig med at bevæge dig hen mod de håb du har for familien?

•

Når det går bedre i jeres familie, hvordan ser det så ud?

•

Hvilke styrker, ressourcer og færdigheder har du som kunne være hjælpsomme?

•

Hvordan praktiserer du dem i dit liv? Hvad hjælper dig til at gøre det?

•

Jeg ved, det har været svært, men har der indimellem være små perioder hvor det har været
anderledes. Vil du fortælle, hvad var anderledes? Hvad gjorde du for at håndtere det?

•

Hvornår er dette et mindre problem for dig? Hvad er anderledes disse gange? Hvordan kan du
fortsætte med at bygge videre på dette? Og hvem kan støtte dig?

6. Plan fremad
•

Når du tænker på det vi har talt om med håb, forhindringer og støtter. Hvad står så særligt frem for
dig?

•

Forhindringer: Hvis du tænker på en konkret situation hvor du har været succesfuld i at tackle,
håndtere eller modstå det der forhindre. Hvad gjorde du så? Hvad hjalp dig til at gøre det? Hvilke
konkrete tanker har du om næste skridt du måske vil tage? Hvem kan være til rådighed og støtte dig?

•

Støtte: Når du tænker på den særlige støtte, hvordan har den så støttet dig? Hvordan har du brugt
den? Hvilke skridt tog du for at kunne gøre det? Hvad tilbyder det dig i forhold til mulige næste skridt?
Hvem kan du finde som kan hjælpe dig og støtte i denne proces?

•

Gruppeleder og forælder nedskriver en plan sammen (dette kan være en enkelt ting eller flere).
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Møde 5: Tillid, skyld og skam
Gruppemøde, 2-2,5 time

Introduktion
Ved dette tredje gruppemøde zoomes ind på tillid mellem forældre og ung. Der tales om hvordan mistillid
udvikles og hvordan kan man arbejde med at bygge tillid op igen.
Der tales også om skam både i forhold til den unge og i forhold til samfundets normer ift. at være en vellykket
forælder. Skam kan være en ubehagelig følelse, som mange forældre føler sig alene omkring.

Temaer
Tillid, Skam, Egenomsorg

Modeller
Mistillidsspiralen32

Ønsket effekt
•

At forældrene får viden om vigtigheden af at bringe tillid ind i relationen

•

Viden om kædereaktionerne der skaber ensomhed/afmagt, hvis man ikke gør det.

•

Indblik i begreberne skyld og skam.

•

Ideer til hvad de kan gøre for at mindske/eller udholde skamfølelsen og passe på sig selv i det hele taget.

Program
Pkt. 1: Runde ”Siden sidst”
Pkt. 2: Oplæg om tillid og mistillid (model: mistillidsspiralen)
Pkt. 3: Plenum øvelse. Gode råd til jeres forældre og gode råd fra de unge.
Pkt. 4: Oplæg om skam + plenum dialog
Pkt. 5: Afsluttende runde

Pkt. 1: Runde ”Siden sidst”
Gruppeleder introducerer dagens program. Derefter startes med en runde ud fra følgende spørgsmål:
•

Sig lidt hver især: Hvordan er det gået med kommunikationen og kontakten derhjemme siden sidste gang?

•

Andet vigtigt at fortælle?

32

Funk, Thomas og Boisen, Anine. Modellen er udviklet til forløbet.
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Pkt. 2: Oplæg om tillid og mistillid (model: mistillidsspiralen)
Undervejs (eller måske er det gjort inden mødestart) tegner gruppeleder mistillidsspiralen på tavlen og går
skridt for skridt igennem den, mens nedenstående pointer tales frem.

Oplæg om tillid:

Mistillidsspiralen

Om mistillidsspiralen33
Et af de steder der ofte tager skade i relationen er tilliden mellem forældre og ung. Forældre oplever at de har
prøvet alt og at den unge har løjet, ført dem bag lyset og svigtet deres værdier og alt det de har fået med i
opvæksten i forhold til hvordan man skal opføre sig i livet.

Spørgsmålet er: Kan man vise tillid til sit barn, når man ikke har tillid til sit barn? Som forældre til en ung med
misbrug kan tilliden være brudt, fordi man som ansvarlig forældre længe har givet udtryk for, at man ikke
ønsker sit barn i et misbrug.

Ofte er den unge slet ikke i tvivl om forældrenes holdning til misbruget, og den unge ønsker ofte ikke at såre
forældrene, hvilket kan øge den manglende tillid, fordi den unge forsøger at skjule misbruget, begynder at
fortie og lyve om hvordan det går, og hvor den unge eventuelt har været om aftenen og i weekenderne.

Den unge begynder måske at lyve i forhold til skole m.m. fordi den unge tænker, at sandheden vil gøre
forældrene kede af det, skuffe dem eller lign.

33

Dette er skrevet af Thomas Funk. Psykolog i Stofrådgivningen
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Forældrene oplever ofte tidligt, at der er noget galt. De begynder som forældre at stille spørgsmålstegn ved
den unges færden, og de tager oftere og oftere den unge i at lyve og tale usandt, hvilket øger mistilliden
yderligere.

Den unge begynder måske at trække sig og blive vred på forældrene, måske fordi den unge oplever sig
overvåget og kontrolleret. Den unge reagere på den manglende tillid. Forældrene er bange og bekymret og de
kan ikke vise tillid.

Mange forældre vil tænke, at hvis bare den unge stoppede med misbruget, så vil tilliden blive genvundet. Et
entydigt fokus på den løsning fungerer som regel ikke, fordi den risikerer at skubbe den unge ud i mere
misbrug og skabe mere mistillid, når den ikke virker. Ansvaret vil let komme til at ligge på den unge, når den
unge bliver skyldig i at lyve m.m., og forældrene kommer let til at opleve sig som magtesløse og uskyldige.

Følelsen af magtesløshed er ikke konstruktiv. Magtesløse forældre risikerer at ty til en mere hård tilgang til
den unge, skælde ud og sætte flere regler op, som blot skaber mere afstand og mere brud på tilliden, når den
unge ikke overholder de nye regler sat af forældrene i afmagt og frustration. Bag frustrationerne kan ligge
skyld og skam, og en følelse af at have fejlet som forældre.

Pointe: Det er vigtigt, at mistillidsspiralen bliver brudt og det er de voksnes ansvar.

Anbefalinger fra gruppeleder
1. Forældrene kan finde ro i tanken om, at barnet er i behandling og dermed give den unge plads til at finde
en vej ud af misbruget.
2. Forældrene kan være støttende ved at vise tillid til, at den unge forsøger at klare noget, der er svært.
3. Forældrene kan snakke med den unge og spørge nysgerrigt, men undgå fordømmelser der ofte blot er
udtryk for frustration og afmagt.
4. Selvom tilliden måske ikke er tilstede, så kan man som forældre lade som om, at den er der.
5. Fokus skal væk fra alt det, der bryder tilliden, og rettes mod alt det der styrker tilliden.
6. Drop alt det som den unge kan/kunne/ønskes at gøre for at styrke tilliden. Det er slet ikke relevant, fordi
det øger frustrationerne og afmagten, når det ikke bliver imødekommet.
Gruppedialog ud fra følgende spørgsmål:
•

Hvad kom du til at tænke på, fra dit eget liv?

