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Gruppeforløb 2021

6: Afslutning

At afslutte her og kigge fremad

Ved autoriseret psykolog Karen Margrethe Kirketerp

Program for i dag

 ”Kom til stede”- øvelse

 Siden sidst: Hjemmeopgave om kommunikation

Dagens tema: At afslutte her og kigge fremad

 Postkortøvelse

 Refleksion 1: Hvad tager jeg med mig?

 Refleksion 2: Hvad vil jeg arbejde videre med?

 Refleksion 3: At afslutte her og kigge fremad

 Post-it-øvelse: Tak til dig

 Refleksion 4: Feedback og evaluering

Tak for i dag og tak for nu 
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Siden sidst

• Tanker/overvejelser: 

Hvad er du optaget af på baggrund af sidste gang?

Har du tænkt på noget særligt siden, at vi snakkede om 
samliv, intimitet og kommunikation?

Har du været opmærksom på og udforsket 
kærlighedssprog?

Har du prøvet nogle kommunikationsstrategier af, og hvad 
har du været bevidst om i dine egne relationer?

Postkortøvelse

I skiftes til at vælge et kort fra bordet:

 Vælg et kort, der minder dig om dit 

forløb, eller som kan bruges til at 

udtrykke de oplevelser, som 

forløbet og gruppen har givet dig.

 Tænk ikke for meget; følg din 

mavefornemmelse

 Læg kortet foran dig med   

bagsiden opad
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/brevkort&psig=AOvVaw2_WoLYKvhhK18q5zVZwwUL&ust=1590062318831000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIji5O-xwukCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/brevkort&psig=AOvVaw2_WoLYKvhhK18q5zVZwwUL&ust=1590062318831000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIji5O-xwukCFQAAAAAdAAAAABAX
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Refleksion 1: Med herfra

Interview hinanden to og to ud fra følgende spørgsmål: 

• Hvilke tre ting (redskaber, erkendelser) tager du særligt med dig 
videre fra kurset, og hvad har du særligt værdsat?

• Er der noget, som har forandret din måde at mestre din sygdom? 
Hvordan er du kommet videre med din sygdomsmestring?

• Hvad har de andre i gruppen givet dig?

• Hvorfor valgte du dit kort?

5-7 min. pr person

 Skriv derefter de tre ting, I selv har valgt på den ene halvdel af jeres kort

Plenum:

 Vis på skift jeres kort til resten 

af gruppen og fortæl evt., 

hvorfor det tiltrak jeres 

opmærksomhed.

 Fortæl de andre deltagere om 

de tre ting, I har taget med jer.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://stationary.demo-multistore.forprintshop.com/regular-postcards/&psig=AOvVaw2qPNKR0AT0DZqj2yp6h6vJ&ust=1590062526944000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC77tKywukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://stationary.demo-multistore.forprintshop.com/regular-postcards/&psig=AOvVaw2qPNKR0AT0DZqj2yp6h6vJ&ust=1590062526944000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC77tKywukCFQAAAAAdAAAAABAE
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Refleksion: Fremad

 Spørg dig selv: Hvad ønsker jeg 

at arbejde hen imod fremover, 

som jeg afslutter dette forløb? 

Næste lille bitte skridt?

 Formulér tre konkrete mål.

 Skriv dine mål på den anden 

halvdel af dit postkort.

Plenum:

Læs dine konkrete delmål op for gruppen

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hiking&psig=AOvVaw2iUlNbJLKshBwWJy7CqSVb&ust=1590062638911000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjqooizwukCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hiking&psig=AOvVaw2iUlNbJLKshBwWJy7CqSVb&ust=1590062638911000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjqooizwukCFQAAAAAdAAAAABAY
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Refleksion 3: 

Hvad gør jeg, når 

det bliver svært?

Afveje og Tilbagefald

Tilbagefald handler ikke 
om de gamle tanker, 

følelser eller opgivende 
adfærd, vi får. De 
oplevelser er en 

naturlig del af at være 
menneske. Det handler 

om, hvordan vi 
håndterer dem. 
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Tilbagefald er…

• Når vi fusionerer med de negative tanker                         
– altså gør, som de siger, fx; ”Det kommer                            
ikke til at gå”, ”Jeg er ikke god nok” eller                      
”Det nytter alligevel ikke at prøve”.

• Når vi engagerer os i undgåelsen af de ubehagelige 
følelser og vilkår, i stedet for værdidrevet adfærd.

• Når vi lader oplevelsen af fx opgivenhed og håbløshed 
styre det, vi gør.

• Når vi ikke handler i overensstemmelse med vores 
værdier og behov.

Og vi kender alle til disse oplevelser af, at sindet får os 
på krogen, og får os væk fra os selv og vore værdier.

Overvej: hvad bringer mig på vej og på afveje?

Oplevelse
af udfordring

Hen mod mine værdier,
Behov og livskvalitet

Væk fra mine værdier, 
Behov og livskvalitet Handling

Ikke muligt at vælge 
problemet, fx sygdom 

og nye livsvilkår, fra

Ja til 
angsten

Manglende accept 
af det, der er

Ja til 
angsten

Accept af det,
der er

Og goddag til et liv 

med mening,
på trods af sygdom

Muligt at vælge handling: 
Væk fra eller henimod

Muligt at vælge handling: 
Væk fra eller henimod
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Kan vi…

 ...tillade os selv at tage små skridt på vej 
mod det liv, vi ønsker på langt sigt, og 
være med modgangen på vejen, vi går 
på?

