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1 Baggrund for familieklubberne

Klubsystemet af familier med alkoholrelaterede- og andre misbrugsproblemer,
har en historie som går tilbage til 1964. Det blev udviklet af Vladimir Hudolin
(1912-1996, professor i psykiatri) og en gruppe engagerede kolleger. De første
familieklubber blev startet i Zagreb i Kroatien i det daværende Jugoslavien. I
1979 blev den første klub åbnet i Trieste i Norditalien og Hudolin begyndte at
arbejde meget i Italien. Klubberne spredtes hurtigt i hele Italien, hvor der nu er
over 2000 klubber. Derudover er klubberne udbredt til 34 lande. I 1999 blev
den første familieklub startet i Danmark, og der er i dag 25 familieklubber over
hele landet.

Centralt i familieklubbernes arbejde er inddragelsen af hele familien i
bestræbelsen på at ændre livsstilen hos personen med alkoholmisbrug.
Familieklubber taler om familier med alkoholrelaterede- og andre
misbrugsproblemer og dermed omfattes både problemerne hos den drikkende
og problemerne for de pårørende.

Familieopfattelsen i Hudolins metode kaldes også systemisk. Dette betyder, at
den alkoholafhængige ikke adskilles fra familien og samfundet. ’Behandlingen’
er nærmest en social kulturel proces. I denne proces forventes en ændring af
adfærd og livsstil hos alle medlemmer af familien. Hele familien må acceptere
at skulle ændre adfærd på nogle områder. Familien som helhed må blive
bevidst om eget forbrug af alkohol og ændre alkoholvaner.

Familieklubberne mødes hver uge og det er gratis at deltage. Et møde varer ca.
halvanden time og klubberne har få regler om f.eks. at møde til tiden,
fortrolighed, alle har en rolle, ærlighed og ingen gode råd – til gengæld kan
man forære en tanke væk.

En uddannet, frivillig person, ’servant-teacher’, deltager i møderne og hjælper
med at holde klubben på sporet, uden at være leder eller terapeut. Servant-
teacheren har ofte selv personlig erfaring med alkohol- eller misbrugsrelaterede
problemstillinger.

Et par gange om året er der kursus, hvor de nye medlemmer kommer og lærer
om alkohol, sundhed, familiedynamik og klubsystemet. Tilegnelse af mere
viden er en vigtig del af familieklubberne. På kurserne og opfølgningskurserne
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og i klubmøderne, hvor man udveksler erfaringer, lærer af hinanden og udvikler
sig menneskeligt.

En anden vigtig egenskab ved Hudolin metoden er, at den er åben og tolerant
med hensyn til religion. Den appellerer ikke til noget ydre religiøst
engagement, men dog til en indre personlig spiritualitet (læs evt. mere på
www.familieklub.dk).

Familieklubber i Danmark

Landsorganisationen for Familieklubberne i Danmark har generalforsamling og
bestyrelse som en almindelig forening. Foreningen har haft et årligt budget på
kr. 900.000,- i perioden 2004-2006 via Socialministeriet. Der er et sekretariat
med én lønnet medarbejder på halv tid i København. Opgaverne for
Landsorganisationen er: Uddannelse af servant-teachere, kurser for nye
medlemmer i familieklubberne, møder for servant-teachere og klubformænd,
PR-arbejde via hjemmeside, alkoholchat, internationalt samarbejde og andet.

De sidste seks år har Familieklubberne i Danmark uddannet mange servant-
teachere, som starter familieklub og deltager i klubben.

Mange familieklubber bruger den lokale A-klub/IOGT-rådgivning til møderne.
Sekretariatet bor hos A-klubben i Holsteinsgade i København, hvor der også er
to familieklubber. A-klubber findes også i Hvidovre, Svendborg, Vejle, Århus,
Grenå, Herning og Ålborg. Alle steder er der familieklubber. To tredjedele af
klubberne låner lokaler andre steder i frivilligcentre, væresteder,
servicebutikker og lignende. Familieklubberne ser det som en styrke, at de
samarbejder bredt med offentlige og private institutioner.

A-klubberne i Danmark drives af IOGT – Danmark, som er en
misbrugsbekæmpende organisation. IOGT beskrives af Familieklubberne i
Danmark som den vigtigste samarbejdspartner. IOGT har støttet
familieklubberne siden starten, hvor man opdagede konceptet i Italien og søgte
og fik penge til at indføre det i Danmark.

Den italienske organisation af familieklubber, Associazione Italiana dei Club
degli Alcolisti in Trattamento, er ifølge Familieklubberne i Danmark en anden
vigtig samarbejdspartner. Denne organisation af mere end 2000 italienske
klubber har stillet deres store ekspertviden og erfaring til rådighed for
Familieklubberne i Danmark igennem årene.
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2 Introduktion

Evalueringens formål Socialt Udviklingscenter SUS har fået til opdrag at gennemføre en evaluering
af Familieklubberne i Danmark.

Familieklubberne i Danmark har eksisteret siden 1999. Socialministeriet har fra
2001-2006 bidraget med støtte til oprettelse og udbredelse af familieklubber i
Danmark. Der er i dag mere end 20 familieklubber på landsplan.

Landsorganisationen af Familieklubber har af Socialt Udviklingscenter SUS
ønsket en evaluering af projektet, der indeholder såvel statistiske som
beskrivende og vurderende elementer.

Evalueringen er ønsket tilrettelagt, således at den leverer vurderinger af det
hidtidige arbejde i familieklubregi og således at den kan give pejlinger på
farbare, fremtidige strategier for familieklubarbejdet i Danmark.
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3 Metodiske overvejelser

Metodeteori Helt centralt i evalueringsdesignet er en tydelig skelnen mellem, hvad der kan
beskrives som deskriptivt (som tingenes tilstand er) og hvad der er normativt
(som man gerne ønsker, at tingenes tilstand skal være):

En beskrivelse er således deskriptiv, hvis den søger at forklare sit genstandsfelt
uden at tage stilling til, hvorvidt det nu også bør forholde sig som det gør.

Metodisk er det normative fundament konstrueret gennem et procesarbejde,
hvor familieklubber i Danmark har identificeret, hvad de selv anser for god
praksis.

Evalueringen indeholder således tre hovedafsnit:

1) Et deskriptivt afsnit, der hovedsagelig indeholder citater fra kvalitative
gruppeinterview og sammenbindinger af teksten samt analyse, og
kommentarer fra servant-teachere i forbindelse med data fra selvevaluering.

2) Et vurderende afsnit, hvor evaluatorerne på baggrund af det samlede
materiale kommer med vurderinger og refleksioner i forhold til
sammenhængen mellem den virkelighed, vi har set, hørt og læst om, holdt
op imod den normative gode praksis.

3) Et anbefalende afsnit, hvor evaluatorerne opstiller en række anbefalinger til
familieklubber i Danmark. Anbefalingerne er en række strategiske
diskussionspunkter for bestyrelsen for Familieklubberne i Danmark i
forhold til det fremtidige arbejde.

Metodisk er denne evaluering inspireret af en deliberativ demokratisk
evalueringstradition. Deliberativ demokratisk evaluering lægger vægt på, at
målsætninger og evalueringer tilvejebringes i en dialog med relevante
interessenter. Modellen er også forankret i et vidensargument, idet et primært
formål med gennemførelse af evalueringen er metodeudvikling af den
organisation, hvor evalueringen gennemføres.
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Evalueringsaktiviteterne

God Praksis Første aktivitet var en God-Praksis-proces. Det overordnede formål med God
Praksis-processen var at generere evalueringskriterier til brug for
selvevaluering og interviewguides. Derudover tjente arbejdet med at
identificere god praksis også til at igangsætte refleksion og diskussion og
bringe evaluatorerne tættere på arbejdet i familieklubberne.

Der afholdtes et dagsseminar, hvor aktørerne omkring familieklubberne
inviteredes til at identificere, diskutere og fastlægge en række kriterier for god
praksis i arbejdet med familieklubber.

På dette seminar deltog ca. 20 servant-teachere samt formænd.

Selvevaluering På baggrund af de kriterier for god praksis, som aktørerne formulerede og
forhandlede sig frem til på seminaret, udviklede SUS et elektronisk
spørgeskema, som servant-teacherne skulle lægge til grund for en
selvevaluering. I alt 17 servant-teachere deltog i selvevalueringen.

I spørgeskemaet blev servant-teacherne bedt om at tage stilling til, om deres
familieklub i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke lever op til de
identificerede kriterier for god praksis inden for forskellige dele af
familieklubarbejdet.

Kvalitative interviews SUS har gennemført kvalitative gruppeinterviews i syv familieklubber landet
over. Interviewene varede hver 1½-2 timer og tog udgangspunkt i en
interviewguide, der var formuleret på baggrund af de værdier, der blev
formuleret af servant-teacherne i forbindelse med God Praksis-seminaret.

Klubberne er udvalgt af Familieklubberne i Danmark. I alt har 41 personer
deltaget i disse kvalitative interviews. De 41 personer er fordelt på 20
pårørende og 21 misbrugere (aktiv/forhenværende misbruger af alkohol og/eller
stoffer). Der deltog 19 mænd og 20 kvinder samt to børn under 12 år.

Der var meget stor aldersspredning blandt interviewpersonerne, dog med en
overvægt i alderen 45-60 år. I én af de interviewede klubber var der to mindre
børn til stede. I en anden klub var der en teenagepige med.

Det vurderes, at ovenstående sammensætning af interviewpersoner er
repræsentativ for familieklubberne generelt.

Et enkelt interview i en grønlandsk klub er gennemført med tolkning af den
derværende servant-teacher. Tolkningen og servant-teacherens tilstedeværelse
under interviewet har ikke givet anledning til forbehold.

Et interview blev aflyst, da der mod forventning kun mødte én deltager op til
interviewet. Deltageren var relativ ny i klubben, og ønskede ikke alene at
deltage i et interview. Et andet interview blev derimod gennemført med kun én
deltager, da der ikke mødte andre frem til det aftalte interview.
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I forhold til den første udvælgelse af familieklubber, hvor der skulle
gennemføres interviews er der sket enkelte ændringer. Én af de familieklubber,
der skulle have været interviewet måtte således erstattes, da klubbens aktiviteter
ved interviewenes start var stillet midlertidigt i bero.

Der må på den baggrund tages det forbehold, at SUS i overvejende grad har
interviewet deltagere i relativt velfungerende familieklubber.

Alle citater er anonymiseret, således at alle navne er erstattet med ”han” eller
”hun”, ”min kone”, ”min søn”, ”vores servant-teacher” osv. Ligeledes er alle
bynavne og stedbetegnelser erstattet af en neutral betegnelse.

I forbindelse med de kvalitative interviews har evaluatorerne desuden deltaget
som observatører på to familieklubmøder.

Samarbejdspartnere Der er afviklet et kvalitativt gruppeinterview med samarbejdspartnere.
Endvidere gennemføres telefoniske interviews med en række
samarbejdspartnere, da det viste sig vanskeligt at samle samarbejdspartnerne til
gruppeinterviews.

Samarbejdspartnerne er udvalgt til interview af servant-teacherne selv, hvilket
er metodisk funderet, idet udvælgelsen således bliver et udtryk for servant-
teacherens opfattelse af, hvem der er væsentlige samarbejdspartnere og hvad
servant-teacheren forstår ved eksterne samarbejdspartnere.

Der er foretaget interviews med samarbejdspartnere til i alt fire familieklubber,
som er udpeget af Familieklubberne i Danmark.

Arbejdsnotat Bestyrelsen for Familieklubberne i Danmark har modtaget et arbejdsnotat,
indeholdende indledningen og det deskriptive afsnit, til kommentering. Herefter
er der afholdt et kvalitativt interview med forretningsudvalget for at få
yderligere indsigt i familieklubbernes arbejde. Efter dette sidste interview har
evaluatorerne lavet det vurderende og det anbefalende afsnit samt
konklusionen.
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4 Evalueringsresultater

Den nedenstående beskrivelse af evalueringsresultaterne tager med enkelte
tilføjelser udgangspunkt i de identificerede værdier for god praksis.

4.1 God Praksis
Nedenstående er udarbejdet på grundlag af de udsagn om, hvad der er god
praksis i arbejdet med familieklubber som servant-teacherne formulerede d. 26.
november 2005. Udsagnene er i det følgende omarbejdet til værdier og anvendt
som grundlag for formulering af spørgsmålene i spørgeskemaet samt
formulering af spørgeguides til de kvalitative gruppeinterviews.

I det følgende er værdier samlet under hovedoverskrifter, der refererer til
delelementer i familieklubbernes virke. Servant-teacherne har påpeget følgende
som god praksis i familieklubber:

Det første møde
Det er vigtigt at:
• Være opmærksom på, at den første samtale er afgørende for videre forløb
• Servant-teacheren får kendskab til familiens problem
• Der skabes en tryg atmosfære
• Familiens netværk afdækkes
• Så mange familiemedlemmer som muligt kommer til den første samtale

Møderne generelt
Det er vigtigt at:
• Tale om såvel besværlige som positive begivenheder
• Der bliver sat fokus på det væsentlige i nuet/i situationen
• Møde folk, hvor de er
• Ubesvarede spørgsmål, kan få lov til at hænge i luften - det er tiden imellem det

ugentlige møde, der skal give tid til refleksion og bearbejdelse
• Medlemmerne fortæller i et tempo, hvor de er trygge og klar til det
• Hele familien kommer i klubben
• Lægge mærke til det smukke og bevægende, der bliver fortalt i klubberne
• Have nogen, der kan samle en op, hvis man falder i
• Være et eksempel for andre
• Tale for sig selv
• Turde se og snakke om sårbarheder og styrken bag facaden
• Man får lov til at åbne sig langsomt
• Kunne skabe rum og plads til at folk åbner sig, og også lukke det ned igen
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• Der stilles åbne spørgsmål, der kan få medlemmerne til at reflektere
• Man kan komme i klubben lige så lang tid, man vil
• Være der, når nogen har tilbagefald
• Kende sin egen grænse og kompetence, og kunne sende folk videre til andre, der ville

kunne hjælpe
• Humor og latter er en vigtig del på møderne
• Mødetiden på 1½ time er en rettesnor, ikke et stopur
• Der fokuseres på nutiden
• Bruge humor – og kunne skelne det fra sarkasme
• Samle op på folk, inden de går hjem

Børn
Det er vigtigt at:
• Eventuelle børn deltager i møderne
• Signalere åbenhed overfor børnene, så de føler sig trygge, og ved hvad der sker
• Ærlighed er en grundsten i omgangen med børnene
• Der bliver lyttet til børnene
• Der tages individuelle initiativer, da børn er forskellige
• Forholde sig til forældres måde at kommunikere med deres børn på

Klubber i krise
Det er vigtigt at:
• Tale om, hvad der sker i klubben
• Sætte ord på splittelsen
• Kunne droppe konceptet om 1½ time for at komme videre

Servant-teacherne
Det er vigtigt at:
• Være veluddannet
• Tilbyde de uddannelsestilbud, der bliver sat i udsigt
• Beskytte sig selv for at kunne hjælpe andre
• Kunne gøre sig selv mentalt klar til at gå i familieklub
• Det er familierne, der er fokus på, og ikke servant-teacherens eventuelle problemer
• Kunne lægge det, der er sket i familieklubben fra sig, når man kommer hjem
• Være opmærksom på, at der findes familier, der ikke kan hjælpes af familieklubber

Omverdenen
Det er vigtigt at:
• Familieklubber er kendt i offentligheden
• Der er en systematisk PR strategi
• Gøre opmærksom på familieklubber hos sagsbehandlere, behandlingshjem m.v.
• Gøre opmærksom på familieklubber på uddannelsesinstitutioner
• Se styrken i ”mund til mund” metoden
• Have en strategi for at åbne nye klubber
• Familieklubber ikke vokser hurtigere end organisationen kan bære
• Synliggøre hvad der gør familieklubber unikke
• Arbejde i respekt for andre metoder
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4.2 Behovet for og betydningen af deltagelse i
familieklubber

Der kan være mange grunde til, at man deltager i en familieklub. Gennem de
kvalitative gruppeinterviews har vi via nedenstående citater valgt at give et
billede heraf.

Behovet for familieklubber:

! Jeg er barn af alkoholikere og har været gift med alkoholikere. Der var ikke
nogen tilbud til mig. Jeg gik ned med stress på arbejdet.

! Jeg har en søn på 20 år, der er misbruger og det var på grund af ham, at jeg
hørte om familieklubben. Den har hjulpet mig utrolig meget, her møder jeg
forståelse, støtte og opbakning.

! Jeg er kommet i familieklubben 4½ år med pauser af og til, hvor jeg troede
jeg kunne drikke af og til. Da jeg startede op sidst, så havde jeg erkendt at
jeg ikke skulle drikke mere.

! Jeg havde engang en kammerat, der kom og gav mig antabus. Og som
samlede mig op, når jeg var væk. Når jeg er alene, så tager jeg ikke
antabussen. Nu ringer familieklubben til mig og tjekker om jeg har taget min
antabus. Jeg tager den normalt i klubben. Det er vigtigt for mig at der er
nogen, der ser at jeg tager min antabus.

! Min kone startede hernede, da hendes far er alkoholiker og hendes søn er
stofmisbruger. Jeg er selv clean-narkoman og har været det i 2½ år. Jeg går
her for at støtte min kone, men jeg har også fået øjnene op for, hvor meget
man rammer sin familie.

! Der er jo ingen, der har snakket med os om problemerne. Mor drak og far
sagde farvel og gad ikke os mere. Men her vil folk høre på mig.

! Min far er blandingsmisbruger og jeg har sammen med min mor været her
siden klubbens opstart, det vil sige ca. 2 år. Jeg er kun 16 år, men har fået
lov til at være med alligevel.