•

Hvad er det vigtige i det, du her taler om?

•

Hvad blev du eventuelt inspireret til /mindet om/bekræftet i?
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Pkt. 3: Gode råd til egne forældre og gode råd fra de unge. Plenum
øvelse
1. Gruppeleder beder deltagerne tænke tilbage på en lidt svær tid fra deres ungdom. En tid hvor livet ikke var
nemt (en overgang/en forandring/noget derhjemme).
2. Gruppeleder tegner en streg midt på tavlen og skriver øverst i venstre side: Gode råd til mine forældre.
3. Gruppeleder spørger forældrene hvilket godt råd de ville give til deres forældre, så det havde været
nemmere at være forældrene da de var unge (rådet skal gives med udgangspunkt i den viden forældrene
har nu).
4. Gruppeleder skriver rådene ned unger overskriften.
5. I det andet felt øverst i højre side af tavlen skriver gruppeleder nu: Gode råd fra de unge.
6. Gruppeleder spørger, hvad forældrene kunne forestille sig, at deres unge ville sige, hvis de blev spurgt:
hvilke gode råd vil du give til dem som forældre, som ville gøre det lidt nemmere for de unge, at være
dem?
7. Gruppeleder skriver de gode råd ned som forældrene tænker, at deres unge ville sige.
Når der er skrevet råd i begge felter, vil der stå en lang række gode råd, der alle er ideer til at forbedre
mulighed for god kontakt og for at de unge kan føle sig set, hørt og taget alvorligt.

Gruppeleder spørger gruppen:
•

Hvad tænker I hver især, når I ser på tavlen?

•

Hvad skal I huske fremover?

•

Hvad vil hver enkelt af jer bestræbe jer på at gøre allerede i morgen?

Pkt. 4: Oplæg om skyld, skam + plenum dialog
Gruppeleder fortæller kort om begrebet skam.
Oplæg om skyld, skam34:
Skyld handler om hvad vi gør. Når vi gør noget vi føler os skyldige ift, så kan vi sige undskyld. Skam handler
om, hvem vi er som mennesker. Skam hjælper os til at regulere, hvad vi gør eller ikke gør i relation til vores
omverden og opstår gennem, at man ser sig selv gennem de andres eller kulturens blik. Den gode skam
hjælper os til ikke at opføre os skamløst og til ikke at overskride andres grænser. Mens den ødelæggende
skam, gør at den enkelte føler sig forkert og i yderste konsekvens ikke værd at elske. Skam får os til at lukke
blikket ned.

34

Inspireret af Waston, Marta Cullberg. Fra skam til selvrespekt. Dansk psykologisk forlag, 2015.
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Vi kender alle til følelsen af skam, det er der hvor vi slår blikket ned, rødmer, ønsker vi var langt væk og nogle
oplever også at skammen har mere fat på en måde, så den styrer vores adfærd og frihed, til at være dem vi er
sammen med andre.

Skam er forskellig alt efter hvor i verden og i hvilken tid, vi befinder os. Det er ikke det samme der fik
skammen frem for 100 år siden og i dag og det er ikke det samme i et rockermiljø og en økologisk landsby.
Skammen optræder nemlig også i forhold til de normer og diskurser, der hersker i den kontekst vi befinder os i
og her er skammens funktion at sikre vores position i og mulighed for at være en del af
menneskefællesskabet, hvilket er noget af det vigtigste for os mennesker.

Skam er en kompleks størrelse og den svenske psykolog Marta Cullberg Weston har inddelt skam i fire farver, som
hjælper os til at forstå begrebet:

•

Rød skam
Den røde skam opstår når man har gjort noget forkert, når man har kvajet sig, når man pludselig står
udenfor gruppen. Det er en her og nu skam, hvor man føler sig taget med bukserne nede.

•

Lyserød skam
Hører til den dominerende diskurs, der hvor man er. Er man in eller yt. Det handler om trenden om
hvordan vi bør være, som vi måler os op imod. Hvilket image er det rigtige og man oplever skam, hvis
man ikke kan passe ind i mønsteret. Det er en snigende næsten umærkelig form for skam. Vi er sociale
væsener og vi ønsker ikke at stikke ud fra mængden. I den lyserøde skam ligger også at vores kultur kan
påføre mennesker skamstempler som f. eks. homoseksualitet, diagnoser, arbejdsløshed osv. Det kan
skabe en skam-identitet, der gør at mennesker kan føle sig adskilt fra andre ved en slags tæppe af skam.
De bærer en skam-identitet.

•

Sort skam
Den sorte skam ligger under den lyserøde og opstår oftest i forbindelse med æreskulturer, hvor der
hersker en særlig tabuisering af visse handlinger. Dette ses f. eks. i bandemiljøer og i nogle
ungdomskulturer.

•

Hvid skam
Den hvide skam er den kroniske skam. En afgrundsdyb skam over sig selv. Kan opleves som en
tomhedsdepression over ikke at blive set. Den hvide skam opstår/udvikles i de tidlige barndomsår og i de
værste tilfælde kan mennesker med hvid skam have en følelse af, ikke at være værd at elske og som en
der fortjener andres foragt.
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Skam hos forældre kan gøre at de får svært ved at finde deres egne ben i det hele. De føler de har gjort
forkert, er forkerte og de skammer sig over ikke at kunne håndtere situationen. Skam slider på mennesker, gør
dem utydelige og kan derigennem skygge for kontakt. Samtidig står det også i vejen for om forældrene får
givet sig selv omsorg. Mange forældre siger, kan jeg tillade mig at have det sjovt, når mit barn har det skidt.
Kan jeg tillade mig at tage på ferie og nye livet, når mit barn har det skidt?

Forældre skal forsøge at rumme skylden og skammen og samtidig få passet på sig selv. Hvis de går ned og
går i stykker, så har de unge endnu færre støtter i livet.
Plenumdialog eller samtale to og to ud fra spørgsmålene:
•

Hvor I dit liv ift. den unge har du oplevet at skylden/skammen stak sit ansigt lidt frem? Fortæl lidt.

•

Hvad kunne være vigtigt for dig at huske på/at gøre, så du evt. kan slippe lidt af skammen eller at være
tættere på det der også er vigtigt for dig (passe på dig selv)?

Gruppeleder skriver forældrenes svar op på tavlen under overskriften:
•

Hvordan smelter vi skammen og passer på os selv?

Alternativ: Hvis der er tid kan man bede deltagerne to og to om af drøfte følgende:
•

Hvad kan skam og skyld få dig til at gøre/ikke gøre? Hvad har I/kan I skamme jer over? Fortæl.

•

Hvilke effekter oplever I, at skammen har på jeres liv?

•

Hvad synes I om det – hvad er i orden / ikke i orden?

•

Hvorfor synes du det?

•

Hvad hjælper lidt til at nedbringe skammen og hvordan støtter jeg mig selv bedst?

Plenumdialog
Gruppeleder skriver forældrenes svar op på tavlen under overskriften: Hvordan smelter vi skammen og passer
på os selv?
Anbefalinger fra gruppeleder i forhold til tillid, skyld og skam35:
1. Du skal udvise tillid, også selvom den ikke helt er der.
2. Tag tid til dig selv.
3. Plej kærligheden.
4. Del problemerne med nogle.

