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Faglige metoder som Sydgården anvender
Den misbrugsspecifikke del af behandlingen er fælles for alle 3 afdelinger.

. l døgnbehandlingen i Haderslev bruger vi schema terapi, eksponeringsbehandling og
mindfulness

. l Renbæk Fængsel bruger vi ACT

. l Sdr. Omme Fængsel bruger vi i døgnbehandlingen schema terapi, mindfulness og
musikterapi. l den ambulante behandling og i efterbehandlingen bruger vi ACT

Faglig metode
Grundlaget for behandlingen har oprindelig været kognitiv adfærdsteori, men vi har siden tilført
eksponeringsbehandling (CET), schema terapi og acceptance and commitment therapy (ACT).

Kognitiv misbrugsbehandling omfatter behandlingsinterventioner for personer med alkohol-,
medicin-og stofafhængighed. Interventionerne sigter mod at forbedre klientens kognitive og
adfærdsmæssige færdigheder og dermed ændre den problematiske adfærd. Behandlingen er
baseret på den formodning, at tolkninger af en given situation har betydning for personens
følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kropslige (fysiologiske) reaktioner. Behandlingen er
psykosocial og tager sit udgangspunkt i, at fejlagtige og indlærte tankemønstre giver en mal
adaptiv adfærd og negative emotionelle reaktioner. Eftersom disse tankemønstre, som er
karakteristiske for misbrugere, er indlærte snarere end medfødte, kan de i mange tilfælde trænes
igen, så der opnås en mere funktionel adfærd. Den kognitive behandlingsform er derfor rettet mod
at ændre disse fordrejede og dysfunktionelle tanker og træne nye færdigheder i områder, hvor
misbrugeren viser tegn på manglende færdigheder. Herved reduceres sandsynligheden for
tilbagefald til misbrug (Marlatt, 1985) og antisocial adfærd (Lipsey & Landenberger, 2006).

Kognitiv adfærdsterapi udgør en evidensbaseret behandlingsmetode i forhold til
alkoholafhængighed (Nielsen, 2006). Overordnet udgør motivation en betydelig faktor i al
behandling og således også i misbrugsbehandlingen. Vi forstår selve motivationsprocessen ud fra
Prochaskas teori (Prochaska, 1994 [2008]).

Schema te/ap/tager udgangspunkt i, at en række dysfunktionelle kognitive og emotionelle mønstre
er et resultat af indlærte erfaringer fra opvæksten hvor basale følelsesmæssige behov ikke er
blevet opfyldt. Schema terapi bidrager med metoder til at undersøge, udfordre og modificere
negative tanker, følelser og adfærd ud fra et mål om forandring, l modsætning til traditionel kognitiv
behandling, beskæftiger Schema terapi sig således også med årsager bag aktuelle symptomer, l
dette tilfælde årsager bag personlighedsmønster, misbrug og andre funktionsvanskeligheder
(Young et al. 2016). Som noget væsentligt er der fundet evidens for behandlingseffekt og cost-
effectiveness ved Schema terapi (Giesen-Bloo et al. 2006; Bamelis et al. 2014; van Asselt et al.
2008). l forbindelse med døgnophold tilbydes klienterne kursus i tranghåndtering med eksponering
som metode. Metoden er beskrevet på dansk i manual udarbejdet af cand.psych. Jorg Albers
(Albers, 2005).

Eksponeringsbehandlingen Cue Exposure Treatment (CET) har i over 30 år været en
betydningsfuld og hyppigt anvendt metode, og effektiviteten i eksponeringsbehandlingen er tydelig
påvist på misbrugsområdet. Behandlingen går ud på situationsspecifik håndtering af trang, enten
mens stoffet er til stede, eller hvor tanker er fokuseret på stoffet gennem visualisering.
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CET er særdeles velegnet til at reducere både intensitet og hyppighed af trang og bidrager til
klienternes evne til at forebygge tilbagefald. Eksponering bevirker en afbalancering af klienternes
kognitive, fysiske og emotionelle reaktioner ved fremtidige risikosituationer.

Mindfulness w en metode, hvor sindet trænes til at være bevidst nærværende i nuet. For at styrke
denne evne skal man trænes i at være åben, nysgerrig og venlig i forhold til sig selv og det som
er. l mindfulness anvendes forskellige metoder såsom opmærksomhed på åndedrættet som
anker, meditation, yoga og kropsscanning for at flytte fokus fra tankerne til sansning, mindful
walking og mindful spisning, hvilket benyttes i opbygningen af evnen i at være fuldt opmærksomt
tilstede i nuet (Teasdale, Williams og Segat, 2014; Hecksher, Kronstrand og Piet, 2010).

Acceptance and Commitment Therapy (/^CT) er udviklet fra midten af 80erne af bl.a. den
amerikanske professor Steven Hayes (Hayes et al., 1999) og betragtes som en del af
tredjegenerations kognitiv terapi. Filosofisk bygger ACT på funktionel kontekstualisme, og teoretisk
trækkes der på den såkaldte relational frame theory, som er en adfærdsanalytisk teori baseret på
flere års sprog- og kognitionsforskning (Blackledge, 2003; Barnes-Holmes, et al., 2004).

Evidensen for denne behandlingstilgang kommer fra et stigende antal forskningsstudier, som viser,
at ACT er en effektiv inten/ention i forhold til en bred række problematikker som f.eks. depression,
arbejdsrelateret stress, psykose, angstlidelser, stofmisbrug og rygning (jf. Hayes et al-, 2004;
Hayes et al., 2006). Som terapiform har ACT fokus på klientens tanker, følelser, opmærksomhed,
værdier, identitet og adfærd. Derudover er relationen mellem klient og behandleren helt central.

Målsætningen i ACT står i kontrast til andre moderne behandlingsformer med agenda om at
reducere symptomer. Sigtet med ACT intervention er rettet mod at optimere klientens mulighed for
at leve et værdibaseret liv; i modsætning til et liv styret af reaktiv adfærd. Reaktiv adfærd er
organismens bestræbelse på at kontrollere eller undgå bestemte kropslige fornemmelser eller
følelser som smerte, intense emotioner eller bestemte tankemønstre. Baggrunden for denne
adfærd er den psykologiske læring i organismen, som kroppen har opnået gennem adfærd som
kan mindske eller reducere ubehag. Metoden er rettet mod udvikling af psykologisk fleksibilitet
forstået som evnen til at leve et liv som er motiveret af meningsfuld - værdirettet adfærd. Dette
kræver udvikling af opmærksomhed på tilstedeværelsen af reaktive adfærdsmønstre, bevidsthed
om funktionen af disse, og villighed til at udholde kropslige fornemmelser, følelser og tilbagevenden
tankemønstre, der vil opstå når reaktionen undlades.