Betydningen af familieklubber:

! Da jeg startede her som pårørende, fandt jeg ud af, at jeg også selv havde et
for stort alkoholforbrug. Her er åbenhed, ikke skam. Det er noget, man kan
arbejde med, og det er ok. Det er enormt godt!

! I de her tider med coaching og businesshalløj, koster alt 700 kroner i timen.
Hernede er det gratis samtale, et forpligtende netværk, undervisning. Det er
et unikt sted. Åbent for alle og ikke i ”du skal”-rammer.
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! Tanken bag det her er fantastisk. Jeg har gået halvandet år hos en psykiater,
det hjalp ikke. Her har jeg været i tre måneder. Det har rykket. Og jeg har
ikke haft sygedage. Jeg har kostet det offentlige mange penge. Og så kender
de ikke engang det her sted.

! Jeg er meget glad for at have min søster med. I perioder, hvor jeg har
drukket, har jeg trukket mig. Men nu er det noget andet. Vi er mere tætte.
Hun siger, at hun har fået sin lillesøster igen.

! Vi har snakket meget i gruppen om det, at andre alkoholikere ude i byen vil
lokke os til at drikke. Lige som rygere. Hyggedrikkeri, der kan jeg virkelig
tage fra - og det er farligt.

! Den dag min søster tog sig en druktur, kan jeg huske flere fra
familieklubben. De hjalp. Jeg troede, hun var holdt op med at drikke. Men
jeg fandt ud, at hun var fuld og fik abstinenser, og det har jeg aldrig set før.
Så gik jeg tilbage og bad om hjælp. Og der var nogen mennesker, der kunne
fortælle mig, at hun simpelthen ikke var færdig med sit tilbagefald. De
fortalte mig, at jeg skulle have fat i en læge. Jeg fulgte hende hjem og kom
tilbage til mødet.

! Jeg startede for et år siden og er kommet trofast siden. Jeg har fået styr på
rigtig meget af mit drikkeri. Det er en blanding af flere ting. Jeg får lov til at
fortælle, når noget er svært for mig, der giver mig lyst til at drikke, eller er
faldet i.

! Det at gå herinde er en stor støtte. Nu, hvor min mand er alkoholfri, er der
stadig tider, hvor jeg falder tilbage i den gamle rolle og bliver bange.

! Jeg har været i 10 måneder. Min trang til at drikke er aftagende. Jeg får
stadig antabus, men jeg tænker ikke på at drikke i dagligdagen. Det vil jeg
tilskrive gruppen her en god del af æren for. De hjælper mig med at slippe
tanken om, at jeg skal have noget at drikke.

! På et tidspunkt krævede jeg, at min mand skulle med i familieklubben. Det
hjalp ham et stykke af vejen. Han tog sit eget liv for to måneder siden. Jeg
kan ikke slippe klubben selv. Det er noget med menneskerne. Jeg har brug
for klubben.

! Den dag, hvor det hele gik i fisk, skulle vi alligevel herned. Så der brugte vi
klubben. Og jeg kan huske de andre fra den dag. Jeg kunne sige den er bare
fuldstændig gal. Så det var en kæmpe hjælp! Det er et netværk på den gode
måde.
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4.3 Den første kontakt
Et af de områder, som servant-teacherne peger på som god praksis, er at være
opmærksomme på at den første samtale er afgørende for det videre forløb. Af
figur 2.1. ses, at de fleste servant-teachere i selvevalueringen vurderer, at de
opfylder dette.

Spørgsmål 2.1: Det er vigtigt, at være opmærksom på, at den 
første samtale er afgørende for det videre forløb  

82%

12%
0% 6%

Opfyldes
Små mangler
Store mangler
Opfyldes ikke

Servant-teachernes kommentarer til spørgsmålet:

! Jeg har udarbejdet en skrivelse om proceduren i familieklubben, som nye medlemmer
får udleveret. Jeg tager mig altid god tid, til at tale reglerne igennem og opfordrer til at
vende tilbage, ved den mindste tvivl.

! Er familieklubben det rigtige for vedkommende.
! Jeg har ikke en egentlig første samtale, men mere et længerevarende forløb, hvor jeg

tilbyder relevante personer at deltage.
! Den første samtale er vigtig på den måde, at servant-teacheren får familien til at føle

håb, der kan gøres noget ved problemerne, det er en samtale, hvor vi skal høre familiens
" historie".

I forbindelse med det første møde pointerede servant-teacherne desuden, at det
er vigtigt, at servant-teacheren får kendskab til familiens problem. Af figur 2.2.
nedenfor ses, at langt flertallet af de adspurgte servant-teachere mener at
opfylde den værdi for god praksis.
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Spørgsmål 2.2: Det er vigtigt, at servant teacheren får 
kendskab til familiens problem  

N=17

Servant-teachernes kommentarer til spørgsmålet:

! Familierne er ikke altid åbne til det første møde.
! Jeg kan ikke skrive opfyldes, da der bliver åbnet for problemerne hen af vejen. Hvordan

kan jeg vide, at alt kommer frem?
! Det er ikke nemt for den der har opsøgt klubben, at tale åbent om deres familie første

gang.
! Man skal ikke tro, man får alt at vide under første samtale, medlemmerne åbner sig lidt

efter lidt i klubben.

Første kontakt For de fleste vil det første møde med familieklubberne være en telefonisk
kontakt med servant-teacheren. Andre dukker op til et møde. Alle deltagere har
næsten uden undtagelse efterfølgende været til et personligt møde med servant-
teacheren. På dette første møde taler servant-teacheren med den pågældende
om dennes problemstillinger og orienterer om praktiske ting og principper.

! Man var frustreret og ny i byen. Og så ringede jeg til servant-teacheren og
var til en samtale.

! Jeg havde en samtale med servant-teacheren første gang, jeg var her. Jeg fik
en masse materiale udleveret og vi snakkede i en time. Principperne blev
også gennemgået.

! Det er vigtigt, at der ikke stod en og sagde du skal gøre sådan og sådan. Der
blev sagt du skal arbejde med dig selv og lytte til de andre. Man bliver ikke
en marionetdukke.
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Mødet foregår af og til umiddelbart inden den pågældendes første deltagelse i
selve familieklubben.

! Jeg mødtes med servant-teacheren en time før mit første møde, hvor vi talte
om, hvad mit problem var. Og så var det ind i løvens hule.

I de fleste tilfælde afholdes det første møde i familieklubbens lokaler. I nogle
tilfælde foregår første møde i den pågældendes eget hjem.

! Jeg så en annonce i avisen, ringede og så tog servant-teacheren ud og
snakkede med mig og min familie.

Som det også kommer til udtryk oven for, varierer det, om mødet er individuelt
eller med deltagelse af flere familiemedlemmer.

! Jeg var til et formøde sammen med min søster hos servant-teacheren. Der
var en utrolig styrke bag, selvom det jo er frivilligt arbejde.

! Jeg kom alene herned første gang. Jeg kom til møde med servant-teacheren.
Der for mange tanker gennem mit hoved. Så gik jeg hjem til min mand, og
det var sgu næsten skilsmisse, at jeg gerne ville herind igen.

Servant-teacherne har vurderet det som god praksis, at så mange
familiemedlemmer som muligt deltager i det første møde. Men som det fremgår
af figur 2.5, så er det ikke alle, der angiver, at det opfylder denne værdi for god
praksis.

Spørgsmål 2.5: Det er vigtigt, at så mange familiemedlemmer 
som muligt kommer til den første samtale  
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Servant-teachernes kommentarer til spørgsmålet:

! Det gør en stor forskel om én voksen eller hele familien kommer.
! Det er ikke altid det bedste.
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! Jeg beder altid så mange som muligt møde op.
! Ja af dem, der er i landet.

At være ny i klubben Det er aldrig nemt at være ny. Og naturligvis slet ikke, når der er tale om helt
personlige eller familiemæssige problemstillinger. Derfor opleves det første
møde for mange med nervøsitet eller måske ligefrem modvilje.

! Første gang var meget ubehagelig. Min lillebror slæbte mig herned. Jeg
tænkte ”sekt” og ”flette fingre”. Det var ikke frivilligt, at jeg kom. Men det
er det nu.

! Man er nervøs første gang. Jeg kom alene her. Så går man en runde, hvor
man fortæller om sig selv.

Men den første nervøsitet bliver hurtigt overvundet:

! Første gang var underlig. Jeg var meget meget stille. Man skulle fortælle om
sig selv og sine problemer. Men de andre fortalte og det løste op. Efter et par
gange kunne man godt fortælle om sig selv.

! Man siger ikke så meget i starten, er stille, men når man er sammen med de
samme folk hver gang, åbner man sig efterhånden.

! Allerede efter to gange føler man sig næsten hjemme. Det er ok, man har det
skidt! Lommetørklæderne bliver flittigt brugt. Man kan give et knus. Det er
tilladt at vise sine følelser! Og det er ikke flovt.

! I forhold til at være ny, så oplever man ret hurtigt en ansvarsfølelse, en
motivation i forhold til at komme her. Jeg drak fem dage om ugen, så tre
dage… Gruppen er en del af ens bevidsthed i hverdagen.

Tryg atmosfære Servant-teacherne definerer det som god praksis at skabe en tryg atmosfære for
de nye. Efter deres egen vurdering, så lykkedes dette i vid udstrækning, fremgår
det af figur 2.3. nedenfor.
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Spørgsmål 2.3: Det er vigtigt, at der skabes en tryg atmosfære  
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Servant-teachernes kommentarer til spørgsmålet

! Den trygge atmosfære er vi fælles om at skabe, brugerne og jeg.
! Meget vigtigt af hensyn til opbygningen af tillid.
! Dette er vigtig for at få familierne til at åbne sig, det er mere vigtigt end at fortælle en

hel masse om, hvad konceptet kan gøre for dem.

Fokus på modtagelsen Der er i flere klubber betydelig fokus på at modtage nye deltagere, og fokus på,
hvordan de modtages og behandles.

! Når der kommer nye til, så starter vi gamle med at fortælle om os selv –
ærligt. Jeg lukker mig selv op for at byde dem indenfor. Det er
indfaldsvinklen til de nye, der kommer.

! De nye bliver også tilbudt, at de ikke behøver at sige noget. Men de fleste vil
gerne sige lidt om deres eget liv.

! De fleste nye, der kommer, er også åbne for at fortælle om sig selv.

! Nyankomne er de vigtigste.

For enkelte kan det være hårdt at modtage de nye familieklubmedlemmer:

! Det kan også give angst at være i klubben, når der kommer nye i klubben og
har massive problemer. Men det er godt nok, for jeg skal have det på
afstand.

Parathed Mange er enige om, at der kræves noget af den nye. Der kræves modenhed og
parathed.
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! Det er meget vigtigt, at man kommer og hvis folk ikke bliver, er det fordi, at
de ikke er modne. Moden vil sige, at man er klar til at gøre noget ved
problemet.

! Det kræver den parathed, at man er villig til at komme.

4.4 Møderne generelt
Balancen i mødet Hvad tales der om på møderne? Og hvordan er stemningen? Servant-teacherne

har defineret en god praksis værdi i, at det er vigtigt at tale om såvel besværlige
som positive begivenheder. Og efter servant-teachernes vurdering, så lykkedes
denne balancegang, fremgår det af figur 3.1. nedenfor.

Servant-teachernes kommentarer til spørgsmålet

! Familierne selv er gode til konsekvent at fastholde hinanden også i det svære.
! Vi kender hinanden og kan grine sammen og jeg gør meget ud af, at tale om hvor langt

hver enkelt er nået.
! I begyndelsen vil medlemmerne altid fokusere på deres problemer, gradvist kommer

man til vigtige små positive ting.

At balancegangen mellem at tale om både positive og besværlige begivenheder
fungerer, bliver bekræftet hos deltagerne:

! Der er faste rutiner med runder og referater. Det er kun godt, at vi ikke altid
snakker om alkohol, men også fortæller om hinanden.

Og nogle gange tipper det til den ene side:

Spørgsmål 3.1: Det er vigtigt at tale om såvel besværlige som 
positive begivenheder 

Opfyldes
Små mangler
Store mangler
Opfyldes ikke
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! Der er nogen, der troede at det er en hyggeklub. Der var en der havde sit
strikketøj med.

Oftest er det dog meget personlige og alvorlige emner, der tales om på
møderne:

! Jeg blev overrasket over hvor meget folk fortæller om sig selv. Der er en
usynlig tavshedspligt. Og det synes jeg er fantastisk. Her siger jeg ting, som
jeg aldrig ville sige andre steder.

! Man fortæller om det, som er vigtigt for en selv. Der, hvor jeg står, har jeg
gået til psykolog og psykiater og parterapi… og mit alkoholproblem er tæt
knyttet til mine samlivsproblemer. Så er det mine samlivsproblemer jeg
snakker om!

! Man er tvunget, selvvalgt tvang, til at sige noget. At formulere det i ord.
Som ikke bliver til vås. Det er vigtigt at komme her og sætte ord på. Jeg har
flyttet mig meget. Det er vigtigt i forhold til, at man erkender det. Lige som
med matematik: I det øjeblik at du skal fortælle andre, hvordan det hænger
sammen, så lærer man det!

Om at være ærlig Og netop fordi emnerne ofte er meget personlige og svære, er det en udfordring
at være ærlig over for sig selv og de andre.

! Man bliver fordømt mange steder, man lyver for sine omgivelser, men her i
familieklubben kan man få lov til at være sig selv og tør sige sandheden.

! Man har sommerfugle i maven. Kunne man bare blive sprunget over… Et
eller andet sted, hvis ikke jeg tog ned og var ærlig, så kunne jeg lige så godt
blive væk.

Og nogle gange må man hjælpes lidt på vej af de andre:

! De andre fik sandheden frem i mig, og da den først kom frem, begyndte de
at kunne hjælpe.

! Vi prikker også lidt til hinanden. Det er ikke altid det bliver modtaget på den
måde, som man gerne vil have at det bliver modtaget. Hvis folk vil tillægge
andre ting årsagen til deres handlinger, så kan jeg ikke lade være med at
blande mig.

Humor og alvor Selv om det er alvorlige emner, der bliver taget op, er der også plads til – og
behov for – humor:

! Humoren har reddet os alle og det er humor for både mænd og kvinder. Men
vi græder også meget.

! Humoren er rigtig vigtig. Og det er altså ikke kun sådan noget voksenhumor.
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! Humor er en del af det. Selv om det er alvorligt, så kan man godt stikke til
hinanden.

Men der er grænser for, hvornår der skal grines og hvordan humoren bruges:

! Her i vores klub bliver humoren absolut ikke til sarkasme!

! I de perioder vi har det godt, så giver vi hinanden noget røg. Hvis der en der
ikke har det godt, så laver vi ikke sjov.

At dele erfaringer Fundamentet for familieklubberne er et selvhjælpsperspektiv, der handler om
livserfaringsbaseret interaktion. Hvad giver erfaringsudvekslingen?

! Det giver os nogle redskaber, når man lige vil en tur ned i døgneren efter øl.
Jeg kunne da også godt tænke mig nyde alkohol igen, men når jeg så hører
de andre, så tænker jeg mig om.

! Man kan altid få hjælp, da de andre har prøvet noget tilsvarende.

! Her snakker man med nogen, der er ligestillet. Her er nogen, der har
opfundet den dybe tallerken før mig. Hvis jeg bare gider lytte efter. Der er
andre, der kan klare sig uden alkohol.

Af interviewene fremgår det klart, at deltagerne får noget ud af de andres
erfaringer. Og får noget ud af at give deres egne erfaringer videre til andre:

! Så kommer der nogen nye, så kan man dele af sine erfaringer.

! Jeg blev trukket med af min kone, som kom her som pårørende, fordi jeg har
et meget stort alkoholforbrug. Efter cirka et år var jeg alkoholfri. Det er på
grund af de mennesker, der kommer her. Deres dumheder og erfaringer. Og
mine erfaringer kommer videre til andre.

! Jeg var der til det møde, hvor hun havde taget et ordentligt tilbagefald. Det
var meget specielt. Jeg kunne kende hendes situation lige med det samme.
Jeg kunne hjælpe med det med nedturene. De der fire-fem dage, hvor man
ser mærkelige dyr.

At rumme hinanden Et væsentligt element i den erfaringsbaserede interaktion er ikke alene at dele
erfaringerne, men også at kunne rumme hinanden på baggrund af de fælles
erfaringer:

! Det er svært for mennesker, der ikke har alkoholikere i familien at rumme
det. Mine ekskærester har ikke kunnet rumme mig og mine problemer. Det
kan de her i klubben.

Kurser Som et supplement til møderne tilbydes deltagerne i familieklubberne at
deltage i landskurser, hvor familieklubmedlemmer fra hele landet deltager:



”Man kan forære en tanke væk”. Evaluering af Familieklubberne i Danmark 20

! Jeg var forbavset over de der weekendkurser. Alt betalt. Det var en
fantastisk oplevelse. Der var mange unge, mange børn. Og det kører efter et
fast koncept. Man får også noget der.

! Landskurset var godt. Og det jo ”amatører”, altså nogen der var gået forud
for os andre.

! Familieklubber fra hele landet samles og snakker om ting, der kan ændre ens
dagligdag. Det er en slags kursus til at behandle alkohol på en positiv måde.

! Det handler om hvad alkohol gør ved kroppen, så alle har en forståelse for
det.

Men der bliver dog også udtrykt en lille problemstilling i forbindelse med
afholdelsen af kurserne:

! Som jeg har forstået det, så er det et krav, at man deltager. Så burde der være
flere kurser, hvis man ikke lige kan. Det er ærgerligt, at man skal gå i
halvandet år, før man kan komme på kursus.

4.5 Pårørende og misbrugere
Et familieanliggende Det er et væsentligt fundament i familieklubberne, at et alkohol- eller

stofmisbrug er hele familiens problem. Derfor er familieklubberne også både
for misbrugere og deres pårørende. Det bekræftes i interviewene:

! Alkoholisme er ikke kun et personligt problem. Det er hele familien, der er
ramt. Det er det virkelig gode ved det her.