35

Yderligere beskrivelse i Boisen, Anine. Unge og hash. Dansk psykologisk forlag, 2017.
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Pkt. 5: Afsluttende runde
Alle forældre svarer på følgende spørgsmål:
•

Hvad tager jeg med fra i dag?

•

Hvad er vigtigt for mig at huske på/at gøre i den nærmeste fremtid?
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Møde 6: Omsorg for hele familien
Gruppemøde, 2 - 2,5 time

Introduktion
Dette møde er fjerde og sidste gruppemøde. På mødet fokuseres på, hvilket liv forældrene ønsker i deres
familie. Hvad er det foretrukne? Hvad står i vejen for det de gerne vil? Hvordan går det med søskende og
hvordan kan forældrene involvere netværk og venskaber - personlige og faglige - så de kan leve et liv tættere
på det, de ønsker sig og de værdier de har. Mødegangen fokuserer også på egenomsorg og på fælles
afslutning.

Temaer
Søskende, netværk, egenomsorg.

Modeller
•

Magt i familien

•

Venskabskort

Ønsket effekt
•

Indblik i hvor magten ligger i deres familie – er det problemerne eller deres værdier?

•

Indsigt i hvilke relationer/personer der bliver klemt.

•

Ideer til at værne om søskende, relationer og en selv.

•

Afslutning af forløbet.

Program
Pkt. 1: Runde ”Siden sidst”
Pkt. 2: Oplæg om søskende + plenumdialog
Pkt. 3: Oplæg om netværkskort + individuelt arbejde + plenumdialog
Pkt. 4: Afslutning af forløbet med poetisering

Pkt. 1: Runde ”Siden sidst”
Gruppeleder introducerer dagens program. Derefter startes med en runde ud fra følgende spørgsmål:
•

Hvordan er det gået siden sidst? Fortæl lidt. Hvad går godt/mindre godt?
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Pkt. 2: Oplæg om søskende (model: Magt i relationer) +
plenumdialog
Gruppeleder starter med et oplæg om søskende og relationer.
Oplæg om søskende36
Det er en stor udfordring for de fleste familier med dobbeltdiagnose børn, hvordan de også skal få taget sig
ordentligt af de børn, der ikke er ramt af diagnoser.

Det er ikke kun den unge der er ramt - det er hele familien. Alle børn har brug for deres forældre. De har brug
for at kunne regne med dem, at noget er som det plejer, at det der betyder noget for dem bliver prioriteret og
de får tilstrækkelig med nærvær og kontakt, for at de kan udvikle sig som de skal.

Samtidig kan der også opstå jalousi mellem børnene, hvilket kan komme til udtryk som vrede eller
indelukkethed. Ofte vil søskendebørn til en ung der har det svært, reagere ved at trække sig og opgive sine
egne behov eller der vil opstå mange konflikter mellem børnene, hvilket kan få uheldige konsekvenser i
længden.

Forældrene kan også komme til, af hensyn til den unge der er ramt, at undgå forskellige ting, som de ellers
har sat pris på i familien, for at skåne den unge.

Der er selvfølgelig hensyn der skal tages og det er jo en særlig udfordring for alle i familien. Af samme grund
er det også ekstra vigtigt at forældrene holder øje med, hvad der får magten i deres familie – diagnosen eller
dem selv og deres værdier i familielivet?
”Magt i relationer” på tavlen37
Gruppeleder tegner ”Magt i relationer”-modellen på tavlen, mens han/hun forklarer, gennem et tænkt eller et
konkret eksempel, hvordan det nemt er f. eks ADHD der får magten i alle relationer og derfor også er den, der
står øverst i hierarkiet og dermed den der får magten i stedet for at det er forældrene der tager magten i
familien.

36

Inspireret af samtale med børne- og ungsdomspsykiater, Nina Tejs Jørring

37

Inspireret af samtale med børne- og ungsdomspsykiater, Nina Tejs Jørring
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Modellen: ”magt i relationer”

Kilde: Inspireret af samtale med børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring, 2019

Pointe: Det kan være nødvendigt at forældrene giver køb på nogle af deres værdier, for at de andre børn eller
de selv kan få plads. Det kan fx være at de må se i øjnene, at det ikke er alle deres børn, der kan komme med
til fødselsdag eller på ferie, selvom de ønsker det. Eller at et af børnene må spise på værelset, selvom det er
en værdi i familien, at man spiser sammen osv.

Plenumdialog ud fra følgende spørgsmål:
•

Hvad er I kommet til at tænke på ift. jeres egen familie?

•

Hvad er vigtigt for jer hver især (den unge/de andre børn/dig selv) i forhold til at tage vare på trivslen og at
det ikke er diagnosen der får magten?

•

Hvilke principper tænker du, kunne være gode at blive guidet af i jeres familie i forhold til det, I her taler
om?

Pkt. 3: Oplæg om netværk (model: netværkskort) + individuelt
arbejde + plenumdialog
Gruppeleder introducerer
Det er hårdt at være familie med en ung der er ramt at dobbeltdiagnose. Alle i familien gør som regel en ekstra
indsats og alle har brug for et pusterum, nogle der støtter og giver hjælp og omsorg.

Derefter lægges op til plenumdialog, ud fra følgende spørgsmål:
•

På hvilke områder af livet kan I nogle gange opleve, at I er pressede?
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•

Hvad oplever I bliver skubbet i baggrunden, når det er sådan?

•

Hvad gør i hver især, for at forsøge at passe på jer selv? Og hvad er vigtigtig at holde fast i/gøre mere af?

Anbefalinger fra gruppeleder
1. Du skal give slip i kontrollen og passe på de søskende/relationer, der er.
2. Hold øje med hvad der får magten og om det er, som du ønsker.
3. Du må ikke gå alene med dine tanker.
Gruppeleder introducerer til modellen ”Netværkskort”
Modellen tegnes på tavlen samtidig med at gruppeleder fortæller en på forhånd forberedt historie, der kan
illustrere kortet. Det kan f. eks gøres gennem en historie fra en ung, de har arbejdet med, hvor netværket blev
involveret/ændret i forhold til hvem, der var tæt på og langt fra under forløbet.

Forældrene arbejder individuelt med netværkskortet.
•

Tegn dit netværk ind i kortet og placer dem tæt på eller langt fra midten i overensstemmelse af din
fornemmelse af, hvor de er.

•

Forestil dig nu at du kunne flytte nogle længere væk fra dig, andre tættere på og du kunne også invitere
nye ind.

•

Hvordan ser dit netværkskort ud, hvis det skal støtte dig bedst muligt?

•

Hvis det skete, hvilke handlinger/følelser/håb ville forandres og hvad kunne man forestille sig blev muligt
for dig?
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•

Hvad skal du hjem og gøre allerede i dag, så du kan få passet bedre på hele familien og dig selv?

Plenumdialog ud fra spørgsmålene:
•

Hvad har du fået øje på, hvad er vigtigt for dig?

•

Hvad er det vigtige næste skridt for dig?

