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Dobbeltdiagnose udfordringer
• Ingen synes det er deres opgave at hjælpe mig med
mine problemer.
• Jeg ville gerne, at hash skulle fylde mindre i mit liv,
men jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne undvære
det.
• Angst styrer alt i mit liv. Jeg ved ikke, hvordan jeg
skulle kunne lave noget sammen med andre
mennesker.

Programmet
’På vej til et Bedre liv‘er:
”….et gruppebaseret,
praktisk og struktureret
trænings- og
rehabiliteringsprogram for
personer med alvorlige
psykiske lidelser, og som i
tillæg har rusproblemer”

Bedre Liv
Målgruppe:
•Personer med alvorlige psykiske lidelser med funktionssvigt og et
rusmiddelproblem.
•Alle diagnoser kan blandes, undtagen anti-sociale og svært forstyrrede
borderline.
•Ikke i akut psykotisk fase.
•Allerede tilknyttet et behandlingstilbud og er ved at vise en vis grad af stabilitet.
•Patienter, som har udtrykt ønske om at gennemføre en ændring i deres liv.

Kognitive vanskeligheder:
• Ca 70% af skizofrene har kognitive dysfunktioner.
Særligt indenfor områderne opmærksomhed,
hukommelse og eksekutive funktioner.

• Ca 67% af misbrugere på døgninstitution har
kognitive problemer. Typisk indenfor abstrakt
tænkning, kognitiv fleksibilitet, hæmning af impulser
og arbejdshukommelse (alle er specifikke
delfunktioner i de eksekutive funktioner).
• De eksekutive funktioner skaber syntese imellem
andre kognitive funktioner, de består af forventning,
det at sætte sig mål, lave planer, selvregulering samt
det at kunne styre tanker og handlinger i forhold til
responser fra omverdenen.

Bedre Liv
• Programmet bygger på:
• Social læringsteori
• Motiverende samtale (MI)
• Psykoedukation
• Adfærdsterapi: Dele af Kognitiv terapi og
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
• Gruppedynamik

Fokus på færdigheder til:
• Få et bedre selvværd
• At fungere bedre socialt
• Finde meningsfulde og
sunde daglige aktiviteter
• Mere fleksibel tankegang
• Flere handlemuligheder
• At kunne gennemføre forandring
• Forstå risikoen ved rusmidler
• Mestre et liv med større egenkontrol over
rusmidler (skadesreduktion)
• Få nye og OK venner

Læringsprincipper i Bedre Liv
• Modelindlæring
– Gruppelederen går foran som et eksempel.

• Belønning
– Anerkendelse for de små skridt, god mad.

• Adfærdstræning
– Rollespil, ud i verden og prøve af, hjemmearbejde.

• Repetition
– Vi gentager tingene mange gange, fra gang til
gang.

• Generalisering
– Situation fra situation, fra person til person.

Bedre Liv
• Rollespillenes funktioner:
•
•
•
•
•

Kan illustrere problem / dilemma
Afprøve alternative handlinger
Overvindelse at være aktiv og ”optræde” for andre
Flere deltagere aktive: hjælper andre
Fremkalder ros og opmuntring fra gruppen – og
skaber flere ideer
• Fælles refleksion

Bedre Liv Færdighedsområder
Færdighedsområde 1:
Selvværd.

Færdighedsområde 2:
Selvhævdelse – mestring af vanskelige situationer.

Færdighedsområde 3:
Modstå ruspres og rustrang.

Færdighedsområde 4:
Fritid og venner.
Tillæg: Generelle kommunikationsfærdigheder.

Bedre liv
Færdighedsområde 1:
-Selvværd
1.Hvad er selvværd, og hvordan kan man forbedre det?
2.Hvordan opstår lavt selvværd?
3.Eksempler på hvordan tidlige oplevelser kan føre til dårlig selvværd.
4.Konsekvenser af lavt selvværd.

5.Hvad opretholder dårligt selvværd.
6.Hvordan bekæmper man dårligt selvværd - at bryde mønsteret.

Problemløsningsmodellen.
Problem - mål - metode.
1.Beskriv først problemet og hvilket mål du har i forhold til det.
2.Lav brainstorm i forhold til mulige løsninger på problemet som
kan bevirke, at du når dit mål. Lad være med at sortere i ideerne
bare skriv dem op.
3.Find og beskriv dernæst de fordele og ulemper ved hver løsning
du kan komme i tanke om.

4.Vælg en løsningsmetode.

Problemløsningsmetoden
Hvad er problemet? ____ex: Min søster inviterer mig, men jeg har ikke penge til
både togrejsen og mine joints. Dvs. jeg er nødt til at vælge.
Hvad er målet? Ikke at gøre min søster ked af det, men samtidigt have penge til
en pind!
Alternativer

fordele

ulemper

Løser det
problemet?

”Ringe til min søster
og sige jeg ikke
kommer”

..penge til pind

Min søster bliver ked
af det

nej

”Gå ind til naboen
og lån nogle penge”

Kan begge dele

Jeg kommer i gæld –
det kan bliver svært
på sigt

Ja, men der er stor
ulempe herved

”Spørge min søster
om hun vil hente
mig”

Jeg ser min søster og Det er besværligt for
har råd til joints
hende

ja
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Færdighedsområde 2:
- Lære at mestre vanskelige situationer.
1.Hvad vil det sige at hævde sig selv?
2.Mestring af ubehagelige følelser.
3.At sige ”NEJ”- sætte grænser.
4.Mestring af kritik fra andre.
5.Bede andre om noget.
6.Spørge om information.
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Selvhævdelsesrettigheder:
•Du har ret til at sige nej.
•Du er ikke afhængig af andres ”goodwill” for at klare dig i livet.
•Det er en menneskeret at lave fejl.
•Du har ret til ikke at overtage andres problemer.
•Du har ret til at skifte mening.
•Du har ret til ikke at forklare dine handlinger.