! Det var min kæreste der afsøgte markedet. Vi valgte det her, fordi det både
var for mig og min pårørende.

! De første par år skulle jeg også selv ændre mig! Min mand blev jo
krydsforhørt. Men det er et familieanliggende. Den pårørende skal også
ændre sig.

Også uden familien Der er dog mange af familieklubbernes deltagere, der vælger at komme alene
uden familiemedlemmer:

! Vi er mange, der kommer alene. Jeg har en datter, men jeg kan ikke se hvad
hun skal her ind for. Jeg er også blevet spurgt om min mor skulle her ind.
Men det ville gøre for ondt på mig.

! Jeg ønsker ikke at have mine pårørende med – det er et stort tabu i familien,
som også bor langt væk.
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! Jeg kan ikke hænge mig i fortiden. Det lort jeg har lavet kan jeg ikke lave
om på. Derfor vil jeg ikke have min mor med – for jeg vil ikke rive op i
fortiden.

For nogen handler det også om parathed, før de tager deres familiemedlemmer
med:

! Først når man er klar, skal man have familien med.

Andre igen har forsøgt sig med at have familie med i en periode, men måtte
opgive:

! Min kone sagde, at jeg skulle prøve familieklubben. Og hun har også været
med, men hun har nogle aggressioner hun skal af med, før hun kan deltage
fuld tid.

! Jeg havde min søster med til at begynde med. Hun fik meget ud af det, men
jeg tror at der skete det, at vi begyndte at komme lidt meget ind under
facaden. Jeg synes, det er ærgerligt, at hun stoppede, for vi kommer jo begge
fra et alkoholhjem.

! I starten havde vi vores to store børn med. Den lille syntes ikke, at der var
noget problem. Den anden var her da et stykke tid.

Andre pårørende De misbrugere eller tidligere misbrugere, der kommer i familieklubberne
konfronteres også med pårørende til andre misbrugere:

! Det er positivt, at de pårørende er her. Jeg har jo hørt min søster, men det er
så godt at høre andre pårørende. Det giver noget bund i det. De har oplevet
de samme ting. Man kan danne nogle paralleller. Det giver meget
eftertænksomhed. Og danner grobund for den videre turnus i sit liv, når man
har et alkoholproblem.

! De pårørende giver mange gode råd. Jeg kan høre, hvilken skade jeg har
gjort over for min pårørende.

! Det giver mig flashback på, hvordan jeg kan møde min familie og det
motiverer mig, at høre på de andre til møderne. Jeg kan også give noget
videre til dem, som jeg har gjort fortræd.

! Jeg går her for at støtte min kone, men jeg har også fået øjnene op for, hvor
meget man rammer sin familie.

Andre misbrugere Og mødet mellem misbrugere og pårørende, der ikke er i relation med
hinanden, giver også noget den anden vej:

! Jeg ser, hvordan de andre pårørende har det, og jeg får også set det med min
fars øjne. Hvorfor han gør det. Vi får talt problemerne igennem her.
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! Jeg var meget betænkelig ved at starte hernede fordi jeg skulle sidde over for
alkoholikere. Men det har givet mig meget mere end kun at sidde sammen
med pårørende!

I nogle klubber er det ligefrem en problemstilling, at der i perioder ikke er
nogen deltagere med misbrugsbaggrund:

! Vi mangler faktisk alkoholikere i klubben. Det kunne vi godt bruge.

! Vi står lidt i stampe. Vi vil besøge en anden familieklub med alkoholikere.
Vores servant-teachere vil arrangere, at vi får besøg af nogle alkoholikere.

Fælles forståelse Der er blandt deltagerne en udbredt opfattelse af, at det er en styrke, at
pårørende og misbrugere deltager i familieklubber, og kan hjælpe hinanden:

! Der er samhørighed med alle, der har en alkoholiker i familien eller selv er
alkoholikere. Vi hører sammen! Det er vores opgave at hjælpe hinanden.

! Det er de samme følelser alle har Man er medafhængig, hvad enten man er
pårørende eller eksmisbruger. Der er respekt og forståelse i gruppen og det
gør, at hadet forsvinder.

4.6 Netværk
Familieklubberne mødes på fastlagte tidspunkter og med regelmæssighed. Som
beskrevet ovenfor er møderne ofte meget personlige. Men også uden for
familieklubbernes mødetid opbygger deltagerne relationer:

! Vi er en lille ”familie” her. Det er både for hele familien og for mit
vedkommende er det også en slags familie.

! Jeg betragter klubben som en familie. Der er sammenhold. Vi laver noget
sammen. Noget fællesskab.

! Folk mødes privat, drikker kaffe og sådan…

Det netværk, som gennem familieklubberne bliver opbygget deltagerne i
mellem, har ikke bare almensocial værdi. Netværket er også en væsentlig
faktor, når det fra tid til anden går ned af bakke for den enkelte:

! Jeg er jo ikke holdt op med at drikke. Jeg vil stadig prøve at nyde alkohol.
Jeg kunne godt have brug for at snakke med andre. Jeg ville foretrække at
snakke med en fra klubben. Ikke med min familie.

Telefonliste I flere klubber har man lavet og uddelt en telefonliste med samtlige deltageres
kontaktoplysninger. Og telefonlisten bliver brugt:
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! Vi har en telefonliste. Jeg har flere gange snakket i timer med folk, som har
ringet mig op. Man siger ”bare ring”, så vil jeg godt hjælpe. Jeg har selv
været lige så langt ude.

! Jeg har haft ringet til en af de andre i klubben, fordi jeg var faldet i. Jeg tog
ud til ham og blev der, indtil jeg blev ædru!

! Vi har en telefonliste, hvor de fleste er på. Hvis man sidder og er på vej ned i
døgneren, så er det godt at have en livline.

Telefonlisten bliver også brugt, hvis deltagerne har mistanke om, at et andet
familieklubmedlem ikke har det helt godt:

! De andre har ringet til mig, og servant-teacheren har ringet. Når jeg har brug
for nogen, der trøster mig.

Eller hvis nogen ikke dukker op uden at melde afbud:

! Jeg har ringet et par gange til en der ikke havde meldt afbud.  Også til
anden, men hun var flyttet.

I de interviewede klubber tillægges telefonlisten stor værdi. I en af klubberne
var der dog flere, der ikke kendte telefonlisten og der var tvivl om, hvem der
havde ansvaret for listen. Men der blev stadig givet udtryk for et behov for en
liste:

! Jeg kender ikke noget til en telefonliste. Jeg går ikke med tanker om at
drikke. Men på et tidspunkt vil jeg nok.

4.7 Regler
Familieklubber er et erfaringsbaseret møde mellem ligeværdige mennesker.
Men for alles bedste er der en række regler, som skal overholdes, hvis man vil
deltage i en familieklub. Nogle regler gælder i alle klubber, andre regler gælder
kun lokalt.

Ingen fordømmelse En helt grundlæggende leveregel, der er særlig central, idet de pårørende og
misbrugerne deltager sammen i familieklubben, lyder:

! Man må ikke have løftet pegefingre eller vise fordømmelse.

Ingen gode råd En af de helt fundamentale regler, som går igen i alle klubber, er, at man ikke
må give gode råd. Med deltagernes egne ord:

! Værdierne og principperne bliver overholdt. Vi giver ikke gode råd, for vi
vil hellere bruge de andres erfaringer.

! Man kan forære en tanke væk.
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! Jeg kan jo ikke få råd, men jeg kan få erfaringer.

Og reglen om ikke at give gode råd bliver håndholdt af deltagerne selv og
servant-teacheren:

! Når man forsøger at give gode råd, så bliver det stoppet. Det er få gange, at
det er servant-teacheren, ellers stopper vi det oftest selv.

Og ifølge deltagerne er der gode grunde til ikke at give råd, men kun dele
erfaringer med hinanden:

! Vi giver ikke gode råd for hvis det går galt, så er det jo også din skyld osv.
Så vi giver erfaringer.

! Det der er så godt ved familieklubber, er, at vi ikke giver råd. Man siger jo
ikke: Du skal gøre sådan og sådan. Man siger: Jeg har prøvet noget lignende,
og der gjorde jeg sådan og sådan.

! Man bruger jo bare nogle andre ord. Men det virker, fordi det ikke er
formanende. Alene det at man formulerer sig anderledes er fordelagtigt.

Men alle regler kan jo omgås, og der er heller ikke altid stringens i
overholdelsen af reglen om gode råd:

! Vi udveksler erfaringer, ikke gode råd. Man kan også sige, ”en idé kunne
også være, at…” Det er pakket ind.

! Vi giver først råd til kaffen efter mødet …

Ikke en kaffeklub Med få undtagelser tager man som hovedregel ikke kaffe med ind til mødet.
Kaffen drikkes før og efter. I enkelte klubber må man dog under ordnede
forhold medbringe kaffe:

! Servant-teacheren holder øje med, at det ikke bliver en kaffeklub.
Drikkevarer i krus er dog tilladt til møderne. Men man tager ikke en kande
kaffe med ind til mødet.

Håndsoprækning At det ikke er en kaffeklub, understreges i mindst en klub, eftersom man her
har indført håndsoprækning:

! Det med at række fingeren op har vores servant-teacher bestemt, så man
hører, hvad der bliver sagt. Det er at vise respekt for hinanden.

Mødepligt I samtlige interviewede familieklubber er der mødepligt for alle deltagere:

! Hvis man ikke dukker op til mødet, bliver der ringet efter en servant-teacher.

Og mødepligten bliver tilsyneladende værdsat blandt deltagerne:
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! Det er ikke tilladt bare at komme og gå som det passer en. Det skaber
utryghed. Så servant-teacheren handler, hvis der er nogen, der bare kommer
og går. Det her er et meget socialt og trygt netværk.

! En af de ting, jeg blev positivt overrasket over, var, at man havde mødepligt
og skulle melde afbud. Ellers bliver der sgu ringet. Jeg tænkte hov, det er
sgu godt. Det har jeg siden fortalt min familie. Min søster var glad for det og
hun fik nummeret herned til, hvis jeg skulle få et tilbagefald. Det er rart, at
der er nogen hernede, der interesserer sig for en.

Melde afbud I forlængelse af mødepligten er det således også en regel i alle klubberne, at
man melder afbud, hvis man er forhindret i at komme til et møde:

! Jeg fik næsten skæld ud over at jeg ikke kom sidste gang – og glemte at
melde afbud.

! Der er en regel, at man skal melde afbud. Hvis man ikke kommer et par
gange, så ringer servant-teacheren. Og så melder han tilbage til os.

Når man stopper Endelig er det også en regel, at man for en god ordens skyld giver besked, hvis
man af den ene eller anden grund stopper med at komme i familieklubben:

! Reglen siger, at man skal give besked, hvis man ikke ønsker at komme her
mere.

! Når nogen stopper, ønsker man dem held og lykke og siger, at de altid er
velkomne til at vende tilbage. Men det er for det meste noget godt, når de
stopper.

Og at det er vigtigt at give besked, giver disse deltagere udtryk for:

! Vi havde en kvinde, der kom og gik. Vi er jo en del af hinanden. Vi skrev et
brev til hende, men hun gav ikke lyd fra sig.

! Dem som ikke er her længere, dem der har taget tilbagefald. Det gør et stort
indtryk på mig. Det rører mig, at se dem gå ned og ned igen og igen. Jeg
aner ikke hvad jeg skal sige. Jeg bliver magtesløs at se andre gå ned. Man
kan jo dø af det!

4.8 Rutiner
Ud over en række regler – leveregler om man vil – eksisterer der også en række
rutiner, der går igen flere eller alle familieklubber. Disse rutiner handler om,
hvordan man metodisk griber familieklubbens møder an. Nogle af rutinerne af
karakter af regler, idet de er ufravigelige, der hvor de praktiseres. Men der også
her afvigelser fra klub til klub.
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Referater En af de gennemgående rutiner i alle de interviewede familieklubber er, at der
føres referat eller dagbog fra møderne. Referatet læses op i indledningen af det
efterfølgende møde. Nogle af grundene til at føre referat kunne være:

! Grunden til, at vi har dagbogen, er, at man kan se udviklingen. Der er sket så
meget med mig. Jeg græd hele tiden.

! Man bruger referatet til at ajourføre sig, hvis man for eksempel har været på
ferie.

! Det er godt og sjovt at læse i referatbogen. Familieklubben er årsag til, at jeg
har overlevet – det har jeg kunnet læse i referaterne.

Som det fremgår, er der gode grunde til at føre referat, idet man på den måde
kan følge sin udvikling og sine fremskridt. Men der er også mulighed for ikke
at blive ført til referat, hvis man ikke finder det passende i en given situation:

! Hvis man ikke vil have noget ført til protokols, er det ok. For eksempel er
der nogle ting, som jeg ikke vil have, at min datter læser.

De fleste steder er referatet en fuldstændig fundamental del af familieklub-
konceptet. Andre steder er det ikke noget, man har haft tradition for:

! Det er noget nyt med referater. Et halvt år gammelt. Vores servant-teacher
meddelte en dag, at det egentlig var meningen, at der skulle tages referat.

I en anden klub havde man skrevet referat lidt længere:

! Vi har taget referat i cirka 2 år. Vi ville ikke skrive referat i starten. Så vi
startede senere.

Men der er dog enighed om værdien af referaterne:

! Det er jo vigtigt, at man kan bladre tilbage. I starten var jeg imod. Men nu
jeg synes, det er rigtig godt.

Ugen der gik Et servant-teachernes mål for god praksis blev blandt andet identificeret som
værende at sætte fokus på det væsentlige i nuet på møderne. Det mener de
fleste adspurgte servant-teachere, at de gør, som det ses af nedenstående.
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Servant-teachernes kommentarer til spørgsmålet

! Folk bruger ofte for lang tid i "ugen der gik" runden.
! Med få undtagelser kommer det faktisk af sig selv.
! Hvad der er det væsentlige, er en subjektivt vurdering, og jeg mener derfor, at dette

spørgsmål reelt er umuligt at besvare.
! I begyndelsen vil medlemmerne også tale om deres fortid, det er en proces at arbejde nu

og her og fremefter.

Der etableret en rutine, som forekommer i alle interviewede klubber, som er en
runde, hvor alle deltagere fortæller, hvordan de har det, og hvad der er sket
siden sidst. En runde, der således fokuserer på nuet og på det aktuelle. Runden
kaldes nogen steder ”ugen der gik”:

! I ”ugen der gik” taler vi om der er nogle grænser, der er overskredet, hvad
folk har lavet og hvad der har været godt og skidt.

! Når vi alle er samlet i en rundkreds, så har vi ”ugen der gik”, hvor alle
fortæller, hvordan deres uge er gået.

! Folk fortæller om sine problemer og deres erfaringer med alkohol. Vi
fortæller hver gang, hvad der sket siden sidst.

Taletid til alle I alle de interviewede familieklubber bruger man desuden en ordstyrer, der
sikrer, at alle får taletid. Ordstyrerrollen går på skift, ligesom referentrollen.

! Det, at man har taletid hver især, gør at man kommer ud over det. Alle ved,
at de kommer til at sige noget.

Spørgsmål 3.2: Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det 
væsentlige i nuet/i situationen 

Opfyldes
Små mangler
Store mangler
Opfyldes ikke
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Af og til er der nogen, der har mere behov end andre for at få sat ord på
problemerne:

! Vi bruger mere tid på dem, der ikke har det godt. Så skynder vi andre os lidt
med vores fortælling. Vi ved, hvis en har haft det skidt. Jeg ved ikke
hvorfor. Vi slipper ikke vedkommende.

Rundkredse og borde Det varierer fra klub til klub, hvordan man indretter sig under mødet. Nogle
steder sidder man i rundkreds, andre steder med et bord i midten. Nogle steder
sidder man i sofaer, andre steder på stole.

! Vi har siddet i rundkreds. Vi sidder i sofaer, men uden bordet i midten.

! Før sad vi et kæmpestort rum i rundkreds. Her er mere hyggeligt. Vores
servant-teacher siger, at vi ikke må gemme os bag bordet, så vi skal sidde
rundkreds. Det gider vi ikke.

! Det der med at sidde i rundkreds, det holder ikke.

Af og til siger enkelte klubber ligefrem farvel til mødelokalet og holder mødet
andetsteds:

! Det er udmærket at holde møder hjemme hos en af os.

Efter mødet Med undtagelse af en familieklub har alle de familieklubber, der er blevet
interviewet, tradition for socialt samvær efter møderne. Og det sociale samvær
er vigtigt for de fleste:

! Efter mødet sætter vi os på kryds og tværs. Det er kaffeslapperas. Man
snakker løst og spørger lidt ind og så videre. Så sørger man for at få snakket.

! Efter mødet er der kaffeklub. Der er en dejlig stemning, så folk bliver gerne.

! Det styrker sammenholdet med ”efter-møderne”.

! Der er en lettet stemning bagefter. Vi driller hinanden. En fortæller om ferie.
Løs snak.

Og det sociale samvær efter møderne er ikke bare ren hygge, men har også en
anden dimension:

! Kaffen og hyggen bagefter er en del af klubben. Servant-teacheren bruger
det også til at få hanket lidt op, hvis der er nogen, der er lidt nede.

! Når mødet er slut får vi kaffe og kage, og så bliver det socialt. Og så lukke
låget på med en kop kaffe.
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Der er udbredt tilfredshed med det sociale samvær efter mødet, som også de
fleste steder bliver opfattet som en fast rutine. Der er dog en af de interviewede
familieklubber, hvor der ikke er tradition for hygge efter mødet:

! De andre klubber har hygge bagefter. Det har vi ikke, fordi vores servant-
teacher skal af sted lige efter mødet.