Pkt. 4: Afslutning af forløbet med poetisering
Gruppeleder opsummerer kort hvad forældrene har været igennem i forløbet.
Gruppeleder læser digtet ”Rejsen til Holland”38 højt for gruppen (se nedenfor).

Afsluttende runde med poetisering:
Alle forældre siger lidt om hvad de har sat pris på/tager med fra forløbet.

Undervejs skriver gruppeleder stikord ned fra det forældrene siger. Efterfølgende læser gruppeleder
stikordene op som et digt. Det kaldes at lave en poetisering. Eksempel på en poetisering fra en afslutning af et
forløb:
”Usikker i starten. Jeg var meget alene før. Følelser. Bekymret for om I andre var anderledes end mig. Vi er i
samme båd. Ny viden. Cecilie er mindre vred derhjemme. Jeg kommer ikke så langt ud i tovene længere. Har
glædet mig hver gang. Tillid er svært. Håbet har været hårdt at bære alene. Der er stadig ting der er svære,
men det er nemmere at klare uden det ender helt i hegnet. Kommunikation, diagnoser og hvilken forælder vil
jeg være. Mere håb nu. Mistillidsspiralen. Træt på vej hjem. Lucas spiser sammen med os igen. Kan vi ikke
ses igen. Alle skulle have en gruppe. Plads til vrede, tårer og kærlighed. Tak”.

38

Skrevet af, Emily Pearl Kingsley. Mor til et handikappet barn.

68

Digt: Rejsen til Holland
- om det at være mor til et handicappet barn, af Emily Pearl Kingsley
At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien.
Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer.
Colosseum, Michelangelos David, gondolerne i Venedig.
Du lærer italiensk. Alt er meget spændende...
Efter måneders spændt forventning kommer endelig dagen...
Du pakker dine kufferter og tager af sted. Flere timer senere lander maskinen.
Stewardessen kommer ind og siger: "Velkommen til Holland"
"HOLLAND?" råber du. "Hvad mener du med Holland?
Jeg har bestilt en rejse til Italien! Jeg skulle til Italien! ”
Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien!
”Der er lavet om på fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive... ”
Det er vigtigt, at de ikke har ført dig til et rædsomt sted.
Det er bare et sted, som er anderledes,
så må du ud at købe nye rejsehåndbøger,
og du må til at lære et helt nyt sprog.
Du møder en helt ny type af mennesker, du ellers ikke havde mødt.
Det er som sagt et sted, som bare er anderledes.
Tempoet er langsommere end i Italien;
Der er ikke så pragtfuldt.
Men når du har været der et stykke tid og har fået vejret,
ser du dig omkring og opdager efterhånden, at der er vindmøller i Holland...
Holland har tulipaner. Holland har endda Rembrandter...
Men alle du kender har travlt med at rejse til og fra Italien.
De fortæller, hvor vidunderligt de havde det der.
Og resten af dine dage vil du sige:
"Ja, det var der, jeg skulle have været - det var det, som jeg havde planlagt".
Og smerten ved det vil aldrig nogensinde foretage sig,
for tabet af drømme har stor betydning.
Men... hvis du bruger dit liv til at sørge over den kendsgerning,
at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri
til at værdsætte og nyde det helt specielle,
det virkeligt vidunderlige ved... Holland.
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Møde 7: Udbytte og fremtid
Individuel samtale, 1-1,5 time

Introduktion
Tredje individuelle samtale er også det afsluttende møde for hele forløbet. På mødet fokuseres både på det,
der fylder hos forældrene og så bruges der tid på afslutning, hvor man høster de vigtigste erfaringer fra
forløbet, som forældrene kan tage med sig.

Temaer
Opsamling og handlekraft fremad

Modeller
•

Samtalemodel: ”Afsluttende samtale”

Ønsket effekt
•

Opsamling på væsentligste pointer fra hele forløbet

•

Forældrene får en sidste hjælp til det de ønsker

•

Skridt og opmærksomhedspunkter fremad

Program
Pkt. 1:

Gruppeleder starter med at spørge om, hvad der er vigtigt for forældrene at få talt om i dag.

Pkt. 2:

Gruppeleder beslutter hvilken spørgsmålsguide han/hun vil gå frem efter. Det kan være

nedenstående ”Afsluttende samtale” eller en af de tidligere nævnte samtaleguides.

Samtalemodel: Afsluttende samtale”
1. Hvordan går det? Fortæl…
2. Hvad har du særligt taget med dig fra forløbet?
3. Hvad er forandret?
4. Hvad har gjort forandringen mulig?
5. Hvad er det vigtige i det, du her taler om her?
6. Hvilke situationer kan stadig drille eller gøre dig bekymret?
7. Hvad har du allerede forsøgt at gøre?
8. Ideer fra gruppeleder evt. med reference til pointer fra forløbet.
9. Hvad af det, jeg har nævnt taler til dig og det der er vigtigt for dig som forælder?
10. Hvad tager du med fra i dag?
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Derefter fortsættes med følgende:
1. Hvad har været det vigtigste for dig i forhold til hele forløbet?
2. Hvad ligger foran dig og hvad er mon vigtigt for dig i forhold til det?
3. Hvad skal gøres? Hvem kan støtte dig i det?
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Bilagsliste
I det følgende findes bilag (se indholdsfortegnelse), som kan printes og udleveres til deltagerne gennem
forløbet.
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Bilag 1: Præsentationsbrev til forældre
Kære forældre
Velkommen til (navn på behandlingssted) forældreforløb til forældre til unge med en dobbeltdiagnose. Jeg
hedder X, er X. Kort beskrivelse af erfaring. Det er mig, der er gruppeleder på forløbet.
Vi har samlet en gruppe, der består af forældre til X forskellige unge – alle med en dobbeltdiagnose. I gruppen
er I X forældre, der deltager.
Selve forløbet
Konkret består forløbet af 7 mødegange, tre individuelle samtaler og fire gruppemøder.
Mødedatoer og indhold:
Møde 1: Dato og klokkeslet:
Individuel samtale: Historie, håb og problemer – introduktion og opstart. Præsentation af forløb og jeres
historie, samt samtale om måder at håndtere det, der bøvler hos jer.
Møde 2: Dato og klokkeslet:
Gruppemøde: Rusmidler og diagnoser – og om forandring og motivation.
Møde 3: Dato og klokkeslet:
Gruppemøde: Kommunikation og kontakt – om relation, samtale og konflikt.
Møde 4: Dato og klokkeslet:
Individuel samtale: Åben dagsorden – samtale om måder at håndtere det, der bøvler hos jer. Psykoedukation.
Møde 5: Dato og klokkeslet:
Gruppemøde: Tillid, skyld og skam - om tillid, skam og egenomsorg.
Møde 6: Dato og klokkeslet:
Gruppemøde: Omsorg for hele familien – om søskende, netværk og egenomsorg.
Møde 7: Dato og klokkeslet:
Individuel samtale: Udbytte og fremtid – samtale om hvad du tager med dig fra forløbet.
Mødested

(Jeres adresse)

Jeg glæder mig til at vi skal i gang og til at se jer alle sammen. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at
kontakte mig på tlf. X eller skrive en mail X.
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Bilag 2: Om ADHD
ADHD – Opmærksomhedsforstyrrelse
Dette er en kort beskrivelse af diagnosen ADHD 39, samt overordnede ideer til hvad man som forældre til en
ung med ADHD skal være opmærksom på, og hvad man kan forsøge at gøre i kontakten med den unge.

