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Målsetting og prosess

Bakgrunn

Målsetting

Metodikk



FIT (Feedback informed treatment)

Motivational Interview

SAVE (Self Awareness through Values and Emotions)

• AKTIVITET
- Gå en tur, dans, mal, lesegruppe, datagruppe, yoga, starte 

bedrift eller samtalegruppe. 

• TILHØRIGHET
- Være i et felleskap. Venner, familie e.l. 
Bli med i en gruppe à Finne en felles aktivitet sammen. 

• GJØR NOE MENINGSFULLT OG FORPLIKTE SEG
- Engasjert, føle mening og formål. 
Lære noe nytt, si ja til en utfordring, ta ansvar i gruppen,   
meningsfullt. 

ABC à Mental og fysisk sunnhet 

Faglig grunnlag og metode

https://www.youtube.com/watch?v=nqjQTNdcQu0


Aktiviteter:
Valgfrie, 
kostnadsfrie 
aktiviteter.
Gjør noe nytt 
eller hent fram 
egne interesser.

Gruppene består av:
6-8 deltakere (personer med ruserfaring)
2 aktivitetsledere pr gruppe 
(mennesker med ruserfaring og/eller studenter ved VID).

Hvor ofte møtes gruppene? 
1-2 dager pr uke i en 12-
ukersperiode.

Valgfritt å fortsette gruppen i 
egen regi.

Aktivitetslederne:
Har før oppstart fått fire dagers 
gratis opplæring i blant annet
- ABC, MI, FIT og SAVE. 
- Foredrag av Spesialist i Rus 

og avhengighet.
- Likepersonperspektiv 
- Holdninger
- Hvordan være ikke-ekspert



Lage grupperegler

Bli enige om aktivitet(er)

Bli kjent

Bli enige om møtesteder/ tider
Faste tider eller avtale underveis?

Avslutter med 
Tilbakemeldinger
GSRS

FØRSTE SAMLING
Gruppen setter kursen!



Påmelding 
e-post: dialog@diakonhjemmet.no
Eller telefon 22 96 38 38

SAMMEN PÅ
VEIEN VIDERE
#VERKSTEDET

Tilbakemeldinger:
- Som pasient i døgnbehandling ble deltakelse i 
Verkstedet et avbrekk fra den daglige 
sykehustilværelsen. 
- Det var virkningsfullt for meg under min rusbehandling 
å delta i et ukentlig planlagt gjøremål organisert 
innenfor faste rammer på ulike arenaer i 
samfunnet utenfor institusjonens regi. 
- Å gjøre dette som rusfri har vist meg at jeg kan fungere 
som nettopp rusfri i det daglige. 
- De ulike aktivitetene har vist meg nye områder som jeg 
kan bruke tiden min på fornuftig.

mailto:dialog@diakonhjemmet.no


Framdrift og måloppnåelse

• Meningsfullt å være en del av prosjektet

• Starte opp grupper

• Flere deltakere ønsker å være aktivitetsledere 

• Referansegruppe

• Opplæringsprogram for aktivitetsledere

• Lært opp 9 av 15 aktivitetsledere (før 3. runde) 

• Markedsføring av prosjektet

• Samarbeid med aktører i rusfeltet



Rekruttering

• Rekrutteringsutfordringer 
Delprosjekt Rekruttering 
Timing – når folk vil gjøre «noe annet»
Ukjent prosjekt og Dialog som ukjent aktør
Veldig mange aktører i rusfeltet
Økonomi i gruppene/ Ingen åpenbare goder for deltakelse
Vaghet i gruppenes innhold
Angstfullt å ikke vite hva som skal skje (?)
Samarbeidsutfordringer med rekrutteringspartnere

• Gode tilbakemeldinger gjennom GSRS fra de som har vært med

• Mix i roller mellom deltakere, aktivitetsledere og kursholdere. 



Hvilke erfaringer har vi gjort oss?

• Tanken og ideen med prosjektet virker god

• Vansker rundt rekruttering

• Tilbakemeldinger viser at deltakere opplever prosjektet nyttig, virkningsfullt, 
oppbyggelig og meningsfullt