Deltagerne i den pågældende familieklub udtrykker ønske om at tage
traditionen om hygge efter mødet til sig, og en forklarer endvidere:

! Vi har oplevet en gang med en ny, at hun efter mødet sagde, at hun havde
det ad pommern til. Det havde hun ikke sagt under mødet. Men servant-
teacheren var jo taget af sted. Så vi sendte en sms til servant-teacheren, som
ville følge op på det.

! På et tidspunkt snakkede vi om, at det var bedre, når servant-teacheren ikke
var her. For der er behov for noget socialt. Når servant-teacheren ikke er her,
er der ikke tidspres.

4.9 Rummelighed
Som det er slået an flere gange i ovenstående, er en af de væsentlige værdier i
familieklubberne, at der skal være plads til forskellighed. Der skal være
rummelighed. Som en deltager fortæller:

! At vi kommer med forskellige niveauer og bevæggrunde er et redskab for
os. Selvom vi er forskellige, er vi ens på en eller anden måde.

Alkohol og stoffer Familieklubberne er for folk, der har problemer med alkohol eller et andet
misbrug, står der på Familieklub.dk. I de fleste af de interviewede klubber var
der dog udelukkende problemer med alkohol på dagsordenen. Men andre steder
var der også både pårørende og misbrugere af narkotika. En deltager uddyber:

! Klubben er en blanding af eksmisbrugere af alkohol og stoffer. Smerten er
den samme om det er det ene eller det andet.

At være påvirket De fleste deltagere i familieklubberne har fra tid til anden oplevet, at en af de
andre deltagere er mødt op til mødet i beruset eller påvirket tilstand. Men der er
meget forskellige holdninger til det. Nogen accepterer det:

! Alle er velkomne, jeg har aldrig oplevet, at nogen er kommet påvirket på
grund af respekten for andre. Men man kan ikke smide folk ud.

! Man føler sig ikke udstødt. Vi havde en der kom og var påvirket. Så skal
klubben vise sig, for så har vi fat i hende.

Andre accepterer det omvendt ikke:
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! Jeg har prøvet at deltage i et møde, hvor der var en, der var påvirket. Det var
vildt hårdt, men det kommer selvfølgelig an på i hvor høj grad de er
påvirket.

! Det er ikke ok at komme påvirket til møderne. Det kan forstyrre og smitte
andre til tilbagefald. Hvis det sker, vil servant-teacheren og eller hele
gruppen tage en snak omkring det.

! Vi havde en i starten, der næsten altid var påvirket. Vi konfronterede hende
ikke, men det gjorde servant-teacheren.

Nogen ville ikke bryde sig om selv at møde beruset op:

! Af skyld og skam, så bliver man væk, når man er påvirket.

! Det ville blive et helt andet møde. Jeg ville have for meget respekt for de
andre til at dukke op påvirket.

Og andre igen har selv prøvet at møde påvirket op til et møde:

! Jeg dukket op og har været fuld til mødet. Men de ville have mig med!

Motivation Et andet spørgsmål i forhold til rummeligheden i familieklubben er deltagernes
indstilling og motivation. Nogle giver udtryk for, at dette kan være en
problemstilling:

! Jeg kan huske, at der er kommet nogen, som jeg ikke syntes hørte hjemme
her. De havde ikke motivationen. Og de forsvandt.

! Det handler også om de er klar til at komme her. Hvad er indstillingen?
Fordi man skal? Eller fordi man vil?

En anden mener, at det handler om tid:

! Alle skal have mulighed for at udvikle sig. Det får man ikke første gang.
Også mulighed for at kunne deltage på lige fod. Men derfor kan man jo godt
fornemme, at de ikke lige passer ind.

Psykisk balance En anden problemstilling i relation til klubbens rummelighed kan være
deltagerens psykiske tilstand. En problemstilling, der tilsyneladende ikke
kommer til udtryk ofte:

! Der har været et eksempel i fem år. En pige, som var meget dominerende.
Som vi ikke altid var helt enige med. Hun ville hjælpe os alle sammen. Hun
ringede rundt til alle. Den og den har brug for det og det. Hun var psykisk
ude af balance. Det endte med, at servant-teacheren tog kontakt til hende…
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Alder Der forekommer i nogle klubber en mere eller mindre formel aldersgrænse for,
hvornår man er gammel nok til at komme alene. Et sted har man sat en
aldersgrænse på cirka 16 år. Adspurgt om aldersgrænsen er en regel, svares der
følgende:

! Ja, det der er en politik om.

Et enkelt sted har man oprettet en decideret teenageklub.

Børn Det er en grundlæggende forudsætning i familieklubberne, at deltagerne kan
tage deres børn med til møderne. Kun en af de interviewede klubber har aktivt
børn med, når de holder møder. En deltager fra den pågældende klub fortæller:

! Det giver meget, at de har børnene med og er en familie. Servant-teacheren
kalder også børnene ind, og spørger også ind til dem.

Andre klubber har tidligere haft børn med i gruppen:

! Der har været børn med i gruppen. Men de var ikke med i møderne.

! Der har været børn i klubben for to år siden. En fraskilt familie kom med
begge deres børn. De var vel 6 og 10 år. Men de var ikke med i selve
gruppen. De legede og så fjernsyn, men de vidste udmærket, hvad der
foregik.

! De var med herinde. De så fjernsyn, spillede computer og kom rendende
herind. De får set, at der findes andre bavianer end lige far og mor.

4.10 Klubber i forandring
Deling af klubben Det er en standard i familieklubberne, at der må være maksimalt 12 familier i

en klub. Det er deltagerne grundlæggende enige i:

! Klubben skal ikke være for stor og det er godt, at der er en blanding af
pårørende og eksmisbrugere.

! Jeg synes, at 13 deltagere er for mange.

Andre har et mere relativt forhold til antallet:

! Det er ligegyldigt med antallet. Det der betyder noget, er at alle bliver hørt
og hvor tunge problemerne er i forhold til, hvor mange vi er.

Men når en klub når over 12 familier, så skal den deles. Det har man prøvet i et
par af de interviewede klubber:

! Vi blev for mange, og kunne ikke nå at køre hele vejen rundt. Så er der bare
ikke plads.
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Og efter alt at dømme gik opdelingen forholdsvis smertefrit:

! Det var servant-teacherne, der delte grupperne. Vi byttede ikke rundt på det.
Det havde de forudset.

! Der var ikke mange der stillede spørgsmål. Og vi fandt hurtigt sammen. Der
var nogen der lige opponerede, men efter et par gange var alt godt…

Antal møder Ligesom der er forskel på klubbernes størrelse, så er der også forskel på, hvor
tit de mødes. Langt de fleste mødes en gang om ugen. Fra en klub lyder det:

! Vi kan ikke overskue flere møder om ugen. Det er passende med en gang pr.
uge.

! Nogen kunne måske godt bruge flere møder om ugen, men så har man jo
telefonlisten og kan ringe, hvis det er…

Enkelte klubber mødes kun en gang hver 14. dag. En deltager begrunder:

! Det var fordi, at det var nok med 14 dag. Ellers blev det for meget.

Klubber i krise De klubber, som er blevet interviewet, er alle relativt velfungerende og stabile
familieklubber. Alle klubber oplever fra tid til anden, at en eller flere deltagere
tager et tilbagefald. Og nogen klubber er mere sårbare end andre. Således var
en af de interviewede klubber kun repræsenteret af én deltager. Andre giver
udtryk for, at der er eller har været risiko for, at klubben kommer i krise:

! Der mangler noget nyt blod i denne her familieklub.

! Servant-teacheren har nået at gribe ind i vores gruppe, når det er ved at gå
galt.

Det fleste klubber er dog forskånet for kriser, men klubberne oplever alligevel
omvæltninger:

! Vi har ikke været i krise – altså klubben som helhed. Ikke klubben. Kun
personlige.

! Klubben har ikke rigtig været i krise. Men der er da sket nogle dramatiske
ting en gang i mellem. For eksempel, når nogen tager sig en druktur. Der var
en gang en der døde. Det var sørgmodigt. Servant-teacheren græd, kan jeg
huske.

4.11 Servant-teacherne
Servant-teacher-rollen Servant-teacherne er et omdrejningspunkt i familieklubberne og varetager

mange roller. Nogle af disse roller er med deltagernes ord:
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! Servant-teacheren fungerer som mægler. Hvis der er en, der er hårdt ramt, så
hjælper hun med at snakke.

! Servant-teacheren har fingerspidsfornemmelser, hun holder god ro og orden
til møderne, hun er god til at spotte folks problemer og hun sørger for, at vi
overholder principperne.

! Hun får en til at åbne sig lidt mere over for den problematik, som man kom
med. Hun vil gerne have at man selv løser problematikken.

! Servant-teacheren kan være med i det sjove, og bande lidt. Men en gang i
mellem kan vi sidde og grine, men så komme servant-teacheren lige og
bringer alvoren tilbage igen på en enorm skarp måde.

På møderne indtager servant-teacheren en særlig rolle i forhold til de øvrige
deltagere:

! Den store forskel på os og servant-teacheren er, at servant-teacheren ikke
udleverer sig selv på møderne.

! Vi må ikke give hinanden råd. Men det kan servant-teacheren.

I enkelte tilfælde indtager servant-teacheren en endog meget betydningsfuld
rolle:

! Jeg har ingen familie bortset fra en søster i anden by. Vores servant-teacher
er nærmest min familie og er også blevet en rigtig god veninde og også lidt
en mor.

Flere påpeger servant-teacherens rolle som den, der anerkender og opbygger:

! Som servant-teacher er man den, der introducerer og den anerkendende ånd
smitter.

! Hun holder en utrolig anerkendende tone.

! Jeg havde følelse af at skuffe alle. Men hun viste mig, at det kun var mig
selv jeg skuffede. Det er ikke et spørgsmål om at skuffe nogen. Hun er
anerkendende.

At lytte og huske En anden væsentlig funktion i servant-teacher-rollen er at lytte til deltagernes
problemstillinger og holde dem fast på deres ord:

! Jeg har været fuld af løgn, og det har hun gennemskuet for længst. Der har
hun stukket til mig.

! Hun husker fra gang til gang. Og så spørger hun lige pludselig til det, man
troede, hun og de andre havde glemt alt om.
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Og servant-teacheren skal være god til at tie stille og lytte:

! Det positive ved vores servant-teacher er, at hun kun siger noget, når det er
absolut nødvendigt. Det ville være frygtelig forstyrrende, hvis hun hele tiden
ville sige noget.

! Servant-teacheren skal være god til at lytte. Og til at gå ind ”bagved” og
høre det, man ikke siger! Det er vores servant-teacher god til.

At stille spørgsmål Men det er ikke tilstrækkeligt som servant-teacher at være en god lytter. En god
servant-teacher skal også være spørgende og til tider pågående:

! Servant-teacheren stiller de spørgsmål, der gør lidt ondt. Vi andre har større
problemer med at gå hinanden på klingen. Uden servant-teacheren bliver der
en lidt friere snak, stadig seriøs, men ikke så struktureret.

! Hun er god til at stille nogle provokerende spørgsmål. Hvis man ikke kendte
hende, så ville man tænkte ”bum”.

! Servant-teacheren spørger tit om noget, som ingen andre vil finde på at
spørge om. Det kan ikke beskrives, hun spørger bare anderledes.

! Jeg syntes, at det var nogle åndssvage ting hun sagde. Jeg ville aldrig blive
som hende. Men hun har holdt mig ved ilden.

! Vores servant-teacher er enormt god til at stille spørgsmål og fange centrum
af problemerne. Og så kan man tage den derfra. Det kan være, at nogen har
nogle problemer af en art. Der er hun god til at spørge til, hvordan man vil
løse det og hvad det drejer sig om.

Personlighed En god servant-teacher skal være i besiddelse af en række personlige
kompetencer. Primært skal servant-teacheren have en særlig personlighed:

! Vores servant-teacher kan få nogle ting frem i en, så man føler sig tilpas og
kan slappe af. Det er vigtigt, når man skal tage hjemmefra.

! Jeg var overrasket over, hvordan vores servant-teacher var. Jeg havde en
forestilling om, at hun var en skrap madamme. Hun er rigtig rar. Hun giver
dig en tillid, så man bare åbner sig.

! Jeg kender først og fremmest vores servant-teacher på tomandshånd. Der har
hun været eminent. Hun er ekstremt nærværende. Hun får en til at føle sig
som alt det, som man føler, man er. Ikke fortabt, uønsket.

! Jeg følte for første gang, at der var nogen der forstod mig. Hun kan sige:
”hey, tag dig nu sammen”.



”Man kan forære en tanke væk”. Evaluering af Familieklubberne i Danmark 35

! Det er måden, de tackler alkohol på. Måden de taler til en på. Den erfaring
og indsigt de har. Den kommer så dybt indefra rent menneskeligt. Det er
ikke et arbejde, det er noget de har i sig.

Faglighed Servant-teacher bliver uddannet og trænet til at varetage rollen over for
familieklubbens medlemmer. Og teorien skal omsættes til praksis på en
ordentlig måde:

! Hun er så naturlig. Når hun kommer tilbage fra kursus, er det ikke sådan, at
man tænker ”Nå, man kan godt høre, at hun lige kommer fra kursus”.

Servant-teacherne får blandt andet via uddannelse en række faglige
kompetencer, som kan bruges i gruppen og på individuelt plan:

! Vores servant-teacher har lært nogle teknikker. Det kan vi tydeligt mærke.
Det har vi talt om, når han ikke har været her. Vi har altså ikke de der
teknikker.

! Servant-teacheren har en utrolig god evne til at spørge ind og coache. Hun
kunne tjene styrtende med penge på coaching.

! Hun kan være den der lille smule irriterende – på den gode måde. Man er
her på de præmisser. Hun kan skubbe når det er nødvendigt. Hun formår at
tale til os, der hvor vi er. Hun behandler Peder som Peder, Christian som
Christian, og mig som mig. Ikke som trin tre i et eller andet forløb.

Og ud over teknikker har servant-teacheren også indblik i andre relevante
fagligheder:

! Vores servant-teacher er god til de faglige ting. En ting er inspiration, men
nogle gange kan det være godt med nogle specifikke forklaringer. Hvad sker
der med kroppen, når man er på antabus osv.?

Personlig erfaring Servant-teacherens personlighed og faglighed spiller en stor rolle hos
deltagerne. Men mange, ikke alle, servant-teachere har også personlig erfaring
med misbrug og misbrugsrelaterede problemstillinger. Og det giver
troværdighed i deltagerne øjne:

! Det er en stor fordel, at han selv er alkoholiker. Styrken ved det er, at man
ikke føler sig nedværdiget af hans spørgsmål. Selvom han går meget tæt på.
Han får troværdighed, fordi han ved, hvad det handler om. Hvad fanden ved
psykologer om at være alkoholiker? De har jo læst sig til det.

! Jeg var til formøde med servant-teacheren. Den måde hun var på, fik mig til
at tænke, hende gad jeg godt høre på. Hun fortalte, at hun har selv tidligere
havde drukket som et hul i jorden. Hun bandede og var så naturlig. Hun har
prøvet det på sin egen krop.
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! Det er godt, at servant-teacheren er eksmisbruger. Alle servant-teachere skal
være eksmisbrugere for at kunne forstå og forholde sig til problemerne. Man
skal prøve det, man kan ikke lære sig det. Heller ikke læse sig til det.

Det er således meget vigtigt for mange deltagere, at servant-teacheren har
erfaringen på egen krop. Men det er også væsentligt at servant-teacheren
forvalter erfaringen ordentligt:

! Hun er det gode eksempel. Hun triumferer ikke over, at hun er kommet
igennem.

Frivillige ildsjæle Servant-teacherne udfører deres hverv frivilligt og ulønnet. Frivilligheden har
også betydning for deltagerne:

! Hun er altid i øjenhøjde. Understreger, at hun ikke er ekspert eller terapeut.
Det er en positiv ting. Man har ikke brug for at blive talt ned til. Det er guld
værd, at der er nogen, der vil tage sig tid uden at få en krone for det.

! Jeg var til et formøde sammen med min søster hos vores servant-teacher.
Der var en utrolig styrke bag, selvom det jo er frivilligt arbejde.

! Det er deres liv. Selv i deres sommerferie inviterer de familieklubben ud i
deres sommerferie. Og nytårsaften.

For meget om ørerne Ildsjæle har det med at involvere sig i mangt og meget. Og ifølge nogle af
deltagerne også for meget:

! Et eller andet sted synes jeg nu nok, at servant-teacheren har haft lidt for
meget om ørerne.

! Hun har for travlt med andre ting også. Foredrag, administration, rejser osv.

! Jeg kunne godt savne… Det er lidt en lukket kreds. Servant-teacheren har
for travlt med for mange ting.

I en enkelt familieklub blev servant-teacherens manglende tid særligt
problematiseret:

! Om servant-teacherens rolle? Eller mangel på samme…

! Servant-teacheren er god at have med… Når han altså er her.

! Vores servant-teacher rider ikke samme dag, som han sadler.

En dag er de væk… Servant-teachernes store engagement i familieklubberne, vækker også en anden
bekymring for nogen af deltagerne:
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! Vores servant-teachere er ildsjæle. Hvis ikke vi havde dem, så ved jeg ikke,
hvor jeg ville være. Det er fantastisk med mennesker med sådan et
overskud! Her i byen er det meget de to, det bygger på. Det er jo også et
problem, at de en dag forsvinder.

! Men sæt nu de kører galt, så er der ingen der kan tage over.

! Jeg synes, de holder det lidt for tæt. De må godt dele lidt ud af det. Af deres
erfaringer. Så vi andre, der har lidt energi kan tage over, hvis de må stoppe.

4.12 Synlighed i omverdenen
Det er en stor udfordring at blive set og bemærket i omverdenen. Der er en
udbredt holdning blandt de interviewede deltagere, at familieklubberne er
meget lidt synlige – både lokalt og nationalt:

! Familieklub Danmark skal være meget mere aktiv, hvis man vil have det her
kendt! Det er ikke nok med en reklame i Helse!