Hvad er ADHD?
ADHD er den amerikanske betegnelse for opmærksomhedsforstyrrelse og henviser til vanskeligheder med
opmærksomhed og aktivitet. I Danmark kaldes ADHD for Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed.

Det er meget forskelligt, hvordan ADHD kommer til udtryk hos den enkelte. Hos børn og voksne ytrer det sig
også meget forskelligt og afhænger både af miljøet og af, hvordan vanskelighederne er blevet mødt. Mange
forskellige faktorer spiller ind på, hvordan symptomerne udspiller sig. Voksne med ADHD er f. eks. ofte mindre
hyperaktive end børn med ADHD.

Barnet med ADHD
De samfundsmæssige krav, der stilles til børn, er ofte store. Børn skal kunne indgå i læringsaktiviteter i f. eks.
skolen eller i komplekse sociale lege (for piger), hvor der ofte er store krav til opmærksomhed, fokus og
aktivitet. Har man i forvejen vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden på grund af ADHD, så bliver det
ekstra svært at følge med i undervisningen og forstå det, som læreren eller de andre børn siger og gør. Det er
derfor forståeligt, at børn med ADHD ofte reagerer mere udadrettet og impulsivt end voksne.

Børn med ADHD vil måske begynde at handle efter egne behov og være mindre optaget af andre, hvilket
kommer til udtryk igennem impulsivitet og en høj motorisk uro. Børn med ADHD kan som følge af
opmærksomhedsvanskeligheder komme til at svare på spørgsmål, før de er færdigstillede. Og de kan have
svært ved at vente på, at det bliver deres tur. Ved leg eller anden social aktivitet vil barnet begynde at skubbe,
mase eller afbryde. Adfærden vil være meget støjende, og børn med ADHD vil derfor fylde meget, da de ofte
er forstyrrende og krævende.

Paradoksalt nok kan man sige, at da et barn med ADHD har en manglende evne til selv at fastholde
opmærksomhed og fokus, så bliver omgivelserne ekstra udfordret på netop at kunne udvise evnen til
opmærksomhed og fokus på barnet.

Unge med ADHD
I ungdomsårene bliver barnet gerne mere selvbevidst, og den unge med ADHD er i meget højere grad
begyndt at se sig selv i forhold til andre. Den unge med ADHD registrerer forskellen til vennerne og kan
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herigennem opleve stress og nederlag. Skoleopgaverne er i ungdomsalderen mere komplekse og stiller større
krav til struktur og planlægning. Skolen bliver derfor ofte ensbetydende med nederlag, og måske vil
vennegruppen blive skiftet ud eller skolen helt blive opgivet.

Den unge med ADHD har måske siden sin tidlige barndom oplevet megen kritik og bebrejdelse fra
omgivelserne, men ofte er det først i ungdomsårene, at den unge begynder at forstå, at der er noget galt.
Aggression og vrede er meget almindeligt hos børn med ADHD, og grundet en større fysik i ungdomsårene
opleves adfærden også meget mere voldsom af omgivelserne. Hvor drengene ofte reagerer udad - kan piger
reagere indad (selvskade/tristhed). Unge med ADHD kan have svært ved at administrere penge og tid og
have svært ved at træffe beslutninger, der er langsigtede. I stedet tages kortsigtede beslutninger, og det er
ikke ualmindeligt, at der begås kriminalitet, og at adfærden gennemgående bliver mere risikofyldt. Angst,
depression og misbrug er udbredte tegn på mistrivsel hos unge med ADHD.

Årsag til ADHD
ADHD er en udviklingsforstyrrelse, der rammer opmærksomheden. Man kan desværre ikke angive en
fuldstændig præcis årsag til, at nogle mennesker udvikler ADHD, og andre ikke gør. Der er nogenlunde
enighed om, at både arv og miljø spiller ind på udviklingen, dog er der en overvægt, som peger på, at arv (det
vil sige, at én eller begge forældre har ADHD) eller påvirkninger under graviditet eller tidlig fødsel m.m. spiller
en rolle. Dog er miljøet altid afgørende for symptombilledet og dermed udviklingen. Er vanskelighederne
blevet mødt med kritik og bebrejdelse, eller er barnet med ADHD blevet accepteret med de vanskeligheder,
det har?

Da ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse, er det vigtigt at sætte ind med tiltag, der afhjælper
opmærksomhedsvanskelighederne så tidligt som muligt. Mange unge og voksne oplever en stor lettelse, når
der stilles en ADHD-diagnose, da det dermed bliver tydeligt, hvad der har forsaget de mange vanskeligheder
igennem opvæksten. Mange forældre kan opleve skyld og selvbebrejdelser over ikke at have gjort nok, men
ofte har mange forældre desværre også oplevet modstand og lukkede døre i systemet.

Hvad kan forældre gøre?
Som forældre til et barn med ADHD er det ofte en meget stor mundfuld at stå helt alene. Som forældre har
man brug for støtte og vejledning, ofte både psykologisk og pædagogisk. Som forældre har man brug for at
forstå de vanskeligheder, som barnet eller den unge har. Både én selv og omgivelserne bør forstå, hvordan
ADHD-vanskeligheder har indflydelse på både tænkning, præstationer og måden, hvorpå den unge
interagerer med andre.

Som forældre skal man huske, at ADHD først og fremmest skyldes en forstyrrelse i evnen til at holde og rette
opmærksomheden, og at adfærden er en følge af denne forstyrrelse. Et udpræget fokus på adfærden alene vil
derfor ofte være et fokus på det uforudsigelige og impulsive hos den unge. Når fokus alligevel er på adfærden,
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bør det derfor altid være igennem ros og anerkendelse. Stilles der for mange spørgsmål til den negative
adfærd, risikerer den unge at opleve sig kritiseret eller ikke forstået. Det er altid en god idé at tale med den
unge om ADHD- diagnosen og de vanskeligheder, ADHD tilvejebringer for den unge, og altid med
nysgerrighed og kærlighed og uden at bebrejde eller kritisere. Øjenkontakt og tydelighed i kommunikationen
vil hjælpe den unge med ADHD til at fastholde fokus.

Gennemgående er det vigtigt at have fokus på at skabe nogle rammer, der er tydelige og forudsigelige frem
for rammer, der er uforudsigelige og løse. Den indre uro hos den unge kan modsvares af en ydre ro i hjemmet
og så vidt muligt i omgivelserne. Stress og dermed det høje tempo hos den unge kan modsvares af
forudsigelighed og en én-ting-ad-gangen-tilgang til den unge. Følelseskaos kan modsvares af en
følelsesmæssig åbenhed omkring de følelser, der er, frem for kun at tillade positive følelser.

Misbrug i forbindelse med ADHD
Hash, kokain og amfetamin er rusmidler, der ofte ses brugt i forbindelse med ADHD.
Hash kan være med til at dæmpe uro og hjælpe den unge til at slappe af og falde i søvn.
Kokain kan hos mange med ADHD give en oplevelse af, at tankerne bliver samlet, og uroen bliver mere
fokuseret. Kokainen kan også hjælpe til en oplevelse af, at man fungerer bedre socialt.