 .... lade værdierne vise vej, som det 
kompas, vi har? Kan vi handle 
værdidrevet, selv når det føles svært og 
håbløst?

 …tage vores håbløshed og opgivenhed
med i rygsækken, når vi – skridt for 
skridt – nærmer os vores mål og 
værdier?

 … minde os selv om, at tillid og tryghed
er noget, vi selv kan skabe og give til 
verden og os selv?

Vejen frem er bumpet
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Citat fra tidligere deltager:

”Jeg kan godt – jeg ved det 
bare ikke endnu!”

At afslutte her og styre 

mod værdierne fremover

Brug dette ark som inspiration til refleksion 
om, hvad du tager med dig, hvad du skal 
arbejde videre med, hvordan du kan fastholde 
det, du har lært, samt hvad du kan gøre for dig 
selv, når det bliver svært.

Gerne tag den med til din sidste individuelle 
samtale.
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Øvelse: Tak til dig
Sid for dig selv og skriv en Post-it til hver af de andre:

• Skriv noget om, hvad den anden har givet dig, eller hvordan 
den anden har inspireret dig. Overvej: Hvad vil du sige tak for?

• Måske noget om den anden, som du har bidt mærke i, og som 
du blev optaget af ved den anden og dennes mestringstilgang.

• Overvej: Hvad siger dette om den anden, hendes ressourcer 
og værdier? Gerne kommenter på dette.

 Læg post-it’en foran de andre. Gerne skriv en til dig også!

TAK for den støtte og opmærksomhed, 
du gav mig, da vi arbejdede sammen 

med en øvelse. Det fortæller mig, at du 
er god til at lytte, og at du er der, når 

andre har brug for dig. 

Jeg er blevet så inspireret af den 
måde, du er begyndt at cykle 
igen og at søge kontakt til en 

gammel ven. Jeg synes, det 
viser mod og styrke.

Refleksion 4: 

Feedback og 

opsamling
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Udleverede ark i dag

• Litteratur til videre udforskning

• Sygdomsmestringsredskaber – opsummering af 
emner fra forløbet

Videre arbejde:

• Kort til mig selv: 3 ting jeg har lært, og 3 ting som jeg 
skal arbejde med.

• At afslutte her og styre mod værdierne fremover –
GERNE MEDBRING TIL AFLUTTTENDE INDIVIDUEL SAMTALE!

• Mine skridt på vejen

Inspiration til læsning
PSYKOLOGISK SYGDOMSHÅNDTERING:

J. Dahl & T. Lundgren (2010): ”Slip smerterne. ACT mod kroniske smerter”.

D. C. Turk & F. Winter (2008): ”Smertehåndtering”.

S. Frølich(2011): ”Kroniske smerter. Kan man lære at leve med det?”

PSYKOLOGISK OG EKSISTENTIEL MESTRING:

S. Hayes (2008): ”Slip tanketyranniet – Tag fat på livet”.’

R. Harris (2012): ”Når virkeligheden slår hårdt”.

Frankl, Viktor E. (2000). ”Psykologi og eksistens”. Kbh.: Gyldendal.

Kåver, Anne (2007). ”At leve et liv, ikke vinde en krig”.

Yalom, Irvin D. (2008). ”Som at se på solen. At leve med døden”. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Krogh, J.G. (1999): ”Når livet brat forandres”.

E. Olesen (2014). ”Når kærligheden bliver svær - for patienter og pårørende”. Saxo.

MINDFULNESS

Kabat-Zinn, J. (2014): “Lev med livets katastrofer - Sådan bruger du kroppens og sindets visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom”. 

J. M. G. Williams, J. Teasdale, Z. Segal & J. Kabat-Zinn (2008): ”Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed”

Kabat-Zinn, J. (2013, 4. udg.): “Lige meget hvor du går hen, så er du der – At leve med fuld opmærksomhed”

Kabat-Zinn, J. (2008): ”Find hjem til dig selv – 108 lektioner i mindfulness”

Kabat-Zinn, J. (2010): ”Lad alt blive din læremester – 108 lektioner i mindfulness”

CD: Mindful life. Mindfulness – Smerte (Eva Bengta Lorenzen)

Husk også muligheden for at gøre brug af Patientuddannelsen på http://www.patientuddannelse.info/

http://www.patientuddannelse.info/
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Dagens afslutningscitat

”Til sidst vil du opdage, at livet er den virkelige 
mestringsøvelse; så bliver alt og alle i dit liv dine 
lærere, og hvert øjeblik og enhver begivenhed
bliver en lejlighed til at øve sig i at se bag om 

tingenes  ydre (…)

”Den virkelige opdagelsesrejse er således ikke at 
søge nye landskaber men at se med nye øjne!”

- Jon Kabat-Zinn (2007).

Dagens afslutningscitat

”Bedøm ikke den 
enkelte dag ud  fra 
den høst, du får i 

hus, men ud fra de 
frø, du har sået” 

– Robert Luis Stevenson.
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Tak for nu