! Jeg har brugt meget tid i klubben på at sige, hvad kan vi gøre for at få flere
pårørende ind. Det kan ikke passe, at vi sidder seks mennesker her, når byen
så stor.

! Der er ikke nogen i min omgangskreds, der ved, hvad familieklubber er.
Familieklubber er ikke kendt. Alkohol er et tabu.

! Vi havde ikke penge til annoncer i ugeavisen. Mange der kommer her har
fundet det i ugeavisen. Hvis vi annoncerede fast, så ville der komme flere.

! Psykiatrisk Skadestue kendte det overhovedet ikke, da jeg var indlagt der.
Det her er så forebyggende – og så billigt.

! Vi er for lidt synlige! Det er ad bagvejen man kommer ind! Det skal være
meget mere synligt!

! Jeg savner lidt udadvendthed. Noget samarbejde med omverdenen. Har vi
ikke været derude?

En af de interviewede deltagere sætter en tyk streg under den store udfordring,
det er at være synlig de rigtige steder:

! Jeg havde et problem en dag, hvor jeg skulle melde afbud, men
familieklubben var ikke engang i telefonbogen under alkohol.

At få øje på klubben Familieklubberne kunne muligvis være mere synlige i omverdenen, men det er
dog lykkedes en del mennesker at finde frem til tilbuddet. Hvordan har de
interviewede deltagere selv fundet frem til familieklubberne?
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Annoncer Mange finder familieklubberne gennem annoncer – og ofte med assistance fra
pårørende:

! Jeg så en notits i en lokal ugeavis. Så var der nogen i min familie, der sagde:
prøv da det! Så henvendte jeg mig her og gik til et par samtaler med servant-
teacheren.

! Jeg så en annonce i avisen, og så ringede jeg til servant-teacheren.

! Min søn havde set en annonce, og havde snakket med min mand, som
drikker, om at han skulle med i familieklubben. Jeg havde smidt ham ud.
Min søns indsats har haft stor betydning.

Internettet Mange finder familieklubberne på Internettet:

! Min tidligere kærestes mor var sygeplejerske, og hun fandt hjemmesiden til
mig, så jeg kunne læse om familieklubben.

! Jeg gik på nettet og fandt IOGT og derigennem familieklubberne. Jeg fandt
nummeret på servant-teacheren og talte med hende.

! Jeg kom ind på et chatroom og talte med en tidligere alkoholiker og så fik
jeg servant-teacherens nummer.

! Jeg var på antabus, og mine døtre syntes, at jeg skulle med i en
alkoholrådgivning. Og så fandt jeg et her på nettet.

Selvom mange faktisk har fundet familieklubben ved, at de selv eller deres
pårørende har fundet informationen på Internettet, så er der flere der udtrykker
en vis skepsis over familieklubbernes hjemmeside:

! Hjemmesiden er ikke helt ajour og opdateret.

! I vores tidsalder skal sådan noget på Internettet bare være i orden. Det skal
være til stole på!

! Den elektroniske Familieklub Danmark kører ikke helt. Jeg har chatvagt
derinde, men jeg synes bare ikke, at tingene kører. Jeg henviser folk til
klubber, som ikke eksisterer.

Psykolog og læge Der er også flere, der har fundet tilbuddet om deltagelse i en familieklub hos
psykologen:

! Jeg fik en skriftlig invitation fra min psykolog og kom til et møde.

! Psykologen fortalte om det og spurgte om jeg ikke ville herind.

Og en enkel har fundet informationen hos lægen:
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! Og så hos min læge lå der en folder herfra. Lægen kendte ikke en døjt til det.
Men da jeg var færdig hos ham, ringede jeg hertil og kunne starte hernede
samme aften.

Alkoholrådgivningen Også på alkoholrådgivningen har ganske få fundet information om
familieklubberne:

! På alkoholrådgivningen gav min vejleder mig en brochure, men jeg havde
den liggende et år før jeg ringede. Jeg var nervøs og spændt på, hvad det var
for noget. Er det noget sekt-noget? Hvad er det for nogen mennesker?

Men ikke alle har gode erfaringer med alkoholrådgivningen:

! Det er ikke alle rådgivere, der ved, hvad familieklubberne eller IOGT er. Det
er for ringe. Pjecerne hænger jo derude! Det er for dårligt, at de ansatte ikke
ved det. En behandlers opfattelse var, at vi lå foran et alter.

Andre steder Et andet sted at finde information kan være et frivilligcenter eller en alkoholfri
café:

! Jeg fandt klubben, fordi jeg er tilknyttet frivilligcentret og har gået i nogle
grupper dernede. Jeg har haft en folder i et år.

! Jeg var tæt på at få en depression på grund af et meget dårligt forhold, hvor
der var alkohol, og der var ventetid hos psykologen. Jeg skulle have hjælp
med det samme. Jeg hørte om klubben til et foredrag på den alkoholfrie café.

Hvem er vi? Af interviewene fremgik det, at der hersker en del forvirring om
familieklubbernes tilhørsforhold i forhold til IOGT og A-klubberne. Nogen er
også medlem af IOGT, mens andre mener, at familieklubberne er en del af
IOGT. Der er dog en vis opmærksomhed på denne problemstilling:

! Vi skal passe på det med at blande familieklubberne sammen A-klubber. Det
tror folk, er det samme som AA.

! Vi arbejder på at isolere familieklubberne fra IOGT. Men familieklubberne
er ikke så gamle. Og så er vi jo i samme hus.

Andre problematiserer selve navnet ”Familieklubber”, idet det ikke fortæller
noget om, at det handler om alkohol- og stofmisbrug. Andre igen udtrykker
tilfredshed med, at der navnet ikke signalerer misbrugsproblemer. Men der er
ikke nogen, der umiddelbart har et bud på, hvad familieklubberne ellers skulle
kalde sig:

! Vi har næsten haft en konkurrence om, hvad klubben skal hedde. Jeg kalder
den mandagsklubben.
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4.13 Supplerende og konkurrerende tilbud
I familieklubbernes omverden er der en lang række tilbud, som supplerer og
suppleres af det arbejde, som udføres i klubberne. Det kunne for eksempel være
tilbud som Anonyme Alkoholikere (AA), Al-Anon, NA og andre private
gruppetilbud. Det kunne også professionelle tilbud, som psykologer, læger og
den etablerede behandlingstradition, herunder alkoholrådgivninger og
ambulatorier.

Her følger en række holdninger til de supplerende og konkurrerende tilbud i
familieklubbernes omverden:

AA og Minnesota Mange af familieklubbernes deltagere har gjort sig erfaringer med AA. De
karakteriser forskellen mellem AA og familieklubberne således:

! Jeg har været i AA i flere år. Jeg synes godt om familieklubben fordi, der
ikke er behandlere. Her er alle lige.

! Forskellen på AA og klubben: Det unikke ved familieklubben er dialogen.
At høre på andres erfaringer – ikke gode råd.

! AA var ikke mig. Da jeg startede her, var det bare… ”dut”. Ingen religiøse
overtoner eller noget. Og så at det er et familieprojekt.

! I AA starter man med at sige, at man er alkoholiker. Jeg opfatter et eller
andet sted AA og Minnesota som religiøst. Jeg vil have, man skal tro på sig
selv.

! Det er nemmere i familieklubregi at få et netværk end i AA.

Nogen af deltagerne har meget lidt til overs for AA:

! I den verden jeg færdes i er Blå Kors og AA miskrediteret. Det er
latterligt… Så giver de hinanden nåle, når de ikke har drukket.

! Jeg kom i familieklubben på grund af min søster. Hun tjekkede
mulighederne på nettet. Hun vidste godt, at jeg ikke ville have noget med
AA at gøre.

! Her betragter man ikke folk som livslange alkoholikere. Det gør man i AA
og det offentlige.

Mens enkelte går i både AA og familieklubber:

! Man kan altid ringe til hinanden, men jeg bruger min sponsor hos AA.

De fleste deltagere er enige om, at AA er et mere synligt tilbud end
familieklubberne:
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! AA er mere gennemtrængende i billedet end familieklubber. Alle kan
forholde sig til, hvad AA er.

! De fleste ved, hvad AA er. Og der er mange kendte, der har været der. Så de
er meget mere opreklameret.

! For et halvt år siden kunne jeg sige AA og Lænken, men da jeg stiftede
nærmere bekendtskab med det her, så viste jeg, at det var godt.

Alkoholrådgivning Mange af de familieklubmedlemmer, der har misbrugerbaggrund har også
stiftet bekendtskab med alkoholrådgivningerne:

! Jeg har prøvet alkoholrådgivningen med professionelle psykologer. Men det
var ikke godt. Så det stoppede jeg med.

! I alkoholrådgivningen følte jeg, at de så ned på mig. Jeg følte mig
registreret. Her behøver jeg ikke tænkte over, hvad jeg siger. Her siger jeg,
hvad jeg føler.

! Her er vi meget mere ærlige og åbne. Man kan bilde en psykolog alt ind.
Fortælle hvor godt man har det. Man er jo ikke ærlig, man bliver registreret.
Det er man hernede.

! Der er en mur, fordi de er medarbejdere!

Terapi Andre har erfaringer med professionel terapi:

! Jeg har gået til terapi, men problemerne kom jeg ikke af med, og det kostede
en formue. Her er det gratis. Man får løst sine problemer plus så mange
andre ting, man får med herfra.

Praktiserende læger De færreste deltagere har gode erfaringer med deres egen læges håndtering af
deres misbrug eller alkoholrelaterede problemstillinger:

! Mange læger ved ikke brik om, hvad de skal gøre. De kender ikke noget til
det psykologiske eller hvor man kan gå hen.

! Min læge irettesatte mig og talte ned.

! De praktiserende læger kender det ikke. Men de ved heller ikke, hvordan de
skal behandle en alkoholiker.

Professionelle Familieklubberne er ikke et professionelt funderet tilbud, men er frivilligt
forankret. Men der er behov begge dele:

! Der er behov for både professionel hjælp og det frivillige. Det ene kan ikke
stå alene!
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4.14 Samarbejdspartnere
Som nævnt ovenfor under metodiske overvejelser (afsnit 3) er der foretaget
interviews med samarbejdspartnere til i alt fire familieklubber, der er udpeget af
Familieklubberne i Danmark.

Samarbejdspartnerne er udvalgt af servant-teacherne i de pågældende
familieklubber efter kort introduktion fra evaluatorerne. Samarbejdspartnerne er
derfor udvalgt ud fra, hvem familieklubbernes selv definerer som
samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnerne, der har deltaget i interviewet er meget forskellige, men
dækker en eller flere kommunale medarbejdere, rådgivere på
alkoholambulatorier, psykiatrisk skadestue, en leder af en landsorganisation af
omsorgshjem, ledere på kommunale væresteder, medarbejdere i andre
frivilligorganisationer, ledere i andre alkoholorganisationer m.fl., som har
samarbejdet under klubbens opstart, i synliggørelse af klubben, i forbindelse
med henvisning til klubben, udlån af lokaler osv. En enkelt samarbejdspartner
er selv tidligere servant-teacher.

Indirekte samarbejde To servant-teachere, men særligt én havde meget svært ved at komme på en
eller flere samarbejdspartnere til interview. Dette begrundedes i, at servant-
teacheren udover familieklubben er involveret i både A-klubben og en IOGT
rådgivning. De fleste, der starter i familieklubben har forinden været omkring
en af de andre tilbud, og altså ikke kontaktet familieklubben specifikt. På den
baggrund kan man sige, at servant-teacheren har sig selv som nærmeste
samarbejdspartner. De eksterne samarbejdspartnere samarbejder kun indirekte
med familieklubben igennem servant-teacherens andre aktiviteter, men de
kender ikke nødvendigvis familieklubben eller familieklubkonceptet.

Det særlige I alle interviewene med samarbejdspartnerne blev familieklubbernes
særegenhed berørt. Samarbejdspartnerne havde forskellige opfattelser af, hvad
det netop er, der udgør familieklubbernes særlige karakteristika. Som to ledere
af væresteder udtrykker:

! Frivilligt arbejde, engagement. Det kan man ikke købe sig til. De kommer
med hjertet på det rette sted og bruger folk, der også har haft erfaringer med
alkohol.

! Det er jo en økologisk model. Jeg arbejder med misbrugere til dagligt og det
specielle ved familieklubberne er, at man tager fat i hele familien.

En rådgiver i et alkoholambulatorium:

! Det er jeg godt kan lide, er, at det er for hele familien. Mange tilbud er
individuelt baseret, det her er for hele familien. Det synes jeg er en stor, stor
styrke.

En samarbejdspartner fra en større alkoholpolitisk organisation påpeger:
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! Det særlige ved familieklubberne er den empowerment, der er i blandt
mennesker og særligt i familien. Skal vi gøre noget ved alkoholproblemerne
i Danmark, så skal vi trække på de ressourcer, der er i folk bredt. De
energier kan man udvikle og få frem i familieklubberne. Selve konceptet er
fint på den måde.

En leder i en landsorganisation af omsorgshjem:

! Det er mennesker, der har været i samme situation. Man er på samme
niveau. Man er i samme båd. Vores beboere kan identificere sig med de
andre. De er ligeværdige. De er altid meget opløftede og glade, når de
kommer hjem. De modtager erfaringer, men får også lov til at give noget.
Det er den respons jeg får.

I relation til andre Familieklubbernes lader sig også karakterisere i forhold til andre frivillige og
professionelle tilbud:

! Det andet stærke – i modsætning til anonyme tilbud – så er det her en åben
gruppe. Folk i kvarteret ved, at det findes. Og altså komme væk fra det der
skyld og skam, der er omkring alkoholmisbrug. Det er noget, man kan være
bekendt at gå til.

! De har en god måde at takle en bestemt slags mennesker. Derinde kan de
komme til med det samme. Man skal ikke vente 2-3 måneder! I det
offentlige er der for lang ventetid.

! Grundlæggende sørger de for at få uddannet deres folk, det har overordentlig
betydning. Man er klar over sin opgave i familieklubben.

! Familieklubben har fokus på hele familien. Et alkoholproblem er hele
familiens problem og det er hele familien, der skal ændre adfærd.

! Der er også mange, der ikke bryder sig om AA, fordi der er noget religiøst
over det. Det er der ikke ved familieklubberne.

! Det er ikke hjernevask. Der er mange ritualer i AA og NA. I
familieklubberne skal de ikke skrifte og bekende. Der er større rum og
rummelighed og større respekt end i AA og NA. Mange af vores beboere har
prøvet NA og AA, men det har de ikke lyst til igen. Familieklubben
betragter de som et fristed. Alle er velkomne!

Synlighed Familieklubbernes synlighed var et andet tema, der blev berørt i alle samtaler
med samarbejdspartnere. Alle er enige om, at familieklubberne kan være mere
synlige:

! Synligheden, der halter de bagefter. Deres markedsføring, der halter de
bagud. Der er rigtig mange, der siger: hvad er det for noget? Også
professionelle samarbejdspartnere.
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! Fra min stol, synes jeg ikke, de er synlige nok. AA er bedre til at synliggøre
sig. Af de folk, der kommer her, er der flere der kommer i AA. Synlighed
kunne de godt gøre mere ud af. Mange institutioner ved ikke, at
familieklubberne eksisterer. Nye hernede siger faktisk: hvad er det
familieklubber er?

! Jeg kunne godt ønske mig at der var mere synlighed. Det var et tilfældigt
møde med nogle tilfældige mennesker, der gjorde, at jeg kom i kontakt med
familieklubberne.

! Mine beboere har ikke hørt om familieklubber i forvejen. Vi har det med
som et punkt, når vi visiterer beboerne her til , men ingen ved, hvad en
familieklub er.

Men der er også nogen steder, hvor det går godt med synligheden:

! Jeg synes, at vi er gode her i byen til at lave PR for familieklubberne. Jeg
kender det, fordi jeg er tæt på og har set annoncerne. Men man kunne godt
bruge vores hus til at fortælle om, hvad familieklubberne er bredt.

Og hvordan skal man så sørge for, at familieklubberne er synlige lokalt og
nationalt? Nogle samarbejdspartnere udtrykker:

! Markedsføring. Simpel markedsføring. Den gode historie. De er lige
beskedne nok. De underspiller deres rolle. De kunne sagtens skyde brystet
frem og hæve cigaren lidt over vandret.

! Det er så vigtigt, at man markedsfører sig via kommunerne. Det er dem der
har ansvaret! Der er det vigtigt at have de lokale ambassadører, der kan gå
ud til kommunen.

! Jeg vil gerne anbefale, at de gør noget for at etablere samarbejder. Og være
tydelige med, hvad de tilbyder. Hvad er selve tilbuddets indhold. Hvad får
man i familieklubben? De har jo meget struktur, men det må gerne endnu
mere uddybes. Hvad sker der med mig og min familie? Hvordan foregår det,
når vi sidder og snakker? Folk shopper jo, og nogle gange synes jeg ikke, at
jeg kan fortælle folk, hvad det er. Hvad man får og hvad man skal bidrage
med.

! Via frivilligorganisationer. Markedsføre sig over for dem. De har kontakten
til målgruppen og brugerkredsen. Der er jo et netværk i de store
organisationer. Der kunne man face dem eller holde en temadag.

Men et lokalt kendskab og netværk er også en forudsætning ifølge denne
samarbejdspartner:

! Den lokale servant-teacher her er fra en anden by et stykke herfra. En lokal
servant-teacher ville have et større netværk i byen.
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En anden samarbejdspartner lægger også vægt på den lokale forankring:

! Kan man så oven i købet få servant-teacheren til at komme fra
lokalsamfundet, så er det bare endnu bedre. Eller hvis man kan få den lokale
præst eller skolelærer til at engagere sig, så er det værdifuldt. Det legitimerer
også en tæt kontakt til det offentlige.