Amfetamin kan, i modsætning til personer uden ADHD, have en beroligende virkning. Både fokus,
koncentration og opmærksomhed kan opleves som mere skærpet.

Retalin, som er et medicinsk præparat, der ofte gives i behandlingen af ADHD, indeholder eksempelvis et
amfetaminlignende stof, Methylphenidat. Nikotin - har samme beroligende effekt som Methylphenidat, hvorfor
flere unge med ADHD er rygere.

Gennemgående kan man sige, at unge med ADHD ofte udviser en mere risikovillig adfærd end unge uden en
opmærksomhedsforstyrrelse. Livet bliver ofte en smule mere intenst og ”farligt” med indtagelse af stoffer, og
samtidig kan nogle stoffer øge opmærksomheden og fjerne den motoriske uro.

Man kan forstå de unges forbrug af rusmidler, som en form for selvmedicinering.
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Bilag 3: Om autisme
Dette er en kort beskrivelse af diagnosen autisme40, samt overordnede ideer til hvad man som forældre til en
ung med autisme skal være opmærksom på, og hvad man kan forsøge at gøre i kontakten med den unge.
Hvad er autisme?
Autismespektret er bredt - og dermed er unge med autisme en bred gruppe med store forskelle på sociale og
kommunikative ressourcer. De oplever og møder deres udfordringer på forskellige måder.
Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse. Det er et usynligt handikap. De unge opleves som
følelsesmæssigt svingende, har svært ved forandringer, som de ikke er forberedt på og de bliver nemt
frustrerede. Deres vanskeligheder gør at de ofte misforstår og fejltolker andre menneskers handlinger og de
kan i pressede situationer have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Overordnet ses det ofte, at
unge ramt af autisme særligt har udfordringer indenfor kommunikation og sociale samspil, hvilket også kan
spille ind på indlæringsevne, herunder:
•

Forstyrret realitetssans, tvangstanker

•

Besvær med at aflæse kropssprog og mimik

•

Besvær med at vælge og besvær med at tage initiativ

•

Nedsat evne til at deltage i sociale sammenhænge fx lege og samarbejde med flere ad gangen.

De fremstår oftest helt ”almindelige”, hvilket gør at omgivelser ofte får den fejloplevelse at ”der er jo ikke noget
galt”, derfor får mennesker med autisme ofte ikke den hjælp, de har brug for, eller de får den for sent. Det er
ikke til at vide, hvad der viser sig hvornår og ofte vil dagene være uforudsigelige.
Mennesker med autisme vil ofte have et lidt skrøbeligt sind, fordi mange oplever følelsesmæssigt kaos, angst
og f. eks hyperfølsomhed overfor påvirkninger. Mange med autisme har også andre udfordringer såsom
ADHD, angst, spiseforstyrrelser.
Unge og autisme
Teenageårene er i forvejen en udfordrende tid for mange unge, hvor der sker forandringer indenfor det
sociale, ift. kropsforandringer, kønsdrift, og fremtid. Disse forandringer rammer ind i meget af det, der i
forvejen er besværligt for autister. En sensitiv ung under forandring og hvis man også er udfordret af autisme
og måske andet, så kan teenageårene være lidt ekstra udfordrende at komme igennem.

En ung med autisme har ekstra brug for støtte – og ofte også langt op i voksenalderen. Både fordi der er
meget i spil indeni dem, og fordi verden omkring dem også ændrer sig, og man skal kunne klare mere og
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mere selv. Det er store forandringer og det at skulle lære nyt er en udfordring, men det vigtigt at huske, at
udvikling bliver ved med at foregå langt ind i voksenalderen. Autisme er ikke at udvikling ikke kan finde sted
eller er gået i stå. Udviklingen er blot lidt forstyrret og forsinket på nogle områder.
Hvad kan forældre gøre?
Det er vigtigt at sige, at ikke to unge med en udfordring indenfor autismespektrum er ens. Forskellene er langt
større end lighederne. Derfor skal hjælpen tage udgangspunkt i voksne der har øje for den enkelte unge og
som er villige til at tilpasse deres hjælp til den enkelte.
Overordnet er følgende områder og tilgange gode at forsøge sig med:
•

Vær nysgerrig

•

Se muligheder

•

Støtte med sociale redskaber til at kunne være sammen med andre.

•

Støtte med kognitive redskaber så de unge kan navigere i hverdagen.

•

Måske støtte med psykologisk bistand i det omfang den unge lever med psykiske vanskeligheder
oveni udviklingsforstyrrelsen.

•

Tydelige og faste rammer

•

Verbal og visuel konkretisering

•

Små og overskuelige sociale sammenhænge

•

Fleksible, anerkendende og accepterende omgivelser

•

Passende udfordringer der er tilpasset den unge muligheder og tro på samme

•

Forståelse for barnets særegenhed og fokus på den unges styrker

•

Et skæld ud frit miljø

•

Støtte til skole, fritid og uddannelse

•

Forældrekursus

•

Søskende kursus

•

Aflastning udenfor hjemmet

For unge med lavere kognitivt niveau vil det vigtigste måske være at fastholde færdigheder og at øve praktisk
selvhjulpenhed i hverdagen.
Unge med autisme oplever udfordringer på samme områder som hos alle teenagere: selvopfattelse, venskab
og samspil, kærester og kroppen, håb og drømme.
Venskab og samspil
Det sociale er det vigtigste for mennesker. Uden sociale sammenhænge går mennesker til. Det samme
gælder for unge med autisme. De har tydelig interesse, men ofte manglende kompetencer. Hvordan er
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adfærden, sprog, kontakt og kommunikation. Man kan træne med den unge, men de kan ikke bare gøre det.
De har ikke adgang til færdigheden eller handlemuligheden.
Det hjælper:
•

Når voksne er forudsigelige, rolige og gør sig umage med at forstå.

•

Hjælp med struktur: At sige goddag og farvel, at tale i frokostpausen. Jo mere konkret jo bedre.

•

Tal ideer og planer igennem med den unge.

•

Træn rollefordeling i samvær med andre: at vente, skiftes, lytte, tal om hvad der forventes af en. Hvem
har hvilke roller.

Hjælp med at opdele helheder i dele: først det, så det, så det:
•

Når du gør dig klar om morgenen

•

Når du hilser

•

Når du taler med mennesker

•

Når du har andre med hjem

Kærester og kroppen
Hos alle unge opstår fysiske forandringer og lyst til at udforske landskabet med forelskelse, kærester og
seksualitet. Sådan er det også for autister, men de har ikke samme evne til at sætte ord på egne følelser
spejle sig i andre unge, så de kan håndtere det der sker med dem og samtidig kan de godt være 15 år udenpå
og 7 år indeni. Derfor har de ekstra brug for hjælp til:
•

Seksuel undervisning

•

Hygiejne

•

Hvordan man opfører sig, når man er forelsket eller har lyst til en seksuel relation.

•

Hvordan er man kærester, hvad laver man, hvordan slår man op osv. Her er det også godt at opdele
helheder i dele.