•Du har ret til at sige ”jeg ved ikke”.
•Du har ret til at være ulogisk eller irrationel.
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At sige ”NEJ” og sætte grænser.
•Rationale:
•Hvorfor er det vigtigt at kunne sige ”NEJ” og sætte grænser?
•Hvad kan der ske, hvis man ikke kan klare at sige ”NEJ” på en tydelig
måde?
•Trinarbejde ved træning af færdigheden:
•1 Sig ”NEJ”.
•2 Gentag ”NEJ” (hvis presset fortsætter).
•3 Sig ”NEJ” endnu en gang og forklar, hvorfor du ikke kan eller vil!
•4 Hvis den anden ignorerer alle dine afslag – så sig hvad du føler ved at
blive presset, foreslå evt. noget andet i stedet for.
•5 Hvis den anden stadig presser – forlad situationen.
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Færdighedsområde 3:
- Lære at modstå trang og pres fra andre
1.Sammenhæng mellem rusmiddelbrug og psykisk lidelse.
2.Fordele og ulemper ved rusmiddelbrug.
3.Kriseplan.
4.Risikosituationer.
5.Advarselssignaler.
6.Sige nej til narkotikasælgere.
7.Modstå pres fra familie og venner.
8.Undgå at et slip bliver til et tilbagefald.
9.Tal om dit slip og find en støtteperson.

Rusmidler og
Hjernen I

Rusmidler og
Hjernen II

Rusmidler og
Hjernen III

Fordele – ulempeskema.
Fordele ved kokain

Ulemper ved kokain

Man bliver glad og fri. Det giver en
følelse af at der ikke findes problemer
som ikke kan løses. Man får lyst til at
gøre en fandens masse ting. Det kan
hjælpe mig med at kontrollere mit
temperament.

Jeg er træt af at skulle tage det for at
fungere. Jeg er bange for at det kommer
til at betyde at jeg mister alt. Det er en
trist måde at leve på. Det fylder ens
hovede hele tiden-det begrænser en.
Man isolerer sig.

Fordele ved ingen kokain

Ulemper ved ingen kokain

Sandsynligheden for at nogen opdager
det forsvinder. Min evne til at føle noget
bliver bedre. Jeg får regelmæssig kost.
Jeg kommer væk fra miljøet. Med tiden
får jeg et almindeligt søvnmønster.

Pludselig bliver der stille omkring en.
Jeg ville let kunne blive ked af det. Jeg
kan være lidt længere om at træffe en
beslutning. Jeg kan ikke arbejde så
meget. Jeg kan blive meget hidsig

U-sving:
• Et U-sving er en handling du kan foretage, når du
registrerer den indre alarmklokke / et advarsels- signal og har bestemt dig for at undgå at bruge stoffer og tage
et slip/tilbagefald.
• Fører dig væk fra risikosituationen og stofferne.
• Du bør foretage et U-sving, ligeså snart du mærker de
indre advarselssignaler.
• Advarselssignaler er tanker, som fungerer som en slags
alarmklokke, der ringer og varsler om, at der er fare på
færde.
• Husk: Slip og tilbagefald er noget der sker i hovedet!

Tænk
Anderledes

Tænk
Anderledes

Mit Mål

Slutte tidligt

U-Sving

Slip

Tilbagefald

Risikosituation

Trangbølgen
Oplevelsesgrad af trang

a) Stof-/drikketrang, som man frygter

b) Stof-/drikketrang, som den faktisk forløber
hvor meget på en skala 0-10?

Tidsforløb - hvor mange minutter?

Mestringsplan / kriseplan
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mine mål for at deltage i Bedre Liv ……………………………
Mine risikosituationer består af:
Mennesker …………………………………………………………….
Steder …………………………………………………………………..
Ting ………………………………………………………………………
Tidspunkter (på dagen, ugedag, højtid, årstid) ………….
Følelser …………………………………………………………………
Når jeg bliver opmærksom på, at jeg er i en risiko-situation (”alarmen
går”), kan jeg gøre følgende:
Tænke over ulemper ved rusmidler og mine mål.
Usving …………………………………………………………………..
Alternative, positive aktiviteter ………………………………..
Kontakte støtteperson …………………………………………….
Kontakte behandler ………………………………………………..
Se efter at jeg har taget min medicin – dosering er:
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Færdighedsområde 4:
- Fritid, venner og netværk.
1.Hvilke fritidsaktiviteter er OK? Hvad er der brug for i
forbindelse med en fritidsaktivitet?
2.Hvordan invitere nogen til at gøre noget positivt sammen?
3.Holde aftaler.
4.Hvordan udtrykke positive følelser.
5.Give og modtage komplimenter.
6.Lære at indgå kompromis.
7.Fortrolighed og hemmeligheder.
8.Aktivitetsskema.

Bedre Liv erfaringer:
• Medarbejdererfaringer:
• Der er stor motivation blandt patienterne for
at deltage.
• Vi undgår så vidt muligt metateoretiske
overvejelser og forholder os til konkrete
problemer og værktøjer.
• Langsomhed og tålmodighed giver resultater
i arbejdet.
• Rutiner virker trygge på deltagerne.

Spørgsmål
• Hvordan er tilgangen/holdningen til
mennesker med dobbeltdiagnose på
jeres arbejdssted?
• Hvad er jeres erfaringer med arbejdet
med mennesker med dobbeltdiagnose?
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