! Man skal frem og ud og være synlig i lokalmiljøet – med åben pande og det
hele. Det ligger i konceptet, at det er det man skal og gerne vil, ikke?

Det er en udfordring at fastholde synlighed over for samarbejdspartnerne over
tid. En rådgiver på et alkoholambulatorium:

! Vi har ikke et formaliseret samarbejde. Vi ved, at tilbuddet findes. De står
bedst i vores erindring, når de selv gør opmærksom på det. Så har gruppen
kørt, så har den ikke kørt. Så når nogen henvender, så har vi dem i erindring
igen. De kommer herned og siger nu er der en gruppe, der kører igen. Så er
det lettere.

En anden medarbejder fra et offentligt behandlingssted:

! De kan invitere os fagfolk ud og se klubberne. Send en invitation.

Henvisning Flere af samarbejderne består primært i, at samarbejdspartnere henviser
mennesker til familieklubberne. I de fleste tilfælde henviser
samarbejdspartneren både mennesker med et misbrug og pårørende, men en
enkelt henviser kun pårørende:

! Hvis det er en pårørende, der ringer, henviser jeg til familieklubben. Jeg er
ikke bekendt med andre tilbud til pårørende. I familieklubben kan pårørende
møde andre pårørende og møde nogen, der selv har prøvet det på egen krop.

Navnet ’Familieklub’ I flere af interviewene med samarbejdspartnerne blev betegnelsen ’familieklub’
vendt. Der er bred enighed om, at betegnelsen kan vække en vis forvirring:

! Jeg har svært ved at forklare navnet ’familieklubber’ for folk. Og jeg hopper
helt IOGT over. Men jeg ved ikke, hvad man skal kalde det! Anonyme
Alkoholikere, der ved man med det samme, hvad det drejer sig om.
Familieklub… Det kan være så mange ting. Men jeg har ikke nogen idé om,
hvad det ellers kan være.

! Der er signalforvirring i det. Her er der i hvert fald ingen børn.

! Man skal jo vide, at det er i forhold til alkohol. Det kan jo lige så være at
man lærer at strikke. Det er jo ikke bare tilfældige familier. Men jeg kan
godt lide familiebegrebet.

! Det er et klodset navn. Man snubler over det. Det er jo netværksskabelse og
genskabelse af netværk. Hvad er en klub? Familier er ikke nødvendigvis et
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godt ord. Man forbinder det ikke umiddelbart med socialt arbejde. Man
kunne finde navn, der mere signalerede, hvad det handler om. Noget med
selvhjælp og netværk. Deres logo er meget meget flot. Det kunne inspirere
til et nyt navn.

Men andre samarbejdspartnere er mere positive over for navnet:

! Jeg siger, at dem, der er tættest på dem, der har været i misbruget, kan
bruges som ”familie” i familieklubben. Så familien kan godt en fra
netværket. Men jeg synes ikke, at det er svært at forklare.

Servant-teacheren De fleste samarbejdspartnere kender den respektive servant-teacher forholdsvis
godt – og er da også netop blevet udpeget til interview af denne servant-teacher.
Hvad mener samarbejdspartnerne, at en servant-teacher skal kunne?

! Servant-teacheren skal gå ydmygt til opgaven og have
finderspidsfornemmelse. Det er de fantastiske til. Det er på grund af
uddannelsen.

! Det, der er vigtigt at kunne som servant-teacher, er at være en god lytter og
god til at læse signaler. At kunne stille spørgsmål. Men hvis klubben kører,
skal servant-teacheren holde sig i baggrunden.

! Servant-teacheren skal have udholdenhed, især når klubben skal løbes i
gang. Virkelig tro på konceptet og blive ved.

! De skal være fine til at vide, hvor langt de skal gå. Men det fornemmer jeg
også, at de er.

Uddannelse De fleste samarbejdspartnere ser en styrke i, at servant-teacheren ofte har
personlig erfaring med alkoholrelaterede problemer. En enkelt (kommunal)
samarbejdspartner udtrykker dog en skepsis i forhold til dette:

! Servant-teacheren, som jeg samarbejder med, er uddannet psykolog og er
ikke alkoholiker. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have haft det, hvis det var
en tidligere alkoholiker, som jeg skulle samarbejde med.

Samme kommunale samarbejdspartner stiller også krav om, at servant-
teacheren har en psykologisk kandidatgrad:

! Hvis jeg skal samarbejde med frivillige, så skal de desuden have en
kandidatuddannelse. Andet tør jeg simpelthen ikke.

Mens en anden fra et offentligt behandlingssted udtaler:

! De er dygtige til at uddanne folk for at kunne hjælpe. Det, der hjælper bedst,
er, når det er tidligere misbrugere, der leder klubberne.

Og en leder af en landsorganisation for af omsorgshjem:
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! Når man står i relation til andre mennesker, så har man et ansvar. Der er det
betryggende, at servant-teacherne har noget indsigt via den uddannelse, som
Familieklubberne i Danmark har givet dem. Så har servant-teacherne også
en fælles reference.

Supervision Det er standard i familieklubberne, at servant-teacheren skal modtage eller
bliver tilbudt supervision. Dette anprises af en samarbejdspartner:

! Servant-teacheren, som vi samarbejder med, får supervision – det synes jeg,
er utrolig vigtigt! Hvis ikke servant-teacheren ikke har en uddannelse, så vil
jeg insistere på, at de får supervision.

Det offentlige Det offentlige er en vigtig partner for mange lokale familieklubber. Enkelte
samarbejdspartnere havde et par kommentarer til, hvordan samarbejdet kan
gribes an:

! Man må ikke være berøringsangst for at arbejde sammen med kommunen.
Ikke være bange for samarbejdet, men se mulighederne i det.

Sundhedssystemet er ligeledes en væsentlig samarbejdspartner. Her gælder der
særlige forhold, som man skal være opmærksom på, mener disse
samarbejdspartnere:

! Man skal være åben om familieklubbernes muligheder og begrænsninger.
Især når man samarbejder med sundhedsvæsenet. Det må jo ikke virke som
noget voodoo.

! Hvis man skal samarbejde med hospitalerne og sundhedssystemet, så tror
jeg, at det er meget vigtigt, at man går ud og siger: Det kan jeg og det kan
jeg ikke – og jeg får supervision.

Samarbejdet Alle interviewede samarbejdspartnere udtrykker tilfredshed med samarbejdet
med familieklubberne og de lokale servant-teachere. Disse to medarbejdere ved
offentlige behandlingssteder udtrykker det således:

! Jeg er meget tilfreds med samarbejdet. Jeg synes, det fungerer godt uden alt
for mange mellemled. Der er ingen ventetid.

! Jeg føler mig et eller andet sted tryk ved at sende folk derind. Uden jeg kan
sige hvorfor. Jeg ved, at folk bliver taget godt imod.

En samarbejdspartner fra organisationsverdenen siger:

! Samarbejdet med familieklubberne er godt. Vores beboere har fået et bedre
liv og fastholdes i et liv uden misbrug med hjælp fra familieklubberne.



”Man kan forære en tanke væk”. Evaluering af Familieklubberne i Danmark 48

5 Vurderinger

I dette afsnit præsenteres evaluatorernes vurderinger i forhold til de
tematikker, som deltagerne og samarbejdspartnerne har bragt til torvs i
forbindelse med de kvalitative interviews, jf. afsnit 4.

Behovet

Det er vores vurdering, at de personer, vi har interviewet, har et behov og
stort udbytte af at komme i en familieklub – det være sig såvel de, der
drikker for meget og de pårørende. Vi har mødt enkelte børn i forbindelse
med vores interview og ved et observationsbesøg, og der er vores vurdering,
at også de har glæde af at deltage i møderne, hvor de har mulighed for at gå
til og fra.

Ud over at deltagerne og servant-teacherne forholder sig til den konkrete
nutid – uge for uge – er det vores vurdering, at det er af stor betydning for
mange deltagere, at de kan få vendt og snakket om problemstillinger, der
går mange år tilbage.

Mange deltagere får på denne måde i familieklubberne dækket et stort
behov for at få talt om problemer, som de har med fra barndommen.

Flere deltagere fortæller, at de fra tid til anden har behov for en individuel
støtte, f.eks. i forbindelse med indtagelse af antabus. De giver udtryk for, at
deres behov for den støtte dækkes af andre i klubben – det være sig servant-
teacheren eller andre klubmedlemmer.

Betydningen

At komme i en familieklub betyder også, at der skabes en ramme til at se på
egen situation for såvel pårørende og mennesker, der har eller har haft et
misbrug.

Det er vores vurdering, at det har stor betydning, at der er tale om relationer,
som sættes i spil. Det betyder, at fokus ikke alene er på det enkelte individ,
men på problemstillinger i hele familien.
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Det er vores vurdering, at familieklubber på en konstruktiv måde kan åbne
mulighed for, at familiemedlemmer, der ikke i udgangspunktet er
problembærende, får mulighed for at se på egne reaktionsmønstre. Og at det
har en helende effekt for hele familiedynamikken.

Familieklubberne arbejder med et bredt familiebegreb, hvorved den
pågældendes sociale netværk er inkluderet i indsatsen. Nogle deltagere
vælger således at tage en ven eller veninde med sammen med eller uden
andre direkte familiemedlemmer. Det er vores vurdering, at denne meget
brede definition af familiebegrebet er både gavnlig, inkluderende og
tidssvarende i forhold til et moderne samfunds differentierede
familiemønstre.

Mange, der kommer i familieklubberne, har deltaget i forskellige tilbud,
hvor der har været en betydelig egenbetaling. Det er vores vurdering, at det
er af betydning for mange af familieklubbernes deltagere, at der er tale om
et tilbud, der ikke skal betales for.

Gennem de kvalitative interview har mange givet udtryk for, at det har en
betydning at vide, at man tilhører en gruppe, at man har et tilholdssted –
uden at der er alkohol på bordet.

Det er vores vurdering, at deltagelse i en familieklub for manges
vedkommende alene på grund af den betydning familieklubber har for den
enkelte familie, er nok til at nedsætte deres alkoholforbrug markant og/eller
helt holde op med at indtage alkohol.

Flere fortæller, at de oplever, at deltagerne af familieklubberne er en god
støtte, hvis nogen er faldet i. Det er vores vurdering, at det er af stor
betydning, at deltagerne i familieklubber er istand til og parate til at støtte,
deltagere også udenfor klubmøderne.

Det er vores vurdering, at det har værdifuld betydning, at der under møderne
bliver stillet direkte spørgsmål til deltagerne.

Den første kontakt

Første samtale

Et af de områder, som servant-teacherne peger på som god praksis, er at
være opmærksomme på, at den første samtale er afgørende for det videre
forløb. Over 80 % af servant-teacherne vurderer, at de opfylder denne
praksis. Det er vores vurdering, at der er mange varianter af et første møde.
Blandt andet foregår det første møde i nogle tilfælde i familiens hjem.

Som god praksis mener servant-teacherne, at der er vigtigt, at der er så
mange familiemedlemmer som muligt med til første møde, og at det gør en
stor forskel, hvorvidt der er tale om en individuel tilgang til
problemstillingen eller en familiemæssig tilgang. De erfaringer, vi har hørt
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om, siger noget om, at det er svært at få hele familien samlet til et første
møde og at det ofte er en eller to familiemedlemmer, der deltager.

Det er vores vurdering, at der ved det første møde igangsættes en proces, der
medvirker til, at der senere i forløbet er en åben dør til at andre
familiemedlemmer kan inviteres indenfor på et senere tidspunkt.

Det er således vores vurdering, at servant-teacherne er gode til at agere i den
konkrete kontekst, de stilles overfor. Det er samtidig vores vurdering, at det
er et stort men vigtigt spring for mange at invitere familien med indenfor, og
at det er vigtigt, at servant-teacherne arbejder løbende med denne proces.

På det første møde gennemgår servant-teacherne principperne for
familieklubben. Det er vores vurdering, at deltagerne er tilfredse med den
information, de får – og ikke mindst er det vores vurdering, at de sætter stor
pris på den empati servant-teacherne udviser.

For de fleste vil den første kontakt med familieklubberne være en telefonisk
kontakt med servant-teacheren. Alle deltagere har næsten uden undtagelse
efterfølgende været til et personligt møde med servant-teacheren. På dette
første møde tales om den konkrete problemstillinger, og orienteres om
praktiske ting og principper.

De fleste, der kommer i forbindelse med familieklubberne, har prøvet andre
tiltag i forhold til deres misbrugsrelaterede problemstilling. Det er vores
vurdering, at mange i den første samtale sætter pris på, at der ikke gives gode
råd, men at det er en mulighed for at arbejde med sig selv og lytte til andres
erfaringer.

I enkelte tilfælde er der ikke langt fra den første samtale til det første møde med
selve familieklubben. Det er vigtigt, at servant-teacherne i sådanne tilfælde
vurderer om det er hensigtsmæssigt eller ej, således at det praktiske ikke
kommer til at styre det processuelle.

At være ny i klubben

Ikke overraskende oplever mange det at være ny i klubben som svært. Flere
fortæller om, at de havde fået sat stolen for døren af deres pårørende, og at det
var mere nødtvungent end af lyst, at de startede i klubben. Det er vores
vurdering, at klubberne er gode til at til at tage imod nye medlemmer, og at de
for at kunne falde til i klubbens rytme får den tid, de har behov for.

Det er vores vurdering, at det for de fleste er en relativt hurtig proces, hvor
oplevelsen af at lytte til andre i samme båd, giver mod til selv at påbegynde at
arbejde selv.
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I nogle tilfælde kommer personer blot en eller to gange, og forsvinder så igen.
Det er vores vurdering, at nogle medlemmer i klubberne er frustreret over ikke
at få (tilstrækkelig) viden om, hvad der er sket med dem, der bliver væk.

At skabe en tryg atmosfære.

Af servant-teacherne er det vurderet som vigtigt, at der skabes en tryg
atmosfære i klubben. Det er vores vurdering, at man i familieklubberne er gode
til at gøre dette til et fælles anliggende mellem servant-teacheren og
medlemmerne af klubben.

Fokus på modtagelsen

Når deltagerne starter i klubben, er der en stor nervøsitet hos den enkelte. Også
mange i klubberne giver udtryk for, at det i sig selv er angstfremkaldende for
dem, der i forvejen er i familieklubben, at der kommer nye i klubben.

Den tilgang familieklubber har til at modtage nye deltagere, ser vi som en stor
styrke i klubbernes arbejde. Det at kunne ”blive i egne sko” som den primære
tilgang til at byde nye mennesker velkommen gør, så vidt vi kan vurdere, at de
nye deltagere har lettere ved at sige ja tak til tilbuddet end hvis der blev stillet
krav til dem. Det betyder, at mange relativt hurtigt er parate til at give sig til
kende og åbne sig op.

Parathed

Nogle af medlemmerne giver udtryk for, at det kræver modenhed og parathed
at starte i en familieklub. Medlemmer af klubberne giver udtryk for, at en grund
til at nogle mennesker hurtigt forlader klubben igen, er, at de ikke er modne til
det. Vi har i vores dataindsamling ikke snakket med mennesker, der hurtigt har
forladt familieklubber igen, og vi har derfor ikke belæg for at vurdere, hvad
deres motiver for at forlade klubberne har været.

Møderne generelt

At sætte ord på problemstillingen og fastholde hinanden i det svære er med til
at bære familieklubberne. Det er vores oplevelse og vurdering, at deltagerne i
familieklubberne gradvist bliver gode til at få sat ord på problemstillingerne og
derigennem få en bedre indsigt.

Servant-teacherne er opmærksomme på, at en del af deres arbejde er at vende
tilbage og gøre opmærksom på, hvor langt den enkelte er kommet, siden de
startede i klubben og  f.eks. gøre opmærksom på når medlemmerne begynder at
flytte fokus fra det problematiske til et lysere og mere indsigtsfuldt syn på
tilværelsen.

Det er vores vurdering, at det er en vigtig del af klubbens arbejde, at der skrives
referater, som gør, at det på skrift lader sig gøre at gå tilbage og læse om de
bevægelser og udviklinger, der har været.
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Selv om enkelte fra tid til anden muligvis har set klubberne som hyggeklubber,
så er det helt overordnet meget vigtige emner, der sættes på dagsordenen. Det
er vores vurdering, at der arbejdes meget seriøst i klubberne.

Det er i øvrigt vores vurdering, at der i de klubber, som vi har besøgt, generelt
også er en god stemning, hvor der også er plads til selvironi og til at grine
sammen.

Om at være ærlig

Det er kendetegnende ved de samtaler, vi har haft med deltagerne, at de oplever
at familieklubmødet er et rum, hvor der er mulighed for at være ærlig over for
sig selv og over for de øvrige deltagere. Flere giver udtryk for, at det ikke er en
let proces, og at de undervejs kan behøve hjælp fra de øvrige deltagere og fra
servant-teacheren. Det er vores vurdering, at der i klubberne er et gå-på-mod i
forhold til at være ærlig og sige sin ærlige mening om sig selv og
misbrugsproblematikken – og at der er rummelighed og plads til at gøre det for
en gruppe aktivt lyttende.

Humor og alvor

Det, deltagerne giver udtryk for, er, at midt i det alvorlige, hvor der til tider
bliver grædt meget, har humoren også en stor plads. Deltagerne fortæller, at der
er en god moral i forhold til, hvornår humor er det rette at anvende. Deltagerne
fortæller, at der ikke er tale om ondskabsfuldheder, men at der er tale om et
livets salt, som ikke anvendes, hvis der er en i gruppen, der åbenlyst har det
skidt.

Det er vores vurdering, at balancen mellem humor og alvor er veldoseret i
familieklubberne. Vi har, i de observationer vi har gjort, set, at det mere er
deltagerne indbyrdes end servant-teacheren, der ligger den humoristiske tone.
Servant-teacheren tager et ansvar for, at der ikke gås over stregen. Det er vores
vurdering, at servant-teacherne sikrer en god, behagelig og konstruktiv tone.