Håb og drømme
En del af den menneskelige drivkræft er at kunne drømme og håbe. Det har vi alle brug for og det giver
retning i livet. Det kan være svært at sætte ord og billeder på noget så abstrakt som fremtiden – også for
autister. Det kan være en god ide at bruge:
Trappemodellen og så dele hvert enkelt trin ind i mindre dele.

Misbrug i forbindelse med autisme
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•

Hash kan være med til at dæmpe social angst, uro og hjælpe den unge til at slappe af og falde i søvn.
Den unge kan have en oplevelse af social interaktion lettes. Samtidig kan man opleve at andre i
samme miljø er mere afdæmpede og accepterende.

•

Unge med autisme vil ofte have en mere systematisk og teoretisk tilgang til stoffer.

Man kan forstå de unges forbrug af rusmidler, som en form for selvmedicinering.
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Bilag 4: Om angst
Dette er en kort beskrivelse af diagnosen angst41, samt overordnede ideer til hvad man som forældre til en
ung med angst skal være opmærksom på, og hvad man kan forsøge at gøre i kontakten med den unge.

Hvad er angst?
Angst er en naturlig overlevelsesmekanisme og således en god tilstand. Indtil videre har angsten været med til
at forhindre os mennesker i at uddø. Dog kan for meget af det gode altid blive ubehageligt. Og sådan forholder
det sig med angst.
Først og fremmest må man adskille angst og frygt fra hinanden. Frygt er en reaktion på en umiddelbar
forestående fare, der er indenfor rækkevidde, f. eks. frygten for edderkopper, eller frygten for, at man dumper i
en eksamen eller lign. Frygtens funktion er således at give os mulighed for at undgå eller kæmpe med det, vi
frygter. Man kan enten gå væk fra edderkoppen, eller man kan træde på den. Man kan enten flygte fra
eksamen, eller man kan kæmpe sig igennem den. Når vi er bange eller frygter noget, skyldes det, at vores
opmærksomhed øges over for det, vi frygter eller er bange for. Øget opmærksomhed er godt for vores
overlevelse i farlige situation. Den forhindrer os i at gå ud foran en bil, eller den får os til at springe for livet, når
vi et øjeblik har været uopmærksomme og er ved at blive kørt ned.
Frygtreaktionen er altså et alarmberedskab, der retter opmærksomheden mod det, der er farligt eller risikerer
at blive farligt. Angst er derimod en frygtreaktion, der enten er overdreven i forhold til faren, eller hvor der ikke
er nogen fare. Angst er således en falsk alarm.
Angst er en tilstand, der mest gennemgående opleves med kropslige symptomer, dernæst påvirkes vores
tanker, vores følelser og selvfølgelig vores adfærd. Afhængigt af mange forskellige faktorer og afhængigt af
den specifikke angstlidelse kan de forskellige symptomer påvirke hinanden i forskellige former og
sværhedsgrader. De kropslige symptomer påvirker vores tanker, som påvirker følelserne, som igen påvirker
de kropslige symptomer, der igen påvirker tankerne og følelserne. Det hele intensiveres, både på kort sigt,
men ofte også på lang sigt.

Hvordan opleves kropslige symptomer ved angst?
Helt maskinelt sker der det, at hjernen sender stresshormoner ud i kroppen med det formål at tilføre kroppen
ekstra energi, så vi kan øge vores opmærksomhed og flygte eller kæmpe. Når det sker, øges vejrtrækningen,
og hjertet begynder at slå hurtigere (der skal jo en masse ilt ud til muskler og hjerne, da vi skal være
kampklare og absolut ikke må falde i søvn). Når dette sker, vil man måske opleve, at man begynder at svede,
hjertet banker hårdt og hurtigt, musklerne bliver spændte, man kan blive svimmel (grundet øget ilt til hjernen),
man kan opleve åndenød (grundet muskelspænding), man kan opleve trykken for brystet, snurren i fingrene,
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tørhed i munden, kvalme og uro i maven. Kropslige reaktioner er meget ubehagelige, men de er heldigvis
ufarlige, og går altid over igen.

Hvordan opleves følelserne ved angst?
Følelserne ved angst er meget individuelle. Usikkerhed, skam og kontroltab er almindelige følelser ved oplevet
angst. Nogen begynder ligefrem at grine eller græde eller bliver meget paniske.

Hvordan opleves tankerne ved angst?
Tankerne kan risikere at køre i ring og øge følelsen af utilstrækkelighed og frygt. Fantasien sætter ingen
grænser for, hvad man kan tænke sig til. Ofte vil man i sine tanker overdrive sine forudsigelser over, hvad der
kan eller vil ske. Tankerne kredser om situationer, som man tænker, at man ikke kan håndtere. Måske vil man
tænke, at man har en alvorlig sygdom, fordi man oplever trykken for brystet. Måske vil man søge det bekræftet
på nettet, og man vil være overbevist om, at man har en hjertefejl og tro, at man snart skal dø. Man kan også
få panik ved tanken om, at andre vil grine, fordi man er dårlig til et eller andet. Den frygt, tankerne sætter i
gang, øger de kropslige symptomer, hvilket eksempelvis tolkes som en bekræftelse på, at det, man tænker, er
rigtigt. Dette kaldes en ond cirkel, hvor de forskellige symptomer gensidigt forstærker hinanden, og hvor
angsten bare vokser i styrke og intensitet.

Hvordan påvirkes adfærden af angst?
Følelserne, tankerne og den kropslige reaktion er gennemgående ufarlig og harmløs. Adfærden kan derimod
være ødelæggende og hæmmende for personer med angst. Ofte vil man prøve at undgå situationer, der
risikerer at udløse et angstanfald. I sin undgåelsesadfærd vil man måske sige nej til fester eller undgå at gøre
bestemte ting eller undgå bestemte personer. Andre vil sørge for at gøre noget bestemt eller have noget eller
nogen med sig i frygtede situationer for at føle sig tryg og undgå, at noget ubehageligt sker. I sin
sikkerhedsadfærd bliver man meget forsigtig og påpasselig som en måde at undgå ubehag på. Over tid kan
man udvikle en adfærd, hvor man må gøre noget bestemt eller forsøge at tænke på en bestemt måde for at
undgå, at noget ubehageligt sker.

Hvad er årsagerne til angst?
Der kan være mange årsager til angst, og alle kan og vil opleve angst gentagne gange i deres liv. Nogen vil
blot opleve angst mere end andre, og nogen vil opleve det så ofte, at det bliver meget invaliderende for dem.
Angst er ikke i sig selv arvelig, men man kan arve egenskaberne for at udvikle en angstlidelse. Angst og
depression er to beslægtede lidelser og forekomsten blandt familiemedlemmer med angst eller depression er
større. Angst er ligesom depression meget ofte forekommende i sammenhæng med andre lidelser.
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Angst er noget vi alle kommer til at opleve mere eller mindre op gennem livet. For unge mennesker der står i
overgangen mellem barn og voksen vil en lille form for angst ofte dukke op indimellem, da de unge bevæger
sig ind i en ny og uvant livsperiode.

