udgave: 03.2022

Selvhjælp Silkeborg
Introduktionshæfte

1 Velkommen til Selvhjælp Silkeborg ................................................................................................. 4
Del 1...................................................................................................................................................... 5
2 Baggrund for begrebet selvhjælp .................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3

Historisk blik ................................................................................................................................... 5
Hvad er selvhjælp?........................................................................................................................ 6
Selvhjælpens værdier ................................................................................................................... 7

3 Om Selvhjælp Silkeborg................................................................................................................... 9
3.1
3.2
3.3

Historik om Selvhjælp Silkeborg ................................................................................................. 9
Formål ............................................................................................................................................. 9
Organisation ................................................................................................................................... 9

Del 2.................................................................................................................................................... 10
4 Gruppelederen.............................................................................................................................. 10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Kvalifikationer ............................................................................................................................... 10
Introkursus .................................................................................................................................... 11
Frivilligpleje ................................................................................................................................... 11
Forventninger ............................................................................................................................... 12
Gruppeledere/frivillige mødes.................................................................................................... 13
Valg af arbejdsopgaver ............................................................................................................... 13
Forventningsafklaring for gruppeledere ................................................................................... 13

5 Samtaler, sparring og supervision ................................................................................................. 15
5.1
5.2
5.3

Hvornår er samtaler om rollen som frivillig hensigtsmæssigt? ............................................. 15
Formålet med samtalerne .......................................................................................................... 15
Forskellige former for samtaler.................................................................................................. 16

6 Lidt om at lytte til andre................................................................................................................ 17
6.1

At være en god lytter ................................................................................................................... 17

7 Selvhjælpsgrupper for voksne – værktøjskasse ............................................................................. 18
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Hvordan forberedes en ny gruppedeltager til gruppen? ........................................................ 18
Hvordan forberedes gruppelederen til gruppen? .................................................................... 19
Værd at vide omkring gruppen .................................................................................................. 19
Opstart af en gruppe ................................................................................................................... 21
Efterfølgende gruppemøder ....................................................................................................... 23
Afslutning af en gruppe............................................................................................................... 24
Igangsætterens/gruppelederens opgaver i forhold til kontoret: ............................................ 26

8 Trivselsgrupper ............................................................................................................................. 27
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Hvorfor trivselsgrupper? ............................................................................................................. 27
Hvad er en trivselsgruppe? ........................................................................................................ 27
Retningslinjer/grupperegler ........................................................................................................ 29
Visitation / infomøde.................................................................................................................... 30
Gruppelederne ............................................................................................................................. 31

9 Individuelle samtaler - værktøjskasse............................................................................................ 33

Side 2

10 Retningslinjer for mødet med et selvmordstruet menneske ......................................................... 33
10.1

Helt overordnet gælder det ........................................................................................................ 33

11 Tavshedspligt i Selvhjælp Silkeborg ............................................................................................... 35
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Hvad gælder tavshedspligten? .................................................................................................. 35
Hvornår er der brud på tavshedspligten? ................................................................................ 35
Lovmæssigt oplysnings- og underretningspligt....................................................................... 35
Børneattest ................................................................................................................................... 36
Retningslinjer for opbevaring af fortrolige oplysninger .......................................................... 36

12 Praktiske informationer................................................................................................................. 37
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Medlemsskab ............................................................................................................................... 37
På kontoret møder du: ................................................................................................................ 37
Nøglechip ...................................................................................................................................... 37
Lokalereservation ........................................................................................................................ 38
Forsikring af frivillige ................................................................................................................... 38
Selvhjælps bibliotek .................................................................................................................... 38
Printer ............................................................................................................................................ 38
Adresser på diverse gruppelokaler ........................................................................................... 38

13 Bilag .............................................................................................................................................. 39
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

Når borgeren møder selvhjælpen ............................................................................................. 40
Værd at vide – inden du starter i gruppen ............................................................................... 41
Ideer til selvhjælpsgruppens arbejde........................................................................................ 42
Tavsheds- og samtykkeerklæring ............................................................................................. 44
Vigtige telefonnumre ved psykiske krisesituationer: .............................................................. 46
Litteraturliste ................................................................................................................................. 47
FAQ – Selvhjælp kontra terapi/coaching ................................................................................. 48
Værd at vide ................................................................................................................................. 50
Funktionsbeskrivelse, gruppeleder ........................................................................................... 52
Rådgivning - selvmordstruet ...................................................................................................... 55
Spørgeskema ved gruppe-afslutning ....................................................................................... 56

Side 3

1 Velkommen til Selvhjælp Silkeborg
Tak fordi du har vist interesse for Selvhjælp Silkeborg og har lyst til at gøre en forskel for og med mennesker i
svære livssituationer. Uden dig og de andre frivillige; ingen forening.
Denne mappe er tænkt som en introduktion til ramme/opgaver som gruppeleder i foreningen. Den vil give
dig et grundlæggende afsæt til din praksis i foreningen. Den er også rigtig god til løbende at vende tilbage til,
slå op i ved tvivl osv.
Kig meget gerne på vores hjemmeside: www.selvhjaelpsilkeborg.dk. Her ser du hvilke konkrete grupper vi
har, kan finde oplysninger om sekretariat, bestyrelse, medlemskaber osv.

Vi er også tilgængelige på både Facebook og Linkedin – som ’Selvhjælp Silkeborg’ – her kan du følge vores
hverdagsliv i foreningen lidt tættere.

Endelig vil du modtage et månedligt nyhedsbrev fra os, hvor der altid er et særligt afsnit ’mest for frivillige og
gruppeledere’, som du bedes holde dig orienteret i.

Dette introduktionshæfte har to dele:
Del 1:
En generel præsentation af selvhjælpens historie, metode og værdier, samt en præsentation af foreningen
Selvhjælp Silkeborg. Denne del kan læses af alle interesserede.
Del 2:
En praktisk introduktion til selvhjælpsarbejdet som gruppeleder. Denne del henvender sig til alle, som skal
arbejde med grupper hos Selvhjælp Silkeborg.
Kapitel 9 retter sig mest til arbejdet med voksne og kapitel 10 til arbejdet med børn og unge. Dog anbefales
alle, uanset ønsket målgruppe, at læse begge kapitler.
Denne del kan også bruges som en håndbog eller som et opslagsværk, når der opstår tvivl om noget.

Mappen skal ses som et inspirations– og idéhæfte, og ikke som en slavisk vejledning.
Hvis du er i tvivl om noget af indholdet eller måske endda uenig; så kontakt endelig daglig leder eller andre
relevante medarbejdere/koordinatorer i foreningen og start en dialog. Vi har som forening brug for at blive
udfordret; det er sådan udvikling opstår. Så kom endelig løbende med ris, ros og idéer.

De bedste hilsner
Tove Tranæs Voss
Daglig leder, Selvhjælp Silkeborg
Marts 2022
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Del 1
2 Baggrund for begrebet selvhjælp
2.1 Historisk blik
De første selvhjælpsgrupper startede i USA i 1930´erne. Det var AA (Anonyme Alkoholikere), der udviklede
samtalemetoden, hvor man mødes i grupper og taler i runder. I AA er der meget faste regler og ritualer – og
de selvhjælpsgrupper, der siden kom til Danmark, er langt mindre regelrette og ritualiserede, men runden er
bevaret. Det vil sige, at langt de fleste gruppemøder starter med en runde, hvor alle kommer med det, vi
kalder en ”vejrmelding”: en melding om, hvordan man har det, hvad der er aktuelt lige nu, og hvad der er
sket siden sidste gruppemøde i forhold til den problematik, som gruppen mødes om.
I Danmark har selvhjælpsgrupperne en anden central baggrund, nemlig patientforeningerne. Mange af disse
arbejder på to niveauer: udadtil politisk og indadtil for sine medlemmers konkrete behov, og herunder er de
med til at oprette patient-, pårørende-, netværks- eller støttegrupper.
Selve begrebet selvhjælpsgrupper præsenteres første gang i regeringens forebyggelsesprogram i 1985.
Forebyggelsesprogrammet var foranlediget af WHOs kampagne ”Sundhed for alle år 2000”. I kampagnen
hed det, at ”selvhjælpsgrupper er et enkelt og bredt tilgængeligt forebyggende redskab”.
I Danmark blev denne kampagne introduceret bl.a. af embedslæge Vagn Christensen, som også skulle blive
en af pionererne i forhold til selvhjælpens udbredelse herhjemme. Senere samme år blev han inviteret til at
holde foredrag i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup (Kolding) husholdningsforening om emnet ”Livsvilje som middel
mod sygdom”.
I dag er der nok ingen, der studser over sådan en titel, for vi bliver mere og mere vant til tanken om, at man
tænker patienten med som en vigtig medspiller i forhold til behandling af sygdom – fx laver man
patientskoler her i Silkeborg Kommune, hvor erfarne kronikere lærer patienter med nye diagnoser at blive
bedre til at tackle livet med sygdom, smerte osv. Det samme ses på området med psykiske vanskeligheder.
Her bruges også i Silkeborg ’peers’, der er mennesker med egen-erfaring omkring psykiske vanskeligheder i
det professionelle arbejde. Men dengang var det en ny tendens, som, det siden har vist sig, var kommet for
at blive.
I foredraget nævnte Vagn Christensen selvhjælpsgrupper som et led i denne tendens, og bagefter sluttede
formanden for husholdningsforeningen, Lisbeth Bonde Petersen, aftenen med at spørge bredt ud i
forsamlingen, om der var nogen, der havde lyst til at være med til at prøve at få nogle selvhjælpsgrupper i
gang. Det var der, og de fik igangsat et forsøgsprojekt med støtte fra undervisnings – og socialministeriet.
I 1987 startede de første selvhjælpsgrupper i Kolding, og Lisbeth Bonde Petersen var med til at sprede idéen
over hele landet med mange foredrag, udgivelser og personlig vejledning til alle interesserede. I 1988 var der
40 selvhjælpsinitiativer på landsplan, i 1991 var der 80 med 1000 grupper og i 1996 var der 94
selvhjælpsforeninger med 1541 frivillige.
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2.2 Hvad er selvhjælp?
Selvhjælp er troen på, at de fleste mennesker, børn som voksne, kan bearbejde deres problemer ved at
møde andre, der står i lignende livssituationer eller med lignende erfaringer. Selvhjælp er ikke professionel
behandling, men derimod muligheden for sammen med andre at sætte ord på sine tanker, dele sine erfaringer
og være i det svære – sammen med andre. Selvhjælp er at vide, at man ikke er alene, og at der findes
fællesskaber og lindrende relationer; også i det rigtig svære i livet.
I Selvhjælp Silkeborg har vi selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og i særlige tilfælde gives der individuelle
samtaler:


I selvhjælpsgrupperne får mennesker i en vanskelig livssituation glæde og gavn af at mødes med andre
mennesker, der står i en lignende situation. Gruppen er et trygt forum at fortælle sin historie i og
samtidig en mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med lignende problematikker og
følelser som én selv.



I netværksgrupperne er formålet at skabe samvær mellem mennesker med en fælles interesse eller
netværk mellem en bestemt gruppe borgere – f.eks. har vi netværk for svagtseende, voksne med
aspergers og unge. Her er grupperne ikke så stærkt faciliteret som i selvhjælpsgrupperne; der er mere
plads til improvisation og aktiviteter.



I en individuel samtale er udgangspunktet altid den enkeltes egen oplevelse af sin situation. Samtalens
formål er at hjælpe deltageren med at få overblik over sine problemer og gennem denne afklaring at
fremme vedkommendes handlemuligheder. Vi tilbyder kun individuelle samtaler til mennesker, der
falder inden for vores målgruppe, og som enten har brug for få samtaler individuelt før de kan indgå i en
gruppesammenhæng, eller i tilfælde hvor der kan være lang ventetid på en gruppe.
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2.3 Selvhjælpens værdier
Selvhjælpens arbejde er baseret på seks kerneværdier:

1. FRIVILLIGHED
Vi er en forening med mange frivillige og få ansatte. Alle vores deltager-rettede aktiviteter bæres af frivillige,
ligesom bestyrelsen består af frivillige. Uden frivillige ingen forening.
De ansattes opgave er primært at sikre rammen i form af administration, koordination, fundraising, netværk
og forskelligartet frivilligpleje.
Foreningen er baseret på medmenneskelighed og frivillighed; det gælder både for deltagere og
gruppeledere/igangsættere.
I forskellige sammenhænge samarbejder vi med eksempelvis kommune og region om at levere
helhedsorienterede løsninger, der er bedre end hvis vi prøvede hver for sig. Det er det, der kan kaldes
’samskabelse’. I sådanne samarbejder er det vigtigt for os at have et fast blik på at bevare vores identitet og
styrker som en frivillig forening.

2. LIGEVÆRDIGHED
I en selvhjælpsgruppe er ingen mereværdige eller mindreværdige - alle deltagere er ligeværdige. Alle giver
og modtager på lige fod. Gruppedeltagerne betragtes alle som eksperter i deres eget liv og dermed som de
bedst egnede til at finde løsninger på egne problemer.
Det er gruppelederens rolle og opgave at skabe rammer, der understøtter ovenstående; ikke være ekspert
eller rådgiver.

3. GENSIDIGHED
Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. I en selvhjælpsgruppe får man selv hjælp samtidig med, at
man er med til at hjælpe de andre i gruppen.
Som eksperter på eget liv har alle noget væsentligt at bidrage med. Gruppedeltagerne oplever, at det
problematiske bliver til ressourcer, andre kan spejle sig i og lade sig inspirere af. Jo mere man giver af sig
selv, des mere får man igen den anden vej.

4. MEDMENNESKELIGHED
Selvhjælp er ikke terapi eller behandling. Her sættes ord på menneskelivet på godt og ondt, hvilket formidler
et medmenneskeligt møde uden andre interesser på spil end det at blive klogere på sig selv og andre. Dét,
man møder i selvhjælpen, er medmennesker, som gerne vil gøre en indsats for sig selv og andre.
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5. FORTROLIGHED
Tavshedspligten gælder såvel gruppeledere som gruppedeltagere, hvilket er afgørende for fortroligheden og
trygheden i gruppen.
Tavshedspligten gælder i forhold, som må betragtes som personlige og fortrolige, og som den enkelte under
udførelse af sit arbejde eller deltagelse i et af foreningens tilbud måtte blive bekendt med.
Tavshedspligten understreges så ofte som muligt i vores arbejde.
Der føres ikke journal i en selvhjælpsgruppe. Dog indsamler foreningen via en database basis-informationer
om alle både gruppeledere og gruppedeltagere, som gør det muligt at matche de rigtige mennesker med de
rigtige grupper – og give besked ved eksempelvis aflysninger, arrangementer osv. Dette kan man læse mere
om i vores privatlivspolitik, der er tilgængelig på hjemmesiden. Man er også altid velkommen til at se, hvad
der står skrevet om én i systemet.

6. TILGÆNGELIGHED
Alle foreningens tilbud er gratis, fordi det skal være muligt for alle at benytte dem. Derudover forsøger vi at
reagere så hurtigt som muligt på henvendelser. Vi ønsker at Selvhjælp Silkeborg i så høj grad som muligt gør
sig tilgængelig for hvert enkelt menneske, der henvender sig. Hvis vi ikke er det rette tilbud, gør vi vores
bedste for at henvise til andet relevant.
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3 Om Selvhjælp Silkeborg
3.1 Historik om Selvhjælp Silkeborg
Selvhjælpsarbejdet i Silkeborg startede i 1991, hvor foreningen blev oprettet. De første år havde foreningen
ikke egne lokaler, så koordinatoren, Anni Graaberg, som også var initiativtager til at starte
Selvhjælpsforeningen, arbejdede hjemmefra, og møderne foregik på ældrecentret Remstruplund. Senere
med økonomisk støtte fra kommunen kunne foreningen lønne koordinatoren og efterhånden også få sine
egne lokaler.
Fra 2004-2009 havde foreningen lokaler på Drewsensvej 62B i Silkeborg. I 2009 flyttede foreningen til
Silkeborg midtby, Østergade 9, hvor vi havde lokalefællesskab med kommunens Sundhedshus og
Frivilligcenter Silkeborg. Herefter flyttede vi i december 2014 ind i vores nuværende lokaler på Estrupsgade
4, 1. sal. Her har vi fortsat lokalefællesskab med Frivilligcentret – vi lejer os ind hos frivilligcenteret og er
rigtig glade for det nære samarbejde.

3.2 Formål
Foreningens formål er at etablere fællesskaber for og med mennesker i svære livssituationer. Vi har grupper
for både dem, der selv er ramt, samt deres pårørende.
Vi har tilbud til børn, unge, voksne og seniorer.
Støtten ydes primært i form af selvhjælpsgrupper og netværksgrupper og indimellem individuelle samtaler.

3.3 Organisation
Selvhjælp Silkeborg er en selvejende forening med vedtægter. Vedtægterne kan ses på foreningens
hjemmeside www.selvhjaelpsilkeborg.dk. Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på
fem medlemmer og to suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen er frivillige, der særligt yder en indsats
omkring det organisatoriske. De ansætter den daglige leder og har det overordnede, juridiske ansvar for
foreningen. De er ansvarlige for foreningens overordnede strategi og retning.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Foreningen drives primært med økonomisk støtte fra kommune, stat og diverse fonde, puljer og loger.
Desuden bidrager foreningens medlemmer også økonomisk; vi har både private medlemmer og
erhvervsmedlemmer.
Foreningen er medlem af den landsdækkende interesseorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
(FriSe).
Selvhjælp Silkeborg er uafhængig af behandlingsmæssige, politiske, religiøse og etniske interesser.
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Del 2
I del 2 vil vi komme ind på vores daglige praksis både i forhold til henvendelser fra potentielle
gruppedeltagere, procedurerne i vores tilbud og gruppelederens rolle. Denne del er tænkt som en slags
håndbog, man kan slå op i, når man er i tvivl om noget.
Vi beskriver både den klassiske selvhjælpsgruppe for voksne (kap. 9) og vores børn- og ungegrupper (kap.
10). Men uanset om dit frivillige virke retter sig specifikt mod børn eller voksne, kan du hente vigtig viden
begge steder.
Selvhjælp Silkeborg samarbejder med Silkeborg Kommunes folkeskoler omkring Trivselsgrupper og med
Psykiatriens Hus. Det betyder, at der i grupper omkring disse to områder, er en ansat, der er gruppeleder
SAMMEN med en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg. De ansatte gruppeledere anses for at være en lige så vigtig
og stor del af foreningen som de frivillige.

4 Gruppelederen
4.1 Kvalifikationer
Da vi i selvhjælpen arbejder med mennesker i svære livssituationer, har vi brug for gruppeledere med særlige
menneskelige kvalifikationer.

VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU:


Har overskud til at være med mennesker, der har problemer af forskellig karakter



Har bearbejdet egne problemer



Kan være nærværende



Er en god lytter – kan sætte dig selv i baggrunden



Kan lade den anden finde sin egen vej – afholde dig selv og resten af gruppen fra at give gode råd,
medmindre dette specifikt efterspørges



Kan sige fra og sætte grænser



Kan fremme den gode og respektfulde dialog



Kan overholde aftaler, der er indgået



Kan fornemme, hvis der er nogen i gruppen, som har brug for professionel støtte og give denne viden
videre til daglig leder/koordinator



Tror på, at deltagerne selv kan tage ansvar for gruppen



Kan skabe tryghed og tillid

Vi værdsætter, at du er åben og ærlig i forhold til dine styrker og svagheder. Vi forventer ikke, at du er
perfekt i din praksis hos os. Det vigtigste for os er, at du kan reflektere over egen praksis i forhold til de
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oplevelser, du får gennem selvhjælpsarbejdet, og at du går ind i det med både gåpåmod og ydmyghed over
for de opgaver, du skal løse.
Vi sætter pris på en stor forskellighed blandt vores gruppeledere og frivillige, hvad baggrund, erfaring, køn,
alder og interesser angår. Du udvælges ikke pga. en bestemt uddannelse eller titel, men pga. menneskelige
egenskaber og personlige livserfaringer. Dog har en overvægt af vores gruppeledere en faglighed, hvor de
har arbejdet med børn, unge eller voksne på forskellig vis.
Andre former for frivillighed:
Du behøver ikke være gruppeleder for at være frivillig i Selvhjælp Silkeborg. Du kan eksempelvis også være
frivillig og arbejde med PR, medlemshvervning, events, på kontoret eller fundraising. Mulighederne er
mange. Måske har du også din helt egen idé, du gerne vil arbejde med? Tøv ikke med at komme med forslag.

4.2 Introkursus
For at kunne arbejde som gruppeleder eller på anden måde frivillig i Selvhjælp Silkeborg skal du gennemgå et
introkursus, så du bliver klædt på til de opgaver, der ligger i foreningen. Det er også derigennem, du lærer
andre nye i foreningen at kende, og vi lærer dig en smule at kende.
Du bliver introduceret til selvhjælpens metode, værdier og principper. Der vil både være oplæg, øvelser,
fælles refleksioner og dialog.
Din fornemmeste opgave som gruppeleder er at facilitere gruppen – hjælpe gruppen med at fungere som et
fællesskab og sikre, at hver enkelt deltager føler sig set, hørt og forstået.

FORLØBET SOM NY FRIVILLIG
1. Du henvender dig via mail, telefon eller personligt.
2. Indledende samtale med frivillig koordinator eller ansat i Selvhjælp Silkeborg.
3. Introkursus, som strækker sig over 2/3 aftener, hvor du sættes ind i Selvhjælp Silkeborgs arbejde,
selvhjælpens metode og værdier. Her fokuserer vi også på at opbygge relationer mellem deltagerne og
afprøve forskellige redskaber til at skabe gode samtaler.
4. Opfølgende samtale med en eller to relevante personer fra Selvhjælp Silkeborg. Her finder vi ud af, om
samarbejdet kan fortsætte, og i så fald i hvilken form og med hvilke opgaver og roller.
5. Deltagelse i første gruppe. Du deltager (som hovedregel) i et gruppeforløb med en erfaren gruppeleder
og får på den måde en praktisk introduktion til arbejdet. Den erfarne frivillige bliver samtidig din mentor
i foreningen og en god garant for, at du falder til som ny i en stor forening. Læs mere om det at være
mentor/føl i bilag 8.
6. Hele forløbet afrundes med en evalueringssamtale med en ansat eller koordinator samt evt. den erfarne
gruppeleder.

4.3 Frivilligpleje
Vi ønsker, at du i din tid som gruppeleder/frivillig hos os løbende har mulighed for at blive inspireret og
dygtiggjort inden for selvhjælpen og beslægtede felter. Derfor afholder vi både kurser, stormøder, oplæg,
fælles sparringer og fester for og med vores frivillige.
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Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder en række kurser året igennem, som alle frivillige kan tilmelde
sig. Endvidere er det også muligt at deltage i kurser/temadage arrangeret af landsforeningen
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).



I vores eget regi inviteres alle gruppeledere/frivillige løbende til inspirations- og sparringsmøder samt
kursusdage, som beskæftiger sig med emner, som er relevante for selvhjælpsarbejdet.



Du har endvidere til enhver tid mulighed for at søge støtte, vejledning og sparring hos den daglige leder,
som enten selv kan hjælpe eller henvise videre til en anden indenfor eller uden for foreningen. Det kan
være hvis du har nogle spørgsmål eller problemer omkring de opgaver, du varetager for foreningen, eller
omkring din egen rolle. Hvis det skønnes, at der er behov for mere professionel bistand, kan dette også
iværksættes.



To gange årligt afholder vi fælles sparring og refleksion for aktive gruppeledere. Vi forventer, at du
deltager i dette mindst en gang årligt.

4.4 Forventninger
Forventninger går begge veje; vi har nogle til dig, og du kan på din side også forvente dig noget af os.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG:


Det forventes, at du deltager på introkurset og efterfølgende har lyst til og mod på at løse opgaver i
foreningen.



Det forventes, at du løbende er i kontakt med en aftalt ansat eller koordinator, når du løser opgaver for
foreningen. Giv jævnlige tilbagemeldinger både på opgaven, og på din egen oplevelse og rolle i det.
Spørg, hvis du er i tvivl om noget.



Det forventes, at du har tid og lyst til at deltage i arrangementer for alle foreningens frivillige.



Det forventes, at du selv siger fra og beder om en pause, hvis du har problemer i dit eget liv.



Det forventes, at du overholder tavshedspligten og underretningspligten.



Det forventes, at du er ærlig og loyal over for foreningens værdigrundlag, formål og vedtægter.



Det forventes, at du har en ren børneattest, når du arbejder med børn/unge.

DU KAN FORVENTE AF OS:


At få en grundig introduktion til arbejdet.



At få løbende støtte og sparring.



At deltage i møder med de andre gruppeledere/frivillige i foreningen.



At blive løbende informeret om, hvad der sker i foreningen (via månedlige nyhedsbreve).



At blive tilbudt kurser og inspiration med jævne mellemrum.



At få en høj grad af medindflydelse.



At få mulighed for at udvikle dine arbejdsområder i dialog med den daglige leder eller anden relevant
ansat i foreningen.
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4.5 Gruppeledere/frivillige mødes
Selvhjælp Silkeborg afholder i løbet af året flere arrangementer for de frivillige.


Stormøder. Her bliver der informeret om det, der er aktuelt i foreningen lige nu, og der vil blive taget
relevante selvhjælpsemner op.
Desuden er det en mulighed, bestyrelsen og ledelsen har, for at høre, hvad der sker ”ude i marken”, og
debattere vigtige emner med de frivillige.
Omvendt er det også en mulighed, de frivillige har, for at møde bestyrelsen og ledelsen og komme i
dialog med dem.
Vi ønsker, at du som frivillig prioriterer dette højt, da foreningen har brug for denne udveksling mellem
de forskellige aktører for at kunne blive ved med at yde selvhjælp af høj kvalitet.



Fælles sparring og refleksion to gange årligt.



Foreningen indkalder også til relevante faglige kurser/foredrag, som du som frivillig kan deltage i, hvis du
har lyst og interesse for det.



Af sociale arrangementer afholder bestyrelsen hvert år en julefest og en sommerfest for alle frivillige og
ansatte.



Den årlige generalforsamling ligger inden udgangen af april.

4.6 Valg af arbejdsopgaver
Mennesker er forskellige og det er frivillige heldigvis også. I kommer med forskellige erfaringer, ønsker og
kompetencer. Derfor er det også forskelligt, hvilke gruppeemner og opgaver, den enkelte har lyst til i
foreningen. Derfor er vigtigt, at der er en løbende dialog mellem dig som frivillig og den relevante
medarbejder/koordinator, så vi hele tiden har en fornemmelse af, i hvilket omfang og til hvilke opgaver, du
ønsker at bidrage. Det betyder også, at vi løbende kan finde på at kontakte omkring interesse for nye
grupper. Det kan være enten via direkte mail eller nyhedsbrevet. Vi forventer at du holder dig orienteret og
svarer retur, når vi kontakter dig direkte – lige meget om det er indenfor dit interessefelt eller ej.
Vær bevidst omkring, at det kan være svært at have en gruppe over et tema, du selv har haft tæt inde på
livet. Langt hen ad vejen er det en kvalitet at have oplevet problemet på egen krop, men det kan også vække
nogle gamle og måske ikke helt bearbejdede følelser. Det er vigtigt at anerkende og acceptere dette og evt.
bede om en sparringssamtale hvis man er i tvivl. Vi vil i fællesskab finde ud af, om du er klar til en gruppe
inden for ’dit eget tema’. Det er langt fra en nødvendighed at kende til den problematik, man arbejder med i
en gruppe, for at kunne yde selvhjælp. Nogle gange kan det ligefrem være en fordel at være helt
udenforstående.

4.7 Forventningsafklaring for gruppeledere
I Selvhjælp Silkeborg er der næssten altid to gruppeledere knyttet til en gruppe. Det kan være en erfaren og
et ”føl”, eller det kan være to erfarne.
I vores trivselsgrupper på skolerne og grupper for pårørende til psykisk sårbare vil det være en medarbejder
fra hhv. skole/Psykiatriens Hus og en frivillig, der driver gruppen i et ligeværdigt fællesskab. De grupper, der
kører hos os selv i Estrupsgade, drives af to frivillige gruppeledere.
Inden man starter en gruppe op med en anden, laves en forventningsafstemning de to gruppeledere
imellem. På den måde skabes det bedst mulige grundlag for et godt og frugtbart samspil. Denne samtale
igangsættes og faciliteres af den relevante ansatte i foreningen.
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I bilag 9 finder du nogle spørgsmål, der kan bruges som inspiration til samtalen om forventninger. Endvidere
kan du læse mere i kap. 9 og 10 om dine forberedelser til opstart af en gruppe.
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5 Samtaler, sparring og supervision
5.1 Hvornår er samtaler om rollen som frivillig
hensigtsmæssigt?
Når man arbejder med mennesker, er det uundgåeligt, at der somme tider vil opstå situationer, hvor man
kommer i tvivl om, hvad man skal gøre, og om man har slået til i en given situation. Mange forskellige
spørgsmål kan melde sig, og dem er det vigtigt at følge op på.
Samtidig kan mødet med mennesker, der har det svært, rippe op i egne gamle følelser. Egne oplevelser, man
troede var godt bearbejdede, kan pludselig fylde igen.
I sådanne situationer er det vigtigt – både for at passe på deltagerne og sig selv – at søge samtaler om rollen
som gruppeleder/frivillig hos Selvhjælp Silkeborg.
Sådanne samtaler bidrager også til at få belyst det, der gik rigtig godt, og på denne måde bruge de positive
erfaringer konstruktivt.
Helt konkret henvender du dig til daglig leder eller den medarbejder, du har tættest kontakt med – og
vedkommende hjælper dig derfra.
Du inviteres også to gange årligt til fælles sparring og refleksion med de andre gruppeledere i foreningen.

EN RÆKKE EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, DER KAN ARBEJDES MED:


Hvordan tackler jeg en bestemt deltager på en god måde?



Det var en ubehagelig oplevelse, hvordan tackler jeg det?



Hvordan skal jeg tolke tavshedspligten?



Hvordan skal jeg forholde mig til en person/en problemstilling i gruppen?



Hvordan sikrer jeg/vi, at vi som frivilligt makkerpar støtter hinanden bedre?



Hvorfor påvirker denne situation mig så meget, at jeg bliver ved med at tænke på det?



Hvad kan jeg lære af det?

5.2 Formålet med samtalerne
Samtaler omkring ovenstående kan enten foregå individuelt (eller som gruppeleder-makker-par) med en
ansat eller erfaren frivillig med kompetencer inden for feltet – eller til fælles sparring og refleksion med
andre gruppeledere.


At tage vare på sig selv og andre



At sikre en løbende udvikling af den enkelte



At sikre kvalitet i arbejdet med gruppen



At dele erfaringer



Give Selvhjælp Silkeborg mulighed for at udvikle sig og justere som forening når det er relevant og
nødvendigt.
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5.3 Forskellige former for samtaler
I Selvhjælp Silkeborg findes der forskellige muligheder for samtaler om rollen som frivillig, som vi opfordrer
kraftigt til, du bruger.
Nedenfor er de forskellige muligheder beskrevet:

MAKKER-SPARRING:
Da der som hovedregel er to gruppeledere tilknyttet en gruppe, har man mulighed for løbende at snakke
med hinanden om, hvordan man hver især har oplevet mødet og/eller forløbet, hvilke tanker har man haft
undervejs, er der noget man er i tvivl om osv.? Vi forventer, I løbende forventningsafstemmer og taler om
det, der fylder i relationen; både relationen til hinanden og deltagerne i gruppen.

FÆLLES ERFARINGSUDVEKSLING:
På vores stormøder og inspirationsaftener er der oftest plads til at fortælle om de dilemmaer og
udfordringer, der kan fylde hos den enkelte frivillige.

INDIVIDUELLE ELLER PARVISE SAMTALER MED EN SÆRLIGT UDDANNET FRIVILLIG ELLER
KOORDINATOR/DAGLIG LEDER:
Her er der tre forskellige muligheder:
1. Man kan bede om uformel sparring med en af de andre gruppeledere, som man føler sig tryg ved
og har tillid til. Ofte vil de erfarne igangsættere kunne hjælpe de nye med forskellige
problemstillinger.
2. Det er muligt at få en samtale med en særligt uddannet frivillig, der har kompetencerne til at give
kollegial sparring og samtaler omkring det at være frivillig og de dilemmaer og paradokser, man
nogle gange befinder sig i i den sammenhæng.
3. Dernæst kan man altid bede om en samtale med den daglige leder eller en relevant medarbejder i
foreningen.

PROFESSIONELLE SAMTALER:
Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt med professionelle, eksterne psykolog-samtaler. Her
henvender du dig altid til den daglige leder, som vurderer og sørger for det praktiske. Selvhjælp Silkeborg
betaler omkostningerne hvis ’skaden’ er sket i vores regi.
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6 Lidt om at lytte til andre
6.1 At være en god lytter
En ”god lytter” lytter med ro og nærvær til det, der bliver sagt og lægger samtidig mærke til det, der IKKE
bliver sagt, og interesserer sig også for dette. Man afbryder i udgangspunktet ikke, man rummer
pauser/stilhed, og man lægger mærke til kropssprog og mimik. Man tager ikke ansvaret for
gruppedeltageren, men ved, at det er vedkommende selv, der skal løse sine egne problemer. Gennem
uddybende spørgsmål og kommentarer hjælper man gruppedeltageren til at opnå et mere klart billede af,
hvad det er for en problemstilling, han/hun står med, og til at opdage sine egne ressourcer. Ved at
anerkende deltageren, bidrager gruppelederen (og resten af gruppen) til at deltageren føler sig værdifuld og
højner sit selvværd. Dette fremmer deltagerens overskud og evne til at handle på egne problemer.
Gruppelederen hjælper også resten af gruppen til at være gode lyttere og følge de samme principper som
nævnt ovenfor.
Et godt spørgsmål til at bringe gruppen i spil kunne være ’er der andre, der har erfaring med xxx’. På den
måde opfordrer vi til erfaringsdeling – og at blive på ’egen banehalvdel’.
Det er vigtigt at være årvågen over for sig selv, når man skal lytte til et andet menneske. Stil dig en gang i
mellem følgende spørgsmål:


Kan jeg lytte uden at vurdere, dømme, råde og belære (rigtigt–forkert, godt–dårligt)



Virker mine spørgsmål nogle gange som et forhør?



Kommer jeg nogle gange med lidt for mange gode råd?



Kommer jeg til at diagnosticere og definere?



Overfortolker jeg nogle gange?



Kommer jeg nogle gange til at tale for meget om mig selv og mine egne problemer?

De fleste af os vil løbende falde i én eller flere af ovennævnte ’fælder’ – det sker for de fleste. Det vigtige er
at være opmærksom på det, og forsøge at gøre sit bedste for at undgå dette fremadrettet.
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7 Selvhjælpsgrupper for voksne – værktøjskasse
I kapitel 9 får du praktiske oplysninger omkring, hvordan en deltager forberedes til et gruppeforløb og den
videre arbejdsgang. Endvidere finder du en vejledning på opstart og afslutning af en gruppe for voksne.
OBS: kig også på bilag 10 som er vores funktionsbeskrivelse for gruppeledere. Dette er et kortere overblik
over, hvad der forventes af dig som gruppeleder hos Selvhjælp Silkeborg

7.1 Hvordan forberedes en ny gruppedeltager til
gruppen?
De fleste potentielle deltagere henvender sig telefonisk eller pr. mail. Det er vigtigt, at initiativet til at
benytte sig af selvhjælp kommer fra den enkelte selv. Nogle gange er det dog familiemedlemmer, læger,
sagsbehandlere eller andre, der tager den allerførste kontakt for lige at blive helt afklaret med, om det er
noget for vedkommende.
Oftest er det vores voksen-koordinatorer, der afholder den indledende samtale. Der er tale om erfarne
frivillige, der har kompetencer til afholdelse af individuelle samtaler. Formålet med denne samtale er:


At afklare om personen hører til i selvhjælpsregi eller har brug for anden type hjælp og støtte. I disse
tilfælde gør vi vores bedste for at henvise videre. Vi forsøger at leve op til ’ingen afvisning uden
anvisning’ i foreningen.



At informere deltageren om Selvhjælp Silkeborgs værdier, muligheder og tilbud.



Blive en smule klogere på den potentielle deltager og indsamle kontaktinfo til videre brug.



At afklare hvilke(t) tilbud, der er bedst egnet til den potentielle gruppedeltager.

Besluttes det, at vedkommende skal skrives op til en gruppe, vil der være stor forskel på hvor hurtigt, det kan
lade sig gøre at komme i gang. Det er forskelligt, hvor længe man kan risikere at stå på venteliste, alt efter
tilstrømningen af deltagere og de tematikker, de ønsker at komme i en gruppe omkring.
I de åbne grupper vil det være muligt at tage imod nye deltagere løbende, og den nye gruppedeltager kan
komme hurtigt i gang (dog er det altid gruppens afgørelse, om der er plads til flere).
Hvis der ikke umiddelbart er nogen åben gruppe inden for ens emne, kommer man på en venteliste. Når der
er deltagere nok til at sætte en gruppe i gang om et bestemt emne/problem, kontaktes frivillige
gruppeledere, mødelokale bestilles, og en ny gruppe er nu klar til at blive startet.

KLAR TIL START
Når en gruppe er klar til at blive startet, vil alle på ventelisten til den aktuelle gruppe modtage en invitation,
hvor vi informerer om praktiske oplysninger som tid, sted, igangsætterens navn og tlf.nr., der skal benyttes
ved afbud. Der informeres om, at alle har tavshedspligt og vigtigheden af at møde hver gang, for at gruppen
skal fungere godt.
Endvidere får de tilsendt arket ”Værd at vide – inden du starter i gruppen”, som giver en kort beskrivelse af,
hvad det vil sige at være med i en gruppe.
Det er sekretariatet i Selvhjælp Silkeborg, der udsender denne invitation.
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Sidste skridt er, at de to gruppeledere modtager en deltagerliste og tager personlig kontakt til alle deltagere
forud for første mødegang.

7.2 Hvordan forberedes gruppelederen til gruppen?
Gruppelederen vil modtage en deltagerliste, og skal melde tilbage til daglig leder/relevant medarbejder, hvis
man kender nogle af deltagerne. Hvis man gør det, vil vi i fællesskab afgøre, om det er en god idé, at
vedkommende bliver gruppeleder i gruppen. Beslutningen afhænger meget af relationen og vurderes i hvert
enkelt tilfælde.

HVORDAN MATCHES TO GRUPPELEDERE?
Når en gruppe skal have to gruppeledere koblet på, er det afgørende at få skabt en god samarbejdsrelation.
Det gælder uanset, om det er to frivillige gruppeledere eller en frivillig gruppeleder og en ansat gruppeleder.
I alle vores ’par’ prioriterer vi ligeværdigheden højt, og gruppen er et fælles ansvar.
Hvis du er helt ny som gruppeleder, vil du i videst muligt omfang blive koblet sammen med en erfaren.
Herved vil den erfarne gruppeleder også blive en slags mentor for dig som ny frivillig i foreningen.
Forud for gruppeopstart vil begge gruppeledere blive inviteret til et opstartsmøde. I skal afsætte ca. 1½-2
timer til mødet. Til første del deltager daglig leder eller anden relevant medarbejder/koordinator og vil
klæde jer på til den kommende opgave, som primært handler om at I skal lære hinanden lidt at kende, så I
kan vurdere om I tror på et samarbejde omkring gruppen.
Den sidste times tid sætter I jer for jer selv og taler sammen efter en uddelt interviewguide. Dette er
samtidig en god måde at lære hinanden at kende på. Her skal I også planlægge forløbet og få afklaret,
hvordan I fordeler opgaverne i gruppen.
Efter dette møde har begge gruppeledere mulighed for at melde fra på opgaven, hvis kemien var helt ved
siden af. Det sker heldigvis meget sjældent, men det er muligt.

7.3 Værd at vide omkring gruppen
GRUPPENS STØRRELSE
For at etablere en gruppe, skal der helst være seks-otte deltagere med samme emne. Er der flere end otte
deltagere i en gruppe, er der ikke tid nok til hver enkelt. Det er vigtigt, at alle tager hjem med en følelse af at
være hørt. Derfor skal alle have tid til at komme til orde i løbet af mødet.
Er der færre end seks i gruppen, bliver den for sårbar i forhold til eventuelle afbud. I tilfælde, hvor deltagere
har stået på venteliste i lang tid, eller inden for emner med kun få mulige deltagere, kan der dog godt
undtagelsesvis laves grupper på fire-fem deltagere.

HVOR MØDES GRUPPERNE?
I starten mødes grupperne altid i neutrale lokaler. Vi benytter overvejende vores egne lokaler i Estrupsgade
og evt. lokaler i Medborgerhuset. Neutrale mødesteder tilrådes, da det giver lige betingelser for alle.
Endvidere er det lettere at holde sig til det emne, gruppen mødes om, når man ikke bliver forstyrret af fx
familie, telefon, husdyr mv.
Side 19

Nogle grupper går over til at mødes privat, hvis/når gruppelederen har trukket sig fra gruppen. Det tilrådes
ikke at mødes privat, så længe der er gruppeledere tilknyttet gruppen.
Er du i tvivl, skal du altid rådføre dig med den daglige leder/koordinator.

KENDER GRUPPEDELTAGERNE HINANDEN PÅ FORHÅND?
På grund af tavshedspligten får gruppedeltagerne ikke hinandens navne på forhånd. Derfor hænder det, at
to i en gruppe opdager til det første møde, at de kender hinanden (familie, nabo, arbejdskollega). Dette kan
godt være et problem, og de to skal altid spørges, hvordan de har det med det. Er det et problem, anbefales
det, at den ene person trækker sig fra gruppen. Vi tilbyder selvfølgelig, at vedkommende kan komme med i
den næste gruppe, vi starter op med samme emne. Rådfør dig med daglig leder/medarbejder, hvis du
oplever dette.

HVOR TIT MØDES GRUPPERNE?
I begyndelsen er det en god idé at mødes mindst hver 14. dag, til man har lært hinanden at kende. Hen ad
vejen, når deltagernes problemer ikke længere er så påtrængende, går nogle grupper over til at mødes en
gang om måneden. Dette er gruppens eget valg.
Vi anbefaler, at langt de fleste grupper starter som et afgrænset forløb på 8-12 gange. Det giver en oplagt
mulighed for hele gruppen for at stoppe op og i fællesskab overveje, om det giver mening at gruppen
fortsætter – og om der evt. skal ske justeringer. Det sikrer også, at gruppelederne løbende har blik for at
overflødiggøre sig selv og gøre gruppen så selvkørende som muligt.
De nærmere omstændigheder omkring hver enkelt gruppe aftales på opstartsmødet mellem de to
gruppeledere og den daglige leder/koordinator.

KAFFE OG TE
For de grupper, der mødes i Estrupsgade, er der gratis kaffe og te fra automaten. Vi beder dig ”tænke før du
tanker” – gå hellere to gange fremfor at kassere en halv kande kaffe. Har du en gruppe i Medborgerhuset,
skal kaffe og te købes der. Der må man ikke medbringe egen forplejning.

MØDEDISCIPLIN
Det er vigtigt for at falde til i en gruppe, at deltagerne møder op de første gange, gruppen er samlet. Det
tager tid at udvikle tillid og tryghed. Vi anbefaler, at man møder de første 3-4 gange, før man kan vurdere,
om gruppen evt. ikke er noget for én. Er man forhindret i at komme til et gruppetræf, melder man afbud til
gruppelederen/igangsætteren.

SKAL ADRESSE OG TELEFONNUMMER OPLYSES I GRUPPEN?
Det er en god idé at vente med at frigive telefonnumre og adresser, indtil gruppemedlemmerne kender og
stoler på hinanden. Initiativet til at udveksle adresser og telefonnumre skal altid komme fra deltagerne selv.
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Der er stor forskel på, hvor anonym de enkelte deltagere ønsker at være, og det skal respekteres. Nogle
ønsker f.eks. kun at opgive sit fornavn i gruppen. Kontoret har altid både navn og telefonnummer, så hvis det
bliver nødvendigt at give en besked til vedkommende, kan det gå igennem kontoret.

DET, DER SKAL SIGES, SIGES I GRUPPEN
En gruppeleder skal være opmærksom på ikke at lade sig bruge af et gruppemedlem, som før eller efter
gruppemødet eller pr. telefon har brug for at snakke om gruppen eller om de andre gruppedeltagere. Hvis
denne situation opstår, må man støtte vedkommende i, at det skal siges i gruppen. Har vedkommende brug
for at snakke ekstra om sin egen situation/problematik, kan individuelle samtaler i særlige tilfælde være en
mulighed. Dette vurderes i fællesskab med enten den daglige leder eller den relevante koordinator.
Samtalepartneren vil i så fald være en anden end en af gruppelederne i gruppen.
Det er heller ikke hensigtsmæssigt, hvis gruppedeltagerne taler sammen om gruppen og gruppens
medlemmer mellem gruppemøderne. Dette bør pointeres, hvis der er nogen, der kender hinanden, og når
man evt. laver en telefonliste.

7.4 Opstart af en gruppe
Det skaber tryghed i gruppen, at gruppelederne sørger for, at rammerne for selvhjælpsgruppens arbejde er
klare og tydelige. Det gælder både de fysiske/praktiske rammer, og de mere overordnede retningslinjer for
en selvhjælpsgruppe. Nedenfor følger de ting du skal huske ved opstart af gruppe.

DET FØRSTE MØDE
Når du møder gruppen første gang, er din primære opgave at få alle til at føle sig godt tilpas og skabe en god
og passende stemning. Ofte er der stor nervøsitet hos gruppedeltagerne den første aften. Mange har gået
alene med deres problem igennem længere tid, måske flere år, og pludselig står de over for at skulle dele
noget af det inderste i dem med helt fremmede mennesker. Det er for de fleste grænseoverskridende. Dette
kræver af gruppelederne, at de er i stand til at rumme denne usikkerhed og nervøsitet hos deltagerne og
kunne bevare et roligt, åbent og nærværende sind.
Nedenfor følger en huskeliste til det første gruppemøde. Der er mange ting, der skal nævnes den første
aften, og det kan være svært at huske det hele. Det er helt ok, at have en tjekliste liggende foran sig. Sig til
gruppen, som det er, at der er mange ting, der skal nævnes, og at du har svært ved at huske det hele
udenad. Det virker autentisk, og du kan bevare dit nærvær omkring gruppedeltagerne.

HUSKELISTE TIL GRUPPELEDEREN/IGANGSÆTTEREN:


Kom i god tid, lav kaffe og te, og stil evt. borde og stole op



Tag imod deltagerne og vis tilrette omkring bordet.



Byd velkommen



Afklar om der er nogen, som kender hinanden, og om det er et problem. Vær behjælpelig med at løse
det, hvis det er tilfældet.



Fortæl hvor længe mødet skal vare.
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Fortæl kortfattet og overordnet om indholdet den første aften. Det skaber tryghed at kende
programmet.



Start med en kort præsentationsrunde (navn, hvor kommer man fra). Præcisér over for gruppen, at
denne første runde skal være kort og overordnet. Start evt. med at præsentere dig selv først. Formålet
med den korte præsentation er, at det er en lettere og blidere måde at komme i gang på.



Forventningsafstemning. Fortæl om rammerne og principperne i en selvhjælpsgruppe. Brug her
dokumentet ’det vi er fælles om’ (bilag 11), som også findes i ’grejskabet’ over for den store bookingskærm lige ved det lille, røde møderum. Her kan du tage, så alle deltagere får et eksemplar med hjem.
Der er på papiret plads til at lave særlige aftaler for netop denne gruppe. Giv plads til at
gruppedeltagerne kan byde ind med tilføjelser og evt. justeringer.



Hold en pause. Det er meget vigtigt at overholde pausen, også selvom snakken kører godt. En pause
giver gruppedeltagerne mulighed for at ’puste ud’ og at møde hinanden på en anden måde.



Tag endnu en runde, hvor der er mulighed for at gå lidt mere i dybden i forhold til det emne, man mødes
omkring. Her er det meget vigtigt, at alle kommer til orde i det omfang, de ønsker det eller formår det.
Ellers føler man ikke, at mødet har givet udbytte.
Denne runde bruges desuden til, at hver enkelt formulerer sine mål og forventninger til at deltage i
gruppen.
Måske vurderer du, at det er bedre at vente med forventningsafklaringen til anden eller tredje
mødegang, og det er helt ok.



Det er vigtigt at overholde taletiden og holde øje med uret.

AFSLUTNING PÅ DET FØRSTE GRUPPEMØDE
Du vil sikkert opdage, at tiden er knap den første aften, og måske når I slet ikke den sidste og lidt mere
uddybende runde. Er det tilfældet, kan det være en god idé at nævne, at der næste gang bliver mere tid til at
gå i dybden omkring emnet. Brug hellere tiden på at få afsluttet det første møde på en god måde.
Tag evt. en kort runde om udbyttet:


Svarede aftenens møde til de forventninger, de havde til en selvhjælpsgruppe?



Hvordan var det at have ordet?



Vil du komme næste gang? Giv gruppen en chance. Mød op mindst 3-4 gange.



Du kan evt. vælge at fortælle gruppen, at det er helt normalt, at man i starten kan føle, at det, man
har sagt, var dumt eller for følelsesladet. Spørg gruppen, om der er nogen, der har det sådan? Hvis
der er, kan man spørge de andre, om der er nogen, der vil give respons på det.



Lav aftaler med gruppen om nye mødedatoer, så der ikke skal bruges tid på det hver gang.



Aftal evt., hvad gruppen skal tale med hinanden om med næste gang.



Er der noget, der skal ændres på eller gøres bedre næste gang.



Rydde op efter sig. Alle hjælper til.



Farvel og tak for i aften.
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7.5 Efterfølgende gruppemøder
ANDEN MØDEGANG
Som regel er stemningen til anden mødegang lettere. De har nu allerede mødt hinanden, og er lidt mere
afklaret i forhold til gruppen.
Det kan være nødvendigt at følge op på det første møde i forhold til ’det vi er fælles om’ (bilag) samt i
forhold til de forventninger og beslutninger, der blev indgået. Dette er især nødvendigt, hvis der er dukket en
ny deltager op i gruppen.
Hvis du til det første møde ikke nåede forventningsafklaringen, skal den introduceres til andet møde.
Start gerne med en siden-sidst-runde. Gruppedeltagerne fortæller på skift, hvordan det er gået siden sidst
med de problemer/dilemmaer/udfordringer, man er kommet i gruppen for at bearbejde - her kommer der
ofte emner op, som kan bruges som aftenens tema.
Efter runden er der plads til udveksling, og ofte er det et bestemt emne, som kommer til at fylde meget, eller
en person fra gruppen, som måske har behov for ekstra fokus til dette møde.
Afslut med en kort runde om, hvordan det går med at være i gruppen.
Beslut eventuelt, hvad der skal arbejdes med næste gang.

EFTERFØLGENDE MØDER
Gruppelederne fortsætter med at være tovholder for gruppen. Derudover overlades så vidt muligt ansvaret
for mødet til gruppedeltagerne. Det skal dog hele tiden være en fælles beslutning, så deltagerne er inddraget
i processen. Det skal ikke altid være gruppelederne, der stiller klart, tager lidt med til kaffen eller lignende.
Lad det gerne være et fælles ansvar, der går på runde så alle bidrager til gruppens trivsel på den måde.
Gruppelederne skal altså efterhånden give mere og mere ansvar tilbage til gruppen – ikke længere deltage så
aktivt, men dog være opmærksom på gruppeprocessen. Gruppelederne skal være rammesættende og støtte
gruppen i at overholde tidligere beslutninger og samtidigt give plads til, at gruppen i fællesskab kan tage nye
beslutninger i takt med, at der sker en udvikling i gruppen.
Det kan også de første gange være nødvendigt at repetere selvhjælpsprincipperne over for deltagerne (tale i
runde, lytte uden at afbryde, ligelig fordeling af taletiden, afstå fra at give gode råd til andre, tavshedspligt
mv.).
Vær hele tiden bevidst om, at gruppen på sigt skal være så selvkørende som muligt. Væn fra starten
deltagerne til at tale til hinanden og ikke til gruppelederne. Det er hensigtsmæssigt at give bolden videre til
gruppemedlemmerne med spørgsmål som:


Er der andre, der har erfaring med det problem, der er bragt på bane?



Er der andre, der har oplevet en lignende situation?



Hvad gjorde du i den situation?



Er der nogen, der har lyst til at spørge ind til det, som er kommet frem?
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EVALUERING
Ved det 5. møde (cirka) tager gruppelederne en evalueringssnak med gruppen. Her kan gruppen eller den
enkelte bringe sine nedskrevne mål og forventninger frem og tjekke, om der stadig er sammenhæng mellem
mål og det, der foregår på gruppemøderne.
Er der ikke det, er det måske på tide at justere/stramme op/lave nye mål/stoppe i gruppen. Der kan måske
også vise sig at være grundlag for at ændre på indholdet af møderne.

MULIGHED FOR HJÆLP OG EKSPERTBISTAND TIL GRUPPEN
Det kan hænde, at en gruppe ønsker at få et emne uddybet af en professionel som f.eks. en psykolog,
advokat, socialrådgiver eller andet. I en sådan situation kan man rådføre sig hos den daglige leder for at
høre, om Selvhjælp Silkeborg har kendskab til en egnet person. Vi har desværre ikke i udgangspunktet
mulighed for at give økonomisk støtte til den enkelte gruppe, medmindre der er doneret specielle midler til
det. Hvis emnet/temaet henvender sig bredt til grupperne, kan det måske lade sig gøre at lave et
arrangement på tværs af grupperne. Nogle grupper har også haft gavn af at søge fonde til formålet eller gå
direkte til lokalforeningen.
Mangler du inspiration til et gruppeforløb, kan du læse bilag 4 ”Idéer til arbejdet i en selvhjælpsgruppe”.

7.6 Afslutning af en gruppe
HVIS EN GRUPPE ELLER ET GRUPPEMEDLEM ØNSKER AT STOPPE
Hvis et gruppemedlem vil forlade gruppen, er det altid godt at opfordre vedkommende til at tage ordentlig
afsked med gruppen. Hvis der bliver taget afsked, sidder gruppen ikke tilbage med en fornemmelse af, at det
var dem, der var noget galt med. Gruppen får en forklaring, og så er det meget lettere for alle parter at
møde hinanden efterfølgende.
Hvis det er hele gruppen, der skal stoppe med at mødes, er det også vigtigt at få afsluttet på en god måde.
Vi anbefaler at man højtideliggør den sidste mødegang og skilles på en måde, hvor man får sagt godt farvel
til hinanden. Husk at evaluere forløbet sammen (brug spørgeskemaet til gruppeafslutning, bilag 12 og aflevér
efterfølgende til relevant medarbejder/koordinator) og giv plads til dem i gruppen, som gerne vil sige noget
afslutningsvis. Man kan også vælge at gøre noget ekstra ud af det sidste møde ved f.eks. medbringe lidt godt
til bordet. Det er gruppen, der beslutter, hvordan de ønsker at afslutte forløbet.

HVOR LÆNGE ER GRUPPELEDERNE MED I GRUPPEN?
Gruppelederne forlader gruppen, når gruppen fungerer selvstændigt. Det er meget forskelligt fra gruppe til
gruppe, hvor længe gruppelederne er med. I udgangspunktet er de med så længe gruppen og gruppelederne
selv finder det hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at der fra starten af arbejdes hen imod, at gruppen kan
fungere selv. Dette giver øget ansvar hos de enkelte gruppedeltagere.
Nogle gange ønsker gruppedeltagerne ikke at slippe gruppelederne. Hvis det er tilfældet, kan man hjælpe sin
gruppe ved at lade den mødes hver anden gang uden gruppeledere. På det efterfølgende møde kan man så
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tage en snak med gruppen om, hvordan det var at mødes uden gruppeledere. Hvad gik godt, hvad gik skidt,
og hvad skal de være opmærksomme på fremover?
Det er forskelligt fra gruppe til gruppe, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at deltage som frivillig. I nogle
grupper giver det sig selv. I andre grupper er det sværere at forholde sig til, hvad der er bedst.

AFSLUTNING AF EN GRUPPE, DER KØRER VIDERE SELV
Huskeliste til afslutningen:


Husk at bruge spørgeskemaet til afslutning af en gruppe og aflevér dette til relevant
koordinator/ansat efterfølgende (bilag 12)



Gruppen skal vælge en kontaktperson



Understreg, at kontaktpersonen er et menigt gruppemedlem.



Fortæl om gruppens muligheder for at hente hjælp til at komme videre, hvis de går i stå.



Orientér om andre aktiviteter og muligheder (hvis du kender nogen).



Fortæl, at det er hensigtsmæssigt at aftale en række datoer frem.



Orientér om, at de skal melde afbud til kontaktpersonen.



Aftal kommende mødesteder. Gruppen kan kun fortsætte i vores regi, hvis der er ledige lokaler. Det
skal på forhånd være clearet med daglig leder/relevant medarbejder.
A) Hvis gruppen fortsat skal mødes i vores egne lokaler, skal kontaktpersonen have udleveret en
nøglechip, og sættes ind i procedurerne for brug af huset, lokalebooking mv.
B) Hvis det ikke er muligt, vil kontoret være behjælpelige med at finde alternative mødesteder.

VIGTIGE AFSLUTTENDE EMNER, HVIS GRUPPEN SKAL VÆRE SELVKØRENDE:
Når gruppelederne forlader gruppen, skal deltagerne selv være ansvarlige for indholdet og strukturen.
Jo bedre de er forberedt på at stå på egne ben, des mere udbytte får de af det kommende (og forhåbentlig)
blivende fælleskab.
Det vil derfor være godt, på forhånd at få talt struktur og formål igennem.
Formålet:
Hjælp gruppedeltagerne med at få afklaret, hvad motivationen for at fortsætte fællesskabet er. Hvad er det
de enkelte deltager ønsker at få ud af møderne? Gruppen skal give mening for hver enkel deltager, ellers går
den i opløsning, og det kan derfor være en hjælp at få formålet italesat - både over for sig selv og de andre i
gruppen.
Strukturen:
Følgende skal være aftalt:


Hvordan bygges mødet op?



Skal man fastholde den indledende runde?
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Skal der være forudbestemte temaer?



Hvem er ansvarlig for tiden? Pointér vigtigheden i at tiden overholdes, så alle får taletid, og dermed
føler, at gruppemødet har været meningsfuldt og ligeværdigt.



Udarbejd brugbare spilleregler:
- at kunne tale uden at blive afbrudt
- undgå gode råd - med mindre det helt specifikt er ønsket
- tavshedspligten
- respekt for hinandens forskelligheder

Lav dem eventuelt øve sig i den nye struktur, mens gruppelederne stadig er i gruppen.

Det kan være en hjælp for gruppen at få talt om vigtige emner, som:


Hvor meget ansvar skal man have for hinanden? Kan man tage for meget ansvar?



Den enkelte må tage ansvaret for sig selv.



Hvad gør man, hvis en i gruppen er kriseramt?



Vær ærlige over for hinanden.



Sig farvel, hvis man forlader gruppen.

Tal med gruppen om, hvad de tænker om ovenstående retningslinjer, og hvordan de bedst muligt kan
overholde dem.
Spørg, om gruppen har flere ting, de gerne vil have snakket igennem, inden du forlader dem.

7.7 Igangsætterens/gruppelederens opgaver i
forhold til kontoret:


Orientere om deltagere, der ikke mødte op til det første møde. De vil blive kontaktet for at sikre, at
de har modtaget invitationen, og at de stadig har lyst til at deltage i gruppen.



Orientere om gruppedeltagere, der stopper i gruppen, så vi kan revidere adresselisten, og slette dem
fra vores kartotek. Giv kontoret besked hvis den afgående gruppedeltager ønsker at komme på
venteliste til en anden gruppe i stedet for at blive slettet.



Booke mødelokaler via Frivilligcenterets hjemmeside, www.frivilligcenter-silkeborg.dk



Give kontoret besked ved aflysning eller ændring af et møde. Dette er vigtigt, så lokalet kan bruges af
andre.



Orientere kontoret, hvis gruppen opløses.



Meddele sin eventuelle udtræden af gruppen i god tid både over for gruppedeltagere og daglig leder.



Sørge for, at der vælges en kontaktperson, hvis gruppen skal køre videre i vores regi. Dette skal
formidles videre til kontoret.



Tage kontakt til den daglige leder/koordinator hvis der opstår problemer i gruppen.
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8 Trivselsgrupper
I dette afsnit får du en beskrivelse af vores grupper for børn og unge, samt en indføring i din rolle og opgaver
som gruppeleder.
OBS: kig også på bilag 10 som er vores funktionsbeskrivelse for gruppeledere.
I Selvhjælp Silkeborg står børneområdet på to ben;
’Trivselsgrupper på skoler’ er en indsats som tilbydes på Silkeborg kommunes folkeskoler i et samarbejde
mellem Skoleafdelingen og Selvhjælp Silkeborg. Gruppen ledes af én ansat og én frivillig.
’Trivselsgrupper hos Selvhjælp’ er de selvhjælpsgrupper for børn som holder til i vores egne lokaler. Gruppen
ledes af to frivillige.
De to typer af grupper har den samme dna, da metoden og alle gruppelederes uddannelse er den samme.

8.1 Hvorfor trivselsgrupper?
Vi ønsker at være et relevant tilbud som bidrager til og understøtter trivslen hos børn, som står i en svær
livssituation. Vi oplever, at trivselsgrupper fremmer trivslen hos langt de fleste deltagende børn. De bliver
gladere, fordi de i gruppen får afklaret deres tanker og følelser. I gruppen føler de sig set, hørt og forstået og
oplever fællesskab med nogen der har det ligesom dem.
Børn er eksperter på deres eget liv. I gruppen kan de sætte ord på deres tanker, erfaringer og følelser, og de
kan rumme andres livshistorier. De kan spejle sig i hinanden og give de andre gode råd. Børn er yderst
kompetente gruppedeltagere, når vi voksne sætter de gode og trygge rammer.

8.2 Hvad er en trivselsgruppe?
En trivselsgruppe er sammensat af 6-8 børn på cirka samme alder, som står i samme livssituation. Gennem
lege og øvelser (som vi kalder ’dåseåbnere for den gode samtale’) snakker de med hinanden om, hvordan de
har det. Selvom anledningen til samværet er sørgelig og måske ligefrem traumatisk, må det også gerne være
sjovt at deltage i trivselsgruppe. Derfor blandes de alvorlige samtaler med leg, så børnene rystes godt
sammen, og fortroligheden optimeres.
At komme i en trivselsgruppe løser ikke et barns grundlæggende problem: Far står ikke op af graven, og mor
og far flytter ikke sammen igen. Børn bliver mindet om, at ønsker ikke er til for at blive opfyldt, men for at
blive udtalt, og de får øjnene åbnet for de handlemuligheder, de faktisk har. At få hjælp til at sondre mellem
dét, som barnet er nødt til at acceptere, og dér, hvor barnet har indflydelse og kan gøre en forskel, er
afgørende for et barn i en vanskelig situation. Fokus flyttes fra magtesløshed og meningsløshed til mestring.
Det primære i en trivselsgruppe er mødet med andre børn i en lignende livssituation. At møde jævnaldrende
som kan forstå én og at lytte til andre som sætter ord på erfaringer, tanker og følelser man selv kan
genkende, er helende i sig selv. Børnene oplever med ét, at de er normale og deres eksistentielle ensomhed
letter. De glæder sig over at blive set, hørt og mødt i dét der gør ondt. Og det er forløsende for dem at
komme i et forum, hvor der er plads til kaotiske følelser, og hvor det er tilladt at sige alt det der synes pinligt
og svært.
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Trivselsgrupper bliver til empatitræning for børnene. De lærer at sætte sig i andres sted, og de bliver dygtige
til at give respons til de andre. De erfarer, at det forløser at sætte ord på sit liv og kan lettere opsøge hjælp
hvis de får det svært senere i livet. Trivselsgrupper bidrager på denne måde med robusthed.

GRUPPESTØRRELSE, ALDERSSPREDNING OG LOKAL FORANKRING
Siden 2012 har vi ved starten af hvert skoleår, etableret trivselsgrupper decentralt på langt de fleste skoler i
Silkeborg Kommune. En trivselsgruppe består af ca. otte børn samt to gruppeledere. Som regel er børnene
inddelt i aldersopdelte grupper: Indskolingsgrupper for 0.-3. kl., mellemtrinsgrupper for 4.-6. kl. og
udskolingsgrupper for 7.-9. kl. De mødes som regel ca. halvanden time hver uge over ti gange. Grupperne
mødes enten i skoletiden eller i umiddelbar forlængelse af skoledagen.
Størstedelen af vores gruppeforløb er forankret på skolerne, da det har stor værdi, at børnene mødes i
grupper i deres lokale netværk. I gruppe får de øjnene op for, at de ikke er alene. At der er andre på skolen
som står i en lignende situation. Samtidig bevirker den lokale forankring at børnene efter gruppeophør,
fortsat har fortrolige gruppeledere og kammerater omkring sig de kan opsøge, hvis de får brug for det.
Ligeledes tilbyder vi centralt i Selvhjælp Silkeborgs lokaler trivselsgrupper for børn.
Trivselsgrupperne i Selvhjælps lokaler samles om temaer som er relevante for en mindre kreds af børn og
unge. Det kan f.eks. være sorggrupper eller grupper for børn af forældre med psykisk sårbarhed.
Ligeledes er trivselsgrupperne i Selvhjælps lokaler relevante for de børn og unge som foretrækker, at være
sammen med jævnaldrende de ikke kender i forvejen eller for dem, som ikke har et tilbud på deres skole.
Trivselsgrupperne i Estrupsgade mødes sidst på eftermiddagen eller om aftenen.

TIDLIG INDSATS
Trivselsgrupperne er vores svar på tidlig indsats, der hjælper børn og unge, så snart de bliver udfordret af
forældres skilsmisse, tab af nære familiemedlemmer eller andre svære livssituationer.

GODE RAMMER
Det er vigtigt at være i gode fysiske rammer, der fremmer trygheden og fortroligheden i gruppen. Et afsides
lokale, hvor børnene ikke forstyrres af børn udefra, og hvor rummet signalerer trivselsgruppe frem for skole,
er at foretrække. Sækkestole, puder, stearinlys, et kaninskind (til den, der har ordet), en guldkasse (til at
skrive anonyme spørgsmål til fælles drøftelse) og en bamse (gruppens maskot) kan eksempelvis være med til
at skabe de gode og trygge rammer.
I Estrupsgade har vi et lokale som er særligt indrettet til børnegrupperne.

TEMAER
Hver trivselsgruppe har et overordnet tema, som alle deltagere kan spejle sig i. De fleste trivselsgrupper på
folkeskolerne fokuserer på forældrenes skilsmisse eller selvværd/trivsel.
Af temaer, der henvender sig til få børn, kan nævnes: ”Sorg”, ”Forældre, der har et misbrug”, ”Forældre, der
lider af psykisk sygdom”, ”Børn, der har søskende med særlige behov”, ”Børn med kronisk sygdom”. De
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grupper som samles om disse temaer, er som oftest trivselsgrupper i Estrupsgade.

SIDEN-SIDST-RUNDER OG ”DÅSEÅBNERE” TIL DEN GODE SAMTALE
Formålet med at mødes i trivselsgrupper er, at få børnene til at sætte ord på deres erfaringer og refleksioner
i forhold til gruppens overordnede tema. En siden-sidst-runde, hvor børnene inviteres til at fortælle, hvad
der er sket siden sidste mødegang, kan nogle gange give stof til lange samtaler. Det er vigtigt, at
gruppelederne giver plads til, at siden-sidst-runder kan udvikle sig til vigtige samtaler – og er villige til at lade
det de har forberedt ligge. Gruppelederne forbereder til hver gang nogle ”dåseåbnere”, der kan sætte gang i
den gode samtale. Det kan være kortfilm, lege, øvelser, opgaver, fantasirejser m.m. Der findes forskellige
”dåseåbnere” til forskellige aldersgrupper og temaer, og de præsenteres på introkurset og er tilgængelige via
foreningens trivselskoordinator.

DET SKAL VÆRE SOM DET PLEJER!
De fleste trivselsgrupper fastsætter deres egen ”dagsorden”, som de følger de fleste mødegange.
”Dåseåbnere” og en eller anden form for forplejning går igen i stort set alle grupper. For en
indskolingsgruppe kan den faste struktur se sådan ud:


Hjørneleg



Humørbarometer



Saftevand og kiks



”Dåseåbner” som optakt til:



Dagens temasnak



Massage

For en udskolingsgruppe kan dagsordenen se sådan ud:


Siden-sidst-runde



”Dåseåbner”/Samtale



Pause



”Dåseåbner”/Samtale



Vejrmelding

8.3 Retningslinjer/grupperegler
Første mødegang bruges der tid på at gennemgå retningslinjerne for deltagelse i en trivselsgruppe. Det er
særligt vigtigt, at tavshedspligten bliver italesat, når alle er samlet første gang. Klare retningslinjer fremmer
trygheden. Retningslinjerne kan i kort form se sådan ud:


Tavshedspligt – ingen må videregive, hvad andre fortæller



Mødepligt – alle kommer hver gang



Afbud – afbud meldes til en af gruppelederne med begrundelse for fraværet
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Mobilfrit – mobilen skal være slukket



Farvel – inden man stopper, tager man ordentligt afsked med de andre i gruppen

Gruppen kan også selv lave sine egne regler, som mange børn er vant til fra skolen. Det giver anledning til en
god snak om, hvad der er vigtigt, for at det bliver trygt og rart at komme i gruppen.

ÅBNE OG LUKKEDE GRUPPER
Nogle grupper er åbne, men de fleste grupper er lukkede. En lukket gruppe optager ikke nye deltagere
undervejs, mens en åben gruppe kan køre i flere år, fordi den optager nye deltagere, når nogle går ud af
gruppen.
Lukkede grupper har som regel fra begyndelsen aftalt et bestemt antal mødegange (fx 10). Når det aftalte
forløb er afsluttet, kan det være, at nogle gerne vil deltage i ny gruppe, hvor der vil være dels gengangere fra
den afsluttede gruppe og dels helt nye deltagere. Grupper med særligt sårbare børn kan have brug for at
mødes i lukkede grupper, så de ikke løbende skal forholde sig til nye deltagere.
Nogle åbne grupper kan i perioder aftale at fungere som en lukket gruppe, fordi gruppen har brug for at
konsolidere sig eller er i et særligt intenst forløb, hvor nye deltagere vil forstyrre processen.
Åbne grupper giver mulighed for at tilgodese børns individuelle behov, hvor nogle børn for eksempel har
brug for at komme 10 gange, mens andre kan have glæde af at være med 15-20 gange. Åbne grupper kan
reducere antallet af børn på venteliste, og når der er løbende optag, kan børn lettere komme med, når de er
mest motiverede for deltagelse.
Nogle grupper kan have behov for at få tilført ”nyt blod”. Her kan nye deltagere bidrage med nye vinkler og
nye samtaleemner, der giver gruppen ny dynamik. Ved at få nye deltagere kan de gamle deltagere blive
opmærksomme på, hvor meget de har rykket sig, siden de begyndte i gruppen. For de nye kan det være
opbyggeligt at høre, at gamle deltagere er et nyt og bedre sted i deres liv i dag, end da de begyndte i
gruppen.
Inden der kommer nye deltagere med i en eksisterende gruppe, spørges deltagere og gruppeledere, om de
er klar til at tage imod de nye.

8.4 Visitation / infomøde
Børn og deres forældre skal vide hvad en trivselsgruppe er, før børnene evt. får lov til at deltage. Barnet og
mindst en af forældrene inviteres til et infomøde/en visitationssamtale, hvor trivselsgrupperne præsenteres,
trivselsgruppefolderen uddeles og spørgsmål afklares.
Denne samtale afholdes af henholdsvis:
Trivselsgruppe på skolen = den ansatte trivselsgruppeleder på skolen
Trivselsgruppe hos Selvhjælp = Trivselsgruppekoordinatoren i Selvhjælp Silkeborg.
Det er vigtigt, at såvel børn som forældre hører, at trivselsgruppen er børnenes ”hemmelige rum”. Her kan
børnene sige alt det, som de ikke tør sige derhjemme af frygt for at gøre forældrene bange eller kede af det.
Gruppelederne tager kun kontakt til forældrene, hvis barnet beder om hjælp til at formidle et budskab, eller
hvis der er tale om, at barnet lider overlast (nogle underretninger finder sted uden forældrenes viden og
samtykke). Ellers er intet nyt godt nyt for forældrene.
Børnene opfordres til at bevare fortroligheden indbyrdes. De må kun fortælle andre, hvad de selv siger og
gør i gruppen og ikke fortælle noget om de andre deltagere. Hvis et barn taler over sig derhjemme, eller har
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brug for at tale om spekulationer eller bekymringer der er aktiveret af andres børns livshistorier,
underlægges forældrene tavshedspligt.
Visitationssamtalen/infomødet skal afklare, om barnet egner sig til gruppedeltagelse (fx om det kan rumme
andre børns historier), og om det er barnets eget ønske at deltage.
Til visitationssamtalerne kan filmen om trivselsgrupperne vises. Da den varer 26 minutter, kan man nøjes
med at vise de første 5 minutter og 10 sekunder – og lade dem selv se filmen til ende derhjemme. Filmen
findes på Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside og kan også findes på YouTube.

8.5 Gruppelederne
Trivselsgrupperne på skolerne ledes af et gruppelederteam bestående af en ansat på skolen (lærer, pædagog
eller sundhedsplejer) og en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg. Selvom den ansatte får løn for at være
gruppeleder, mens den frivillige er ulønnet og grupperne afvikles på skolerne, så er begge gruppeledere lige
ansvarlige for gruppeforløbet. Den ansatte er på hjemmebane på skolen, mens den frivillige er på udebane –
og på trods af denne umiddelbare skævhed er begge ansvarlige for at få etableret et ligeværdigt samarbejde.
Det er vigtigt at dette fungerer; både for gruppeledernes og børnenes skyld, fordi børnene spejler sig i de
voksne, i deres måde at kommunikere på og i deres måde at løse uenigheder på. Teamsamarbejdet er
således af umådelig stor betydning for gruppeforløbet.
Trivselsgrupperne i Selvhjælps lokaler ledes af to frivillige gruppeledere.

FORVENTNINGSAFSTEMNING
Forventningsafstemning er vigtig gruppelederne imellem. Inden gruppestart mødes gruppelederteamet
(sammen med koordinatoren) i 1½ time for at forventningsafstemme. Efter de tre første mødegange følges
der op. Forventningsafstemning er en løbende proces, fordi gruppelederne uvilkårligt vil opleve vanskelige
situationer og udfordringer. Hvor et gruppelederteam får talt sig godt ind på hinanden og løbende kan give
hinanden åben og (k)ærlig feedback, bliver det et fantastisk teamsamarbejde til gavn og glæde for
gruppeledere og deltagere.

REGISSØR OG INSTRUKTØR
Gruppelederne er ikke terapeuter, og trivselsgrupper er ikke terapigrupper. Trivselsgrupper er
samtalegrupper hvor det afgørende, er interaktionen mellem børnene. Gruppelederne er en slags
”regissører”, der sørger for at indkøbe saftevand, kiks og materialer og som sætter spot på børnene, så de på
skift kan komme til orde. Gruppelederne sætter den trygge ramme for den gode samtale og gør alt hvad de
kan for at det er børnene, der taler og lytter til hinanden. Jo mindre de voksne fylder, jo bedre! Men
gruppelederne er også ”instruktører”, der introducerer ”dåseåbnere” og som hjælper samtalen på vej ved at
stille spørgsmål, spejle børns udsagn, give feedback osv.

SAMARBEJDSAFTALER
Der indgås formel samarbejdsaftale mellem skolens ledelse og Selvhjælp Silkeborg. Af samarbejdsaftalen
fremgår bl.a., at skolerne udpeger de ansatte gruppeledere, og at Selvhjælp Silkeborg kvalificerer dem.
Skolens ledelse gøres opmærksom på, at skoleforvaltningen i Silkeborg Kommune kompenserer skolen med
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50 timer for hver gruppeleder, der gennemfører et skoleårs trivselsgruppeforløb – skolen selv skal lægge 20
tyve timer derudover, så der er i alt afsættes 70 timer over et skoleår. Omkring halvdelen af timerne bruges
på uddannelse, planlægning, sparring og debriefing med den frivillige gruppeleder, m.v.
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9 Individuelle samtaler - værktøjskasse
Man kan i særlige tilfælde modtage 1-3 individuelle samtaler hos Selvhjælp Silkeborg.
Individuelle samtaler baserer sig på medmenneskelighed, og er ikke et terapiforløb. Det tilbud, vi giver vores
deltagere, er en samtale med et medmenneske (en frivillig), som har lyst og overskud til at lytte og støtte op
om deltagerens arbejde med sig selv. I en individuel samtale er udgangspunktet altid deltagerens egen
oplevelse af sin situation. Samtalens formål er at hjælpe deltageren med at få overblik over sine problemer
og gennem denne afklaring at fremme deltagerens handlemuligheder.
Individuelle samtaler giver mening når der enten er behov for yderligere afklaring før vedkommende kan
komme på ventelisten hos os – hvis der er lange udsigter til gruppeopstart – eller hvis det viser sig i selve
gruppen, at vedkommende har meget der bøvler, der ligger uden for gruppens tema.
Individuelle samtaler igangsættes KUN efter sparring med daglig leder/relevant medarbejder/koordinator.

10 Retningslinjer for mødet med et selvmordstruet menneske
Det er heldigvis sjældent, at vi møder en gruppedeltager, som er selvmordstruet. Hvis det skulle ske for dig
som gruppeleder, er det vigtigt at du véd, hvad du kan og bør gøre. Det beskrives i tre step herunder.
Udover at følge de beskrevne step er det vigtigt, at du og din evt. medgruppeleder også kontakter jeres
koordinator eller den daglige leder. Gerne mens I står i situationen for at få sparring, og under alle
omstændigheder efterfølgende til opfølgning på oplevelsen.
Måske er det tilstrækkeligt at få oplevelsen talt igennem, og måske har du behov for supervision. Det behov
kan også vise sig efter nogen tid. Vi tilbyder begge dele.
Du kan også kontakte Livslinjens fagpersonale på telefon 3332 1119 mandag-fredag kl. 10-16.
Endelig skal du vide, at du – ved at følge de beskrevne tre step – har gjort hvad du kunne, og levet op til din
borgerpligt som medmenneske. Det er herefter ikke dit ansvar, uanset hvad gruppedeltageren vælger at
gøre.

Hvis du har en mistanke om, at en deltager i en af vores aktiviteter er selvmordstruet, er du forpligtet som
medborger til at handle. Også selvom deltageren ikke selv ønsker det.

10.1 Helt overordnet gælder det
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Hvis du får mistanke om, at en deltager er selvmordstruet
Hvis en deltager virker meget mere trist og indelukket end vanligt, er det vigtigt at afklare, om han/hun er
selvmordstruet. Direkte spørgsmål er den eneste måde at få viden om eventuelle selvmordstanker på.
Brug ordene ”selvmord” og ”selvmordstanker” for at undgå misforståelser. F.eks:
a. ”Har du det så svært lige nu, at du tænker på selvmord?”
b. ”Har du konkrete planer for selvmord?”

Hvis deltageren svarer NEJ, spørger du til hans/hendes tanker om situationen. F.eks.:
a. ”Hvad tænker du, at du har brug for hjælp til lige nu?”
Hvis du gerne vil komme med råd, må du bede om tilladelse. F.eks.:
a. ”Har du lyst til at høre, hvad jeg tænker?”
b. ”Vil du have råd til, hvor du kan ringe hen anonymt og tale om din situation?”

c. ”Har du brug for at jeg hjælper dig med at kontakte nogen (fx forældre, egen læge,
telefonrådgivning), som du kan tale mere med? ”

Hvis deltageren svarer JA, følger du disse tre step:

1. Du udtrykker din bekymring og opfordrer deltageren til at handle:
a. Sig til den voksne deltager: "Jeg er bekymret for, at du vil tage dit eget liv. Den bekymring er jeg
forpligtet til at handle på. Jeg vil opfordre dig til at kontakte din egen læge".
b. Sig til deltageren under 18 år: "Jeg er bekymret for, at du vil tage dit eget liv. Den bekymring, er
jeg forpligtet til at handle på. Jeg vil opfordre dig til at snakke med dine forældre om det i dag".

2. Hvis deltageren afviser opfordringen, eller du har en fornemmelse af, at han/hun ikke vil kontakte
egen læge / snakke med sine forældre, må du tage initiativet:
a. Ved en voksen deltager: Forsøg at få oplyst egen læges navn og fortæl deltageren, at du tager
kontakt. Hvis det er efter kl. 16.00, kontaktes vagtlægen på telefon 70 11 31 31
b. Ved en deltager under 18 år: Fortæl deltageren, at du tager kontakt til forældrene.
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3. Hvis deltageren afviser step 1 og 2:
a. I det tilfælde er du forpligtet til at kontakte politiet på telefon 114 og oplyse deltagerens navn og
adresse.

11 Tavshedspligt i Selvhjælp Silkeborg
11.1 Hvad gælder tavshedspligten?
En vigtig forudsætning for arbejdet i Selvhjælp Silkeborg er, at samværet med deltagerne skal bygge på
gensidig tillid og respekt. Derfor skal du som frivillig behandle den viden og de oplysninger du får gennem
arbejdet fortroligt. I alle livets forhold – og altså også i dit arbejde som frivillig – gælder straffelovens § 264 d,
der regulerer private personers videregivelse af fortrolige oplysninger om en anden person. Overtrædelse af
straffelovens § 264 d kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til seks måneder. Hvis en frivillig ikke
overholder sin tavshedspligt, vil vedkommende blive konfronteret med det, og samarbejdet må ophøre.
Tavshedspligten dækker videregivelser af billeder og/eller oplysninger om, hvem der deltager i grupper og
individuelle samtaler, og hvad den enkelte har fortalt om sit liv, sine tanker og følelser. Det kan være om
familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrugsproblemer, privatøkonomiske forhold og lignende.
Tavshedspligten gælder også, efter at kontakten til deltageren er ophørt.
For at være frivillig hos os, skal du underskrive en tavshedserklæring.

11.2 Hvornår er der brud på tavshedspligten?
Hvis man har haft en samtale, som handler om alvorlige personlige problemer, der har påvirket en selv, er
det naturligt, at man gerne vil vende oplevelsen med andre, f.eks. med ens partner eller med andre frivillige.
Det er i orden, så længe man anonymiserer oplysningerne – altså hvis den eller dem, man taler med, ikke har
nogen mulighed for at finde ud af, hvem problemstillingerne omhandler. Men hvis man fortæller navnet på
den person, man har talt med, eller kommer med oplysninger, der gør det muligt for andre at regne ud,
hvem der er tale om, har man overskredet grænsen.
Der er ikke tavshedspligt mellem den frivillige og daglig leder/medarbejder. Man har i den relation til enhver
tid mulighed for at drøfte og få sparring på svære emner eller forhold, man er blevet bekendt med via
arbejdet i foreningen. Det er altså ikke et brud på tavshedspligten.

11.3 Lovmæssigt oplysnings- og underretningspligt


Ifølge straffeloven har alle borgere underretningspligt, hvis de oplysninger, man kommer i besiddelse
af, kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller hindre at en uskyldig dømmes.



Ifølge serviceloven har alle borgere underretningspligt, hvis man får kendskab til, at et barn eller ung
under 18 år af forældre eller af andre udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller at
barnet/den unge lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Hvis du som frivillig får kendskab til oplysninger, der vedrører din oplysnings- og underretningspligt, eller hvis
du blot er i tvivl herom, har du pligt til straks at underrette den daglige leder, som kontakter rette
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myndighed, hvis der findes grundlag for det. Du vil få hjælp til, hvordan du efterfølgende skal forholde dig til
deltageren og støtte vedkommende bedst muligt.

11.4 Børneattest
Der er krav om en ren børneattest, når man arbejder med børn og unge under 15 år i Selvhjælp Silkeborg. Vi
har derfor pligt til at indhente din børneattest, hvis du arbejder med denne målgruppe. Du skal skrive under
på en erklæring, som giver os ret til at indhente børneattesten hos rigspolitiet.
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger om, hvor vidt en person er straffet
efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.
En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:




incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

11.5 Retningslinjer for opbevaring af fortrolige
oplysninger
Se vores hjemmeside for yderligere informationer; herunder privatlivspolitik.
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12 Praktiske informationer
12.1 Medlemsskab
Selvhjælp Silkeborg er en medlemsbaseret forening. Vi opfordrer alle frivillige såvel som deltagere til at
tegne et medlemskab. Som udgangspunkt bør deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud, så vidt
muligt, være medlem af foreningen. Et medlemskab er en tilkendegivelse af, at man støtter op om
foreningens arbejde og således meget vigtigt for os, fordi vi har brug for at dokumentere lokal opbakning og
lokal forankring, når vi søger puljer fra stat, kommune og andre.
Vi opfordrer endvidere jer frivillige til at være vores ambassadører over for jeres gruppedeltagere. Således
beder vi jer om at informere dem om, hvor meget det betyder for os at få så mange støttemedlemmer som
muligt.
Et medlemskab koster 150 kr. om året.
Endvidere kan virksomheder tegne et erhvervsmedlemskab, som koster 1500 kr. årligt. For mere info – se
vores hjemmeside.
Som medlem modtager man automatisk vores nyhedsbreve og invitationer til alle vores offentlige
arrangementer.
Fortæl også meget gerne gruppedeltagerne, at de kan tilmelde sig Selvhjælp Silkeborgs nyhedsbrev på vores
hjemmeside.
Man er også velkommen til at kontakte kontoret for yderligere information.

12.2 På kontoret møder du:


Foreningens sekretariat består af den daglige leder, en administrativ koordinator, en trivselsgruppekoordinator, en koordinator for grupperne ’pårørende til psykisk sårbare, en projektleder for et projekt
om drenge med skoleværgring og deres forældre, en projektleder for et metodeudviklingsprojekt samt
frivillige.



Ungeområdet har to frivillige koordinatorer tilknyttet; det samme har voksenområdet og Kom Videre
Mand. Det er disse frivillige, der står for alle forsamtaler og er i Estrupsgade løbende i den anledning. På
børneområdet er det trivselsgruppe-koordinatoren, der står for forsamtalerne.



De frivillige på kontoret har oftest en administrativ funktion. Det kan være telefonpasser, hjælpe til med
kontorarbejde, hvervning af medlemmer, PR-arbejde mm.

Alle frivillige er velkomne til at bruge kontoret og benytte computer, printer, telefon mv. til de opgaver, der
er omkring aktiviteter i foreningen.
Kontorets åbningstid er mandag-torsdag fra kl. 10-14.

12.3 Nøglechip
Hvis du har grupper, samtaler eller andre opgaver i foreningen, som foregår i vores lokaler på Estrupsgade 4,
1. sal får du udleveret en nøglechip. I den forbindelse skal du underskrive ”Erklæring om modtaget chip”, og
du vil blive informeret om brugen af lokalerne. Du vil modtage arket ”Værd at vide – husorden”.
Ophører du med at være frivillig i Selvhjælp Silkeborg, skal du huske at levere chippen retur. Ellers hæfter du
for 50 kr.
Dette lader sig praktisk gøre i kontorets åbningstid; mandag-torsdag kl. 10-14.
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12.4 Lokalereservation
Grupperne skal være fleksible med hensyn til hvilke lokaler, de ønsker at være i. Det er ikke altid gruppen kan
få det ønskede lokale eller for den sags skyld det samme lokale hver gang. Du booker selv lokaler til gruppens
møder. Kontakt kontoret for at få uddelt brugernavn, adgangskode og en bookingvejledning. Vi forventer, I
selv booker og det er kun i helt særlige tilfælde, at kontoret hjælper med booking.

12.5 Forsikring af frivillige
Som frivillig i Selvhjælp Silkeborg er du IKKE omfattet af