At dele erfaringer

Helt grundlæggende for familieklubberne er at dele erfaringer. Det er vores
vurdering, at erfaringsdelingen måske er det vigtigste i familieklubbernes
arbejde. Det, at der er andre, der kender til det, den enkelte familie står i, er af
meget stor betydning, ligesom det at kunne spejle sig i hinandens tanker og
erfaringer.

At der samtidigt ikke er en fordømmende tone i rummet, gør, at den proces, der
igangsættes, ikke nødvendiggør, at drikkemønstret og familierelationen ændres
med et fingerknips. Flere deltagere fortæller om, at de stadig falder i, men at
familieklubber er en god base at vende tilbage til.
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At rumme hinanden

At kunne være i rummet og rumme hinanden betyder også, at den
fordømmelse, som deltagerne i mange tilfælde møder ude i samfundet, ikke
finder sted i familieklubberne. Det er vores vurdering, at familieklubberne på
den måde bliver et fordømmelsesfrit helle for mange af deltagerne.

Kurser

De landsdækkende kurser, der afholdes, er deltagerne glade for. Der er dog
enkelte servant-teachere og deltagere, der har rejst den problematik, at der kan
gå lang tid mellem kurserne, og at man derfor kan vente længe inden det bliver
muligt at deltage i et kursus. Det er vores vurdering, at de erfaringer, som
deltagerne har, er gode og en nyttig del af familieklubbernes arbejde.

Pårørende og misbrugere

Et familieanliggende

Det er vigtigt for mange deltagere i familieklubber, at alkohol- og
misbrugsrelaterede problemstillinger er et familieanliggende. Det er vores
vurdering, at mange har stor glæde af, at der i klubberne arbejdes
familieorienteret.

Det er samtidig vores vurdering, at relativt mange deltagere kommer i
familieklubberne uden deltagelse af deres familie eller netværk.

Vi noterer efter udtalelser fra flere pårørende, at det er vigtigt for dem at kunne
deltage, og det er vores vurdering, at det betyder, at der sker konstruktive
ændringer i familien, når der er et fælles ansvar i forhold til problemstillingen.

De er vores vurdering, at de børn vi har mødt og hørt om, har glæde af at
deltage i møderne og i kurserne.

Også uden familien

Når det er sagt, må vi også konstatere, at der er mange der kommer alene, og
tilmed har stor udbytte af det. De, der komme alene, har forskellige grunde til
det:

For nogle er der tale om, at det er et tabu i familien, andre mener at det vil gøre
for ondt at rippe op i fortiden og de ønsker kun at se fremad – og for atter andre
handler det om parathed. Selv når paratheden er tilsted, er det ikke altid det
lykkedes, at de pårørende bliver en del af familieklubben.

Det er vores vurdering, at familieklubber generelt gør en del ud af at gøre
tilbuddet til et familieanliggende, men at det ikke altid lykkes.
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Andre pårørende

Flere af de deltagere i familieklubber, der har eller tidligere har haft et misbrug,
ser en stor værdi i, at der er pårørende tilstede, der ikke er i deres familie eller
sociale netværk.

Ud fra vores samtaler er det vores vurdering, at det giver gode muligheder for
at lave paralleller til ens egen situation, og at det skaber eftertænksomhed og
mulighed for at samtale om turbulente perioder i familielivet.

Andre misbrugere

Flere pårørende giver udtryk for, at de i starten havde store betænkeligheder
ved at være sammen med alkoholmisbrugende, som ikke er i deres egen familie
eller fra deres eget sociale netværk, og enkelte fortæller, at der er nogle
pårørende, der i begyndelsen kan have en del aggressioner rettet mod deltagere
med et misbrugsproblem. Men flere pårørende giver udtryk for, at de netop i
det møde lærer meget. I få tilfælde er der klubber som næsten udelukkende
består af pårørende.

Det er vores vurdering, at mødet mellem pårørende og misbrugende giver en
vigtig synergieffekt i klubberne. Der, hvor der ikke er den konstellation, er der
tilbøjelighed til, at processen bliver mindre dynamisk.

Fælles forståelse

En vigtig konstatering i klubberne er, at man som pårørende er medafhængig.
Det er vores vurdering, at dette udgangspunkt gør, at der er en fælles forståelse
for, at der er tale om en fælles opgave, og at dette er en stor styrke i arbejdet.

Netværk

Det er vores vurdering, at de netværk, der dannes i familieklubberne, er
særdeles vigtige. Netværket som mange trækker på, hvis det er nødvendigt
uden for de faste møder, er en vigtig faktor, når nogen falder i. Netværket har
væsentlig betydning både som en betryggende og forebyggende viden om, at
man har et sikkerhedsnet og som en konkret hjælp, hvis man er faldet i.

Det er vores vurdering, at langt de fleste deltagere oplever, at der er et
sammenhold og et fællesskab i familieklubberne Det er vores vurdering, at
dette ikke blot har almen, social værdi, men at fællesskabet er et vigtigt element
i det at deltage i en familieklub.

Telefonliste

Som en del af netværkstænkningen udarbejdes der i familieklubberne
telefonlister over deltagerne.

Det er vores vurdering, at telefonlisterne er et vigtigt og meget anvendt
kommunikationsmiddel mellem møderne. Telefonlisten bliver anvendt, hvis
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nogen ikke kommer til et møde. Det kan være såvel servant-teacheren som
deltagerne, der tager denne kontakt.

Det er vores vurdering, at telefonlisten for mange er en livline, som den enkelte
kan benytte, hvis behovet opstår. Telefonlisten er et fysisk udtryk for det
understøttende netværk, som familieklubberne tilfører deltagerne.

Enkelte deltagere har fortalt, at de ikke kender til telefonlisterne. Det er vores
vurdering, at der opstår en mangel i familieklubbernes arbejde, hvis deltagerne
ikke udstyres med en telefonliste.

Regler

Ingen fordømmelse

Det er vores vurdering, at deltagerne i familieklubberne har et frirum uden
fordømmelse. Det er vores vurdering, at familieklubberne og servant-
teacherne i høj grad sikrer, at der ikke forekommer fordømmende udtalelser
eller løftede pegefingre i familieklubberne.

Ingen gode råd

Det er en meget grundlæggende regel i familieklubberne, at man ikke giver
råd til hinanden, men i stedet deler egne erfaringer. Det er vores vurdering,
at denne regel er meget værdifuld, idet den beskytter deltagerne mod at få
dårlige råd, og samtidig beskytter deltagerne mod at komme til i en god
mening at give dårlige råd. Endelig fastholder reglen den enkelte i, at man
selv er ansvarlig for sin personlige udvikling og undgår formanende
udtalelser og kommentarer.

Det er vores vurdering, at servant-teacherne sørger for, at alle deltagere
kender reglen om ikke at give råd til hinanden.

Det er dog vores vurdering, at deltagerne i flere tilfælde sprogligt
”camouflerer” de gode råd som idéer eller andet. Det er således vores
vurdering, at deltagerne i flere klubber kan komme af sted med give råd,
hvis blot de ikke formulerer det som et råd.

Det er vores vurdering, at servant-teacherne gør meget for at sikre, at der
ikke gives råd og griber ind, når det sker åbenlyst. Men det er således også
vores vurdering, at nogle servant-teachere har svært ved at gribe, når rådene
bliver pakket ind.

Mødepligt

Der er mødepligt i familieklubberne. Hvis man ikke kan komme til et
familieklubmøde skal man melde afbud til servant-teachere.
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Det er vores vurdering, at mødepligten er af stor værdi for deltagerne og at
deltagerne er meget tilfredse med, at der er mødepligt i klubberne. Det er
ligeledes vores vurdering, at servant-teacherne sørger for at oplyse alle
deltagere om mødepligten og sørger for at ringe til de deltagere, der bliver
væk uden afbud.

Når man stopper

Der er en regel om, at man skal give besked til servant-teacheren, hvis man
stopper i en familieklub. Det er vores vurdering, at det er meget vigtigt for
de tilbageværende deltagere at få besked om årsagen til at den pågældende
er stoppet.

Rutiner

Referater

Der skal føres referater (logbøger, dagbøger mv.) i alle familieklubber. Det
er vores vurdering, at referaterne er et meget centralt element i
familieklubbernes metodik, der giver deltagerne mulighed for at se deres
egen udvikling – og samtidig fastholde et fokus på nuet.

I dag anvendes referaterne i alle familieklubber, der har deltaget i
interviewene. Men enkelte familieklubber har igennem en lang periode kørt
uden at føre referat og har først senere valgt at indføre referatet i deres
familieklub. Det forudsættes, at servant-teacherne i disse klubber har bevidst
har valgt at undlade referaterne og denne del af familieklubbernes metodik.

Det er vores vurdering, at deltagerne i alle klubber betragter referatet som et
konstruktivt og processuelt redskab. Det er derfor også vores vurdering, at
det ikke er formålstjenligt lokalt at afvige fra dette metodiske element.

Runde – siden sidst

I alle klubber indeholder familieklubmøderne en runde, hvor alle deltagere
fortæller, hvordan de har det og hvad der er sket siden sidst. Det er vores
vurdering, at denne runde er et vigtigt metodisk element til at fastholde
fokus på nuet.

Det er vores opfattelse, at der i denne runde bliver talt om stort og småt og
om hvad der optager den enkelte i nuet – og dette behøver således ikke
nødvendigvis at være direkte relateret til misbrugsproblematikken, men er
det dog ofte. Det er vores vurdering, at det er vigtigt for den enkelte deltager
at definere, hvad der er væsentligt i nuet og dermed væsentligt at fortælle.
Dette understøtter familieklubbernes helhedsorienterede tilgang til
misbrugsproblematikkerne.
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Efter mødet

De fleste klubber har tradition for socialt samvær efter mødet. Møderne er
ofte følelsesmæssigt meget udfordrende og det efterfølgende samvær er
derfor en metode til at få rundet af på en ordentlig måde og få lagt et låg på.
Samtidig giver det servant-teacheren mulighed for at tjekke om alle
deltagere har det godt nok til at kunne sendes hjem.

Det er vores klare vurdering, at dette sociale samvær efter mødet har meget
stor betydning for deltagerne.

En enkelt af de interviewede klubber har ikke tradition for dette
efterfølgende sociale samvær, hvilket deltagerne beklagede. Det er vores
vurdering, at sociale samvær efter møderne har berettigelse som et vigtigt
metodisk element, der sikrer, at alle går hjem uden at være i en
følelsesmæssig udsat position og have følelserne uden på tøjet.

Det er derfor også vores vurdering, at det ikke er formålstjenligt lokalt at
afvige fra dette metodiske element.

Rummelighed

Alkohol og stoffer

Familieklubber er et tilbud både til mennesker, der har problemer med
alkohol eller som har et andet misbrug. Det er vores vurdering, at det er en
styrke i tilbuddet, at man ikke fokuserer på én type misbrug.

At være påvirket

Når nogen møder påvirket op til et familieklubmøde, har det ofte
følelsesmæssig stor effekt på mange af klubbens deltagere. Dette kan have
en præventiv effekt for andre deltagere, men kan samtidighed også give
utryghed hos andre og der er risiko for at enkelte deltagere også tager et
tilbagefald.

De deltagere, der selv har prøvet at møde påvirket op til et familieklubmøde,
udtrykker stor taknemmelighed over ikke at være blevet afvist af klubben på
et kritisk tidspunkt.

Det er således en balancegang mellem at beskytte deltagerne, men samtidig
evne at støtte den deltager, der er faldet igennem.

Det er vores opfattelse, at denne afvejning er et anliggende for servant-
teacheren. Det er vores vurdering, at servant-teacherne i praksis udøver
denne afvejning tilfredsstillende for alle parter.
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Alder

Der forekommer som tidligere nævnt i én af de undersøgte familieklubber
en politik om, at man skal være fyldt 16 år for at deltage i klubben. Man har
samme sted oprettet en teenageklub, der arbejder efter familieklubbernes
principper. Det er i modsætning hertil landsorganisationens officielle
politik, at alle uanset alder kan deltage i en familieklub.

Det er vores vurdering, at den pågældende familieklub trods en
aldersgrænsen fungerer tilfredsstillende. Dog har vi ikke nogen viden om,
hvordan teenageklubben fungerer.

På den baggrund er det vores vurdering, at det er uhensigtsmæssigt, at der
mellem lokalforening og landsforening forekommer forskellige politikker
om, hvem der kan deltage i familieklubberne.

Børn

Der har kun deltaget børn i en enkelt af de familieklubber, som
evalueringsteamet har besøgt og interviewet. Der har dog tidligere været
børn i flere af de interviewede klubber. Deltagerne udtrykker tilfredshed
med, at børnene deltager på møderne.

Det er vores vurdering, at børnene og forældrene såvel som de øvrige
deltagere drager nytte af, at børnene deltager i familieklubbens møder.

Klubber i forandring

Antal møder

Som udgangspunkt mødes en familieklub én gang om ugen. I to af de
interviewede klubber har servant-teacherne dog valgt kun at samle klubben
en gang hver 14. dag.

Mødefrekvensen må betragtes som en meget væsentlig del af
familieklubbernes metodik og produkt. Mødefrekvensen må ligeledes
betragtes som et markedsføringselement (jf. www.familieklub.dk’s forside).

På den baggrund er det vores vurdering, at det er uhensigtsmæssigt, at
mødefrekvensen lokalt divergerer fra landsforeningens anbefalinger. Det er
ligeledes vores vurdering, at familieklubbernes troværdighed over for
potentielle deltagere, bevillingsgivere og (offentlige) samarbejdspartnere
svækkes, når landsforeningen markedsfører et produkt, som i enkelte
familieklubber kun leveres halveret.

Det er dog vores vurdering, at de nævnte klubber, der kun mødes en gang
hver 14. dag, fungerer lige så fint som de øvrige familieklubber.
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Servant-teacherne

Servant-teacher-rollen

Servant-teacherne har mange roller i familieklubben. Først og fremmest er
servant-teacheren en processuel facilitator.

Det er vores vurdering, at alle servant-teachere i de undersøgte klubber
uproblematisk påtager sig, udfører og skifter i mellem de mange roller.

Servant-teacheren får naturligvis et tæt tillidsforhold til mange af
deltagerne. Mange deltagere er personligt knyttet til servant-teacheren, og
mange giver udtryk for, at servant-teacheren har spillet en meget vigtig rolle
i forhold til den konkrete problemstilling.

I enkelte tilfælde er der knyttet meget tætte bånd mellem servant-teacheren
og deltagerne. Servant-teacheren og nogle af deltagerne ses således også
privat, og deltagerne beskriver servant-teacheren som et nært
familiemedlem.

Ud fra en generel betragtning er det dog vores vurdering, at det ikke er
hensigtsmæssigt, at deltagere og servant-teachere knytter tætte, personlige
bånd. Det er vores vurdering, at man – for at sikre den metodiske ramme,
for at undgå forfordeling af enkelte deltagere samt for at beskytte både
servant-teachere og deltagere – bør undgå nære, personlige relationer
mellem servant-teachere og deltagere.

Faglighed

Alle servant-teachere bliver uddannet og trænet til opgaven i familieklubberne.
Det er vores vurdering, at samtlige servant-teachere i de undersøgte
familieklubber har en meget høj faglighed i relation til at facilitering af
gruppeprocesser, individuel vejledning og formidling af viden på alkohol- og
misbrugsområdet.

Servant-teacher uddannelsen har ikke været en del af nærværende evaluering og
kvaliteten af selve uddannelsesforløbet kan derfor ikke bedømmes.

Det er vores opfattelse, at servant-teacherne er opmærksomme på deres egen
rolle og på de begrænsninger, der ligger i, at de ikke nødvendigvis har en
professionsfaglig baggrund.

Personlig erfaring

Det er landsforeningens mål, at 4/5 af servant-teacherne skal have personlig
erfaring med misbrugsrelaterede problemer, mens den sidste 1/5 af servant-
teacherne skal have en professionsfaglig baggrund som f.eks. psykolog.
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Mange deltagere ser en meget stor styrke og troværdighed i, at servant-
teacheren har personlig erfaring med misbrug – enten som tidligere
alkoholmisbruger eller som pårørende til en misbruger.

Det er vores vurdering, at det er hensigtsmæssigt og formålstjenligt, at et flertal
af servant-teacherne har personlig erfaring med alkoholmisbrug. Det er vores
vurdering, at det er en organisatorisk styrke, at man fortsat målsætter sig, at 4/5
af servant-teacherne har personlig erfaring.

Samtidig er det helt centralt, at personligt berørte servant-teachere skal have
lagt problemstillingen bag sig og ikke bringer sine egne problemstillinger til
torvs på familieklubmøderne. Det er vores vurdering, at samtlige servant-
teachere, der har personlig erfaring med misbrug, lever op til dette.

Frivillige ildsjæle

Servant-teacherne udfører deres arbejde i familieklubberne på frivillig, ulønnet
basis. Deltagerne sætter stor pris på, at servant-teacherne er frivillige.

Det er vores vurdering, at servant-teachernes frivillige arbejdsindsats er
medvirkende til at skabe troværdighed og respekt omkring servant-teacherens
arbejde samt ikke mindst at skabe en stemning af ligeværdighed og øjenhøjde,
der ikke ville være mulig, såfremt der var tale om en lønnet indsats.

Synlighed i omverdenen

Synlighed eller mangel på synlighed er uden tvivl en af organisationens store
udfordringer. Blandt deltagerne i familieklubberne er der en udbredt opfattelse
af, at familieklubberne er for lidt synlige.

Vores umiddelbare vurdering er, at det er familieklubbernes tilbud er meget lidt
synlige, nationalt som lokalt. Både deltagere og samarbejdspartnere beskriver
synligheden som den mest fremtrædende udfordring for Familieklubberne i
Danmark.

At få øje på klubben

De primære kanaler til at blive opmærksom på tilbuddet om deltagelse i en
familieklub vurderes at være annoncer i lokalpresse, søgning på Internettet samt
henvisninger fra psykologer, læger og alkoholrådgivninger. Andre steder kan
være alkoholfrie caféer eller frivilligcentre.

Det vurderes, at alle ovennævnte markedsføringskanaler har en betydelig effekt
i forhold til et tilbud som familieklubbernes. Det er vores vurdering, at
Familieklubberne i Danmark ikke til fulde formår at udnytte det store
potentiale, der er i konceptet. Det er samtidig vores klare opfattelse, at dette i
meget høj grad skyldes ressourcemangel – herunder ikke mindst et
utilstrækkeligt annonceringsbudget, manglende markedsføringskompetencer og
utilstrækkelig sekretariatskapacitet.
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Det er vores vurdering, at www.familieklub.dk er et væsentligt redskab i
synliggørelsen. Det er vores vurdering, at www.familieklub.dk generelt er
velfungerende, oplysende og opdateret. Men det er samtidig vores opfattelse, at
www.familieklub.dk ikke er tilstrækkelig synlig ved søgninger på via
søgemaskiner.

Hvem er vi?

Det er vores opfattelse, at der blandt samarbejdspartnere og deltagere hersker
udbredt forvirring omkring Familieklubberne i Danmarks og de lokale
familieklubbers organisatoriske forankring og tilhørsforhold.

Flere familieklubber har fysisk til huse hos IOGT eller A-klubber. Flere
servant-teachere er aktive i både IOGT (herunder A-klubber) og
familieklubben.

Det er vores vurdering, at de lokale familieklubber og Familieklubberne i
Danmark i lang udtrækning har og har haft stor værdi af dette samarbejde. Men
det er samtidig vores vurdering, at de lokale familieklubber står i skyggen af A-
klubberne og IOGT og på den baggrund ikke evner at udvikle og markedsføre
en selvstændig profil.

Supplerende og konkurrerende tilbud

Deltagerne i familieklubberne har i mange tilfælde gjort sig erfaringer med
andre tilbud – eller fravalgt andre tilbud til fordel for en familieklub. Det kunne
for eksempel være tilbud som Anonyme Alkoholikere (AA), Al-Anon, NA og
andre private gruppetilbud. Det kunne også individuelle, professionelle tilbud,
som psykologer, læger og den etablerede behandlingstradition, herunder
alkoholrådgivninger og ambulatorier.

Det er vores vurdering, at et stort flertal af deltagerne i familieklubberne aktivt
har valgt familieklubbens tilbud frem for eller som supplement til andre tilbud
ud fra en forventning om, at familieklubbernes tilbud adskiller sig væsentligt
fra andre tilbud.

Det er vores vurdering, at deltagelse i en familieklub er et godt supplement til et
behandlingsforløb og i mange tilfælde også et alternativ til et
behandlingsforløb.

Det er vores vurdering, at familieklubberne udgør et unikt tilbud, der i adskiller
sig væsentligt fra andre gruppetilbud i Danmark.

Samarbejdspartnere

Familieklubberne i Danmark og de lokale familieklubber samarbejder med en
lang række organisationer og institutioner. I enkelte tilfælde har lokale
familieklubber projekteret eller allerede indgået samarbejde med virksomheder.
Samarbejdet drejer sig hovedsageligt om henvisning til klubberne, lokalelån og
markedsføring.
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Indirekte samarbejde

Som tidligere nævnt er flere servant-teachere aktive i A-klubber eller IOGT.
Når de således samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, modtager nye
deltagere mv. har de i nogle tilfælde således flere kasketter på – nemlig som
repræsentant for både familieklubben og et eller flere andre
forskellige/supplerende tilbud. I disse tilfælde ved samarbejdspartnerne ikke
nødvendigvis, at de samarbejder med familieklubberne eller hvad
familieklubberne er, eftersom de reelt samarbejder en A-klub eller IOGT og
kun indirekte samarbejder med familieklubben.

Det er vores vurdering, at disse indirekte samarbejder ikke styrker
familieklubbernes selvstændige, organisatoriske profil.

Vi vurderer, at en større andel af de lokale samarbejdsrelationer er
uformaliserede og uforpligtende for samarbejdspartnerne. Det er samtidig vores
vurdering, at mange samarbejdsrelationer er personbårne og ikke
organisationsbårne. Ud fra et organisatorisk perspektiv vurderer vi, at dette er
en sårbar konstruktion på længere sigt.

Det særlige

Det er vores vurdering, at samarbejdspartnerne – offentlige som private – i
meget høj grad værdsætter, at familieklubberne rummer hele familien i deres
tilgang til et misbrugsproblem.

I relation til andre

Det er vores vurdering, at et flertal familieklubbernes samarbejdspartnere
opfatter familieklubbernes tilbud som et særegent tilbud, der adskiller sig fra
andre gruppetilbud.

Synlighed

Det er vores vurdering, at et stort flertal af samarbejdspartnerne betragter
familieklubbernes manglende synlighed i offentligheden som en meget stor
udfordring for Familieklubberne i Danmark.

Det er vores vurdering, at et flertal af samarbejdspartnerne betragter
familieklubbernes manglende synlighed over for samarbejdspartnerne som en
stor udfordring for de lokale familieklubber.

Uddannelse

Det er vores vurdering, at samarbejdspartnerne i meget høj grad har tillid til den
uddannelse, som servant-teacherne får i Familieklubberne i Danmark.

Det er vores opfattelse, at samarbejdspartnere betragter det som en styrke, at de
fleste servant-teachere har personlig erfaring med misbrug.
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Det er dog vores opfattelse, at enkelte samarbejdspartnere vil have en
forventning eller et krav om, at servant-teacheren har en professionsfaglig
baggrund.

Det er på den baggrund vores vurdering, at det også i relation til
samarbejdspartnerne er hensigtsmæssigt, at man fortsat målsætter sig, at 4/5 af
servant-teacherne har personlig erfaring.

Supervision

Det er standard i familieklubberne, at servant-teacheren skal modtage eller
bliver tilbudt supervision. Det er vores vurdering, at supervision til servant-
teacherne ikke alene tjener et fagligt formål, men også styrker
familieklubbernes troværdighed og markedsføringsmæssige profil over for
eksisterende og potentielle samarbejdspartnere – herunder ikke mindst
offentlige samarbejdspartnere.

Det offentlige

Det er vores vurdering, at familieklubbernes offentlige samarbejdspartnere er
tilfredse med det eksisterende samarbejde.

Det er vores vurdering, at offentlige samarbejdspartnere – ikke mindst fra
sundhedssystemet – vægter meget højt, at Familieklubberne i Danmark er åben
om familieklubbernes muligheder og begrænsninger.

Samarbejdet

Samtlige interviewede samarbejdspartnere udtrykker tilfredshed med
samarbejdet med Familieklubberne i Danmark, de lokale familieklubber og de
lokale servant-teachere.
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6 Anbefalinger

Med baggrund i vores vurderinger af familieklubberne har  vi følgende
anbefalinger til udvikling af Familieklubberne i Danmark:

• At servant-teacherne bliver bedre til at levere information til
familieklubbernes medlemmer i forhold til de, der forlader familieklubben.

• At Familieklubberne i Danmark sikrer, at der ikke går for lang tid imellem
de landsdækkende kurser, således nye medlemmer ikke kommer til at vente
uhensigtsmæssigt længe, inden de får mulighed for at deltage i et kursus.

• At servant-teacherne fastholder fokus på, at  der er tale om en
relationsorienteret model, som optimalt indbefatter, at flere medlemmer af
familien eller netværket deltager i familieklubbens arbejde.

• At der arbejdes målrettet på, at de lokale klubber består af en god blanding
af pårørende og misbrugende.

• At det sikres, at alle medlemmer får en opdateret telefonliste.

• At der til stadighed er fokus på  at det er centralt, at der deles erfaringer, og
at der ikke gives gode råd – ej heller i indpakkede varianter.

• At det sikres, at der i alle klubber laves referater, og at der ved start af nye
klubber lægges vægt på denne del af konceptet.

• At alle klubber ser vigtigheden i det sociale samvær efter mødet.
Familieklubberne i Danmark kunne overveje om dette skal være en del af
konceptet.

• At  mødefrekvensen i alle klubber er én gang om ugen.

• At Familieklubberne i Danmark kommer til at fremstå med en mere
selvstændig og tydelig profil i forhold til offentligheden.

• At familieklubberne i forhold til omverdenen i højere grad bliver
organisationsbårne og i mindre grad personbårne.
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• At Familieklubberne i Danmark arbejder for at udvikle en strategi for
markedsføring konceptet, så modellen i langt højere grad er kendt af såvel
”det offentlige Danmark” som civilsamfundet. Det kan eventuelt ske ved at
tilknytte frivillige medarbejdere med kommunikationskompentencer.

Anbefalingerne er ikke en udtømmende liste. Evaluatorerne opfordrer
Familieklubberne i Danmark til at diskutere de enkelte anbefalinger og
eventuelt selv supplere listen med områder, hvor organisationen kunne
udvikles. Evaluatorerne opfordrer herefter Familieklubberne i Danmark til at
udvælge en række af anbefalingerne med henblik at lave en udviklingsplan, der
skal sikre, at de udvalgte anbefalinger implementeres i organisationen.
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7 Konklusion

Efter aftale med Familieklubberne i Danmark er denne evaluering tilrettelagt
således, at den dels skal sige noget om det hidtidige arbejde i familieklubberne
og dels giver en række anbefalinger i forhold til, hvordan Familieklubberne i
Danmark ud fra evaluators analyse af de indsamlede data kan videreudvikle
arbejdet.

Det har været en præmis for evalueringen, at:

• Det indsamlede datamateriale tager udgangspunkt i, at Familieklubberne i
Danmark, efter aftale med evaluator, selv har deltaget i formuleringen af,
hvad de selv anser som god praksis i deres arbejde.

• Familieklubberne i Danmark har selv udpeget de familieklubber og
samarbejdspartnere, der har leveret materiale til den kvalitative del af
evalueringen.

• Servant-teacherne i alle fungerende familieklubber har leveret primært
kvantitative data i form af at besvare et elektronisk spørgeskema.

Den samlede konklusionen må derfor tage det forbehold, at de fleste kvalitative
data formodes at være indsamlet i relativt velfungerende klubber. Evaluator er
bekendt med, at der findes klubber, der fungerer mindre godt, men det er ikke
klubber, der indgår i det kvalitative datamaterialet.

Familieklub-konceptet er udviklet i 1964 i Zagreb i det daværende Jugoslavien
af psykiatri professor Vladimir Hudolin. I dag arbejdes der med konceptet i 34
lande verden over.

Familieklubberne i Danmark har eksisteret siden 1999. Der er i dag mere end
20 familieklubber på landsplan. Det kan således konkluderes, at der er tale om
en i Danmark relativ ny organisation, der – den korte levealder til trods – har
formået at etablere sig med et ganske pænt antal klubber.

Det er centralt i arbejdet, at hele familien forsøges inddraget i bestræbelsen på
at ændre livsstilen hos personer med alkoholmisbrug. Familieklubberne taler
om familier med alkoholrelaterede- og andre misbrugsproblemer og dermed
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omfattes både problemerne hos den drikkende og problemerne for de
pårørende.

Der er vores konklusion, at Familieklubberne i Danmark delvist er lykkedes
med at etablere klubber, hvor der  kommer såvel den drikkende som dennes
pårørende.

I en del tilfælde kommer den drikkende eller de pårørende alene. I nogle
tilfælde er der tale om en udviklingsproces, hvor familien på et tidspunkt
sammen kommer i klubben. I andre tilfælde deltager enkeltpersoner og det
forbliver således i hele forløbet. Det er vores konklusion, at også sidstnævnte
gruppe profiterer af at komme i en familieklub. I evalueringen har der ikke
været fokus på data, der kan afgøre om de, der deltager som familie, i højere
grad oplever, at de er blevet hjulpet, end de der kommer alene.

I konceptet for familieklubber indgår der en række elementer, herunder at:

• Familieklubberne mødes hver uge.
• Klubberne har få regler bl.a. om at møde til tiden; tavshedspligt uden for

klubmødet; at der udveksles erfaringer, men at der ikke gives gode råd.
• Der skrives referat fra hvert møde.
• En uddannet frivillig person, servant-teacher, deltager i møderne og hjælper

med at holde klubben på sporet – uden at være leder eller terapeut.
• Servant-teacheren oftest er en person, der selv har en alkoholrelateret

baggrund.
• Der et par gange om året er landskursus, hvor medlemmer kommer og lærer

om alkohol, sundhed, familiedynamik og klubsystemet.

Det er vores konklusion, at Familieklubberne i Danmark i store træk har været i
stand til at få konceptet til at fungere. Der er dog tale om enkelte afvigelser fra
konceptet. Det er vores konklusion, at det kan styrke Familieklubberne i
Danmark fortsat at arbejde med at holde fast i konceptet.

Det er vores konklusion, at familieklubber udfylder et behov hos mennesker til
at  forholde sig til misbrugsrelaterede problemstillinger gennem deltagelse i en
familieklub.

Det er vores konklusion, at det har betydning for mange deltagere i
familieklubberne, at:
• Der er tale om en relationsorienteret model.
• Der er tale om et gratis tilbud.
• Der er mulighed for at få et gruppetilhørsforhold, uden at der er alkohol på

ordet.
• Gruppetilhørsforholdet også er stærkt nok til at bære, når nogen falder i, og

at deltagerne i stor udstrækning støtter hinanden, hvis der er behov uden for
klubmøderne.

Det er vores konklusion, at deltagelse i en familieklub får mange til at nedsætte
deres alkoholforbrug markant eller at de helt holder op med at drikke alkohol.
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Servant-teacherne i de enkelte klubber har en central rolle i familieklubben. Det
er vores konklusion, at der altovervejende er tale om personer, som er i stand til
at udfylde den tildelte rolle på en måde, så de fremstår som fagligt troværdige
og kompetente til at udfylde deres opdrag.

Møderne i klubberne giver et indtryk af, at deltagerne oplever, at der er skabt et
rum, hvor den enkelte kan tale ærligt og åbent om vigtige personlige
problemstillinger. Erfaringsdelingen sker i en seriøs stemning, der både kan
rumme alvor, humor og selvironi. Det er vores konklusion, at vitaliteten i
møderne er medvirkende til, at der igangsættes helende processer for
deltagerne.

De private og offentlige samarbejdspartnere, vi har talt med, giver udtryk for, at
der er tilfredshed med samarbejdet. Samarbejdspartnerne giver dog udtryk for,
at familieklubberne kunne være mere synlige. Det er vores konklusion, at det
samarbejde, der findes, fungerer, og at det værdsættes, at hele familien søges
rummet i tilbuddet.

På trods af at Familieklubberne i Danmark i den relative korte levetid har
etableret over 20 klubber, er der en betydelig frustration blandt flere servant-
teachere og klubmedlemmer i forhold til en manglende synlighed såvel i det
offentlige system som i civilsamfundet. Det er vores konklusion, at
familieklubberne har formået at etablere sig i Danmark. Der er tale om en
relativ lille organisation, båret af ildsjæle. Det er både organisationens styrke og
sårbarhed.

Det er vores konklusion, at Familieklubberne i Danmark har et betydeligt
udviklingspotentiale. Hvis dette potentiale skal udnyttes, er det vores
konklusion, at der er behov for små justeringer i den indholdsmæssige del af
konceptet. Et større behov for en udbygning af den organisatoriske opbygning,
herunder bl.a. en markedsføringsstrategi, samt en konsolidering og en
udbygning af det økonomiske fundament.
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8 Evalueringsteam

Bernhard Jensen (Socialpædagog og cand.scient.soc.). Ansat som
chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS i 1999. Beskæftiger sig primært
med udviklingsprojekter indenfor det frivillige sociale område. Har blandt
andet været projektleder og proceskonsulent i forhold til Socialministeriets
Kvalitetsudviklingprojekt for frivillighedsformidlinger. Arbejder desuden med
projekterne Matchning som metode, Netværksrådslagning i forhold til
hjemløse, Omsorgsbegrebet i frivillige sociale arbejde, samt en lang række
andre projekter. Bernhard Jensen vil være ansvarlig for evalueringens
gennemførelse.

Andreas Hjorth Frederiksen (cand.mag. i minoritetshistorie samt uddannelse
i medieprojektledelse). Ansat som konsulent i Socialt Udviklingscenter SUS
siden 2006. Beskæftiger sig primært med projekter indenfor det frivillige
sociale område og er bl.a. proceskonsulent på Socialministeriets
udviklingspulje til frivilligcentre. Har særligt erfaring fra sociale organisationer
og har tidligere været ansat i Ungdommens Røde Kors, Frivilligcentre og
Selvhjælp i Danmark (FriSe) og Red Barnet. Har beskæftiget sig med
udvikling, projektledelse, frivillighed, nye foreningsformer, etniske minoriteter
og teknologi. Er medstifter af internetportalerne Selvhjaelp.dk og
FrivilligJob.dk.

Elsebeth Kirk Muff (cand.mag. i socialvidenskab og voksenpædagogik,
gennemførte i 2004 en kompetencegivende efteruddannelse som
proceskonsulent). Ansat som konsulent i Socialt Udviklingscenter SUS siden
2000. Beskæftiger sig primært med projekter indenfor det frivillige sociale
område samt projekter omkring mennesker med handicap. Arbejdede som
proceskonsulent i forhold til Socialministeriets Kvalitetsudviklingprojekt for
frivillighedsformidlinger. Arbejder desuden med Netværksrådslagning i forhold
til hjemløse, Evaluering af projekt Arbejdssjakket, Forebyggelse af seksuelle
overgreb mod mennesker med handicap, samt en række andre projekter.