Hvad kan forældre gøre?
Det er svært som forældre at være vidne til et barn eller en ung med angst. Mennesker med angst er ofte selv
klar over, at deres reaktion er overdreven eller ude af trit med situationen. Det kan derfor være svært som
forældre at forstå, hvad det er, den unge er så bange for. Mange forældre begynder at støtte den unge i at
opretholde en undgåelses- eller sikkerhedsadfærd, hvilket på kort sigt kan være behjælpeligt, men på lang sigt
kan være med til at vedligeholde eller ligefrem forværre angsten.
Som forældre er det vigtigt, at man bevarer roen og ikke lader sig rive med, når den unge f. eks. får et
angstanfald. Som forældre kan man støtte den unge i at tale om det, som den unge frygter, uden at tilbagevise
frygten som pjat eller opspind. I stedet kan man spørge nysgerrigt ind til frygten og spørge hvad-nu-hvis, og
ofte vil den unge selv kunne se, at der ikke er så meget at frygte. Når man oplever angst, vil kroppens impuls
ofte være at bruge en masse energi. Som forældre kan det derfor også være en god idé at støtte den unge i at
reagere modsat kroppens impuls. I stedet for at øge pulsen igennem øget aktivitet, bør man sænke pulsen f.
eks. igennem rolige vejrtrækninger. En støttende hånd på brystet eller ryggen vil ofte kunne afhjælpe et
angstanfald. Prøv som forældre at undgå ord som slap af eller lign., men hjælp i stedet til at have fokus på
vejrtrækningen. Angst er en meget almindelig lidelse, som ofte er forholdsvis let at behandle. Mange med
angst kan selv lære, hvordan man kan håndtere angsten, når den er værst. Oplevelsen af at kunne have
kontrol over angsten er meget beskyttende i forhold til frygten for at opleve angst igen.

Misbrug i forbindelse med angst
Både alkohol (herunder også beroligende medicin og GHB) og hash kan være med til at dæmpe social angst,
uro og hjælpe den unge til at slappe af og falde i søvn. Den unge kan have en oplevelse af at social angst
lettes. Samtidig kan man opleve at andre i samme miljø er mere afdæmpede, imødekommende og
accepterende.
Man kan forstå de unges forbrug af rusmidler, som en form for selvmedicinering.
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Bilag 5: Om GUA
GUA – Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Andre (F84.8)
Kort beskrivelse af GUA42
Mennesker med GUA har et skrøbeligt sind. De har svært ved at håndtere uforberedte og pludselige
forandringer omkring dem, og de bliver meget let følelsesmæssigt frustrerede. Evnen til at regulere følelser er
ofte meget dårlig, og derfor oplever de ofte et følelsesmæssigt kaos.
Mennesker med GUA kan opleve meget angst og være meget impulsive. Selv små følelsesmæssige
forandringer i sindet, kan opleves meget voldsomt.

Mange med GUA har også andre lidelser samtidig (komorbiditet). Dette kan eksempelvis være ADHD, OCD,
angst, spiseforstyrrelser eller andet. De mange forskellige vanskeligheder viser sig ofte i korte eller længere
perioder – og ikke nødvendigvis på samme tid.
For teenageren med GUA er pubertetstiden særlig vanskelig, fordi følelseslivet er den unges største
udfordring. Den unge teenager bliver gerne mere sensitiv og kan derfor opleve ekstreme følelsesudbrud.

Det rette miljø kan have afgørende betydning for forstyrrelsens udvikling. Det gør ofte en væsentlig forskel,
hvis der sættes ind over for GUA så tidligt som muligt. Familien, skolen og barnet skal være en del af hele
indsatsen. Unge med GUA-diagnosen har ofte en adfærd præget af mere angst og kaos end ved andre
autismespektrum forstyrrelser.
Unge med GUA har brug for en struktureret og forudsigelig hverdag med:

•

Tydelige rammer og regler.

•

Forberedelse på forandringer.

•

Verbal og visuel konkretisering.

•

Små overskuelige sociale enheder.

•

Fleksible, accepterende, anerkendende omgivelser.

•

Passende udfordringer baseret på den unges muligheder og ressourcer.

•

Forståelse for den unges særegenhed og fokus på den unges styrker.

•

Konkret og imødekommende korrektion af uhensigtsmæssig adfærd.

Misbrug i forbindelse med GUA
Unge med GUA kan som alle andre unge ende i et misbrug. Ofte kan f. eks. hash opleves at have en
følelsesmæssig regulerende effekt. Hash kan også opleves at have en effekt på sociale aktiviteter, der ellers
kan være svære at navigere i, da der ofte sker misforståelser og mistolkninger.
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Bilag 6: Forandringscirklen til print
Bruges ved møde 2: ”Rusmidler og diagnoser”
Kilde: Inspireret af Prochaska & DiClimente, 1983

86

Bilag 7: Motivationslinjen til print
Bruges ved møde 2: ”Rusmidler og diagnoser”
Kilde: Mabeck, Carl Erik. Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard Danmark. 2005
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Bilag 8: Diagnosetavlen til print
Bruges ved møde 2: ”Rusmidler og diagnoser”
Kilde: Inspireret af samtale med Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring. 2019
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Bilag 9: Stress/sårbarhedsmodellen til print
Bruges ved møde 2: ”Rusmidler og diagnoser”
Kilde: Inspireret af samtale med Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring. 2019
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Bilag 10: Model: URK – modellen til print
Bruges ved 2. Møde: ”Rusmidler og diagnoser”
URK modellen er en model der kan hjælpe til at forstå, hvad der sker i situationer, der ender med uønsket
konflikt/stilstand/fravær mellem forældre og ung, samt til at udvikle ideer til alternative handlemuligheder, der
kan mindske konfliktniveauet.
Kilde: ”Ro på når genveje bliver til omveje”. Af Birgitte Thylstrup og Morten Hesse. Center for
rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 2015.

SITUATION

UDLØSER/TRIGGER

REAKTION

KONSEKVENS

FACTS omkring hvad
der skete – stikord fra
start til slut.

Hvilke konkrete
handlinger udløste
reaktionerne, der fik
situationen til at
eskalere?

Hvilke reaktioner
afstedkom udløserhandlingerne?

Hvordan endte
situationen?

Hvad kan du
eksperimentere med at
gøre i stedet?

Hvilke reaktioner vil du
håbe på at se?

Hvad er dit håb, at
effekten vil være af det?

Beskriv situationen:

Undersøgelse af andre
handlinger, som ville
mindske at situationen
eskalerer negativt.

Tag udgangspunkt i
samme situation som
før:
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Bilag 11: Kommunikationstrekanten til print
Bruges ved 3. Møde: ”Kommunikation og kontakt”
Kilde: Benedicte Madsen, 1996
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Bilag 12: Konflikttrappen til print
Bruges ved 3. Møde: ”Kommunikation og kontakt”
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Bilag 13: Mistillidsspiral til print
Bruges ved 4. møde: ”Tillid, skyld og skam”
Kilde: Thomas Funk og Anine Boisen, 2019
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Bilag 14: Magt i relationer til print
Bruges ved 6. Mødegang: ”Omsorg for hele familien”
Kilde: Inspireret af samtale med børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring, 2019
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Bilag 15: Netværkskort til print
Bruges ved 6 mødegang: ”Omsorg for hele familien”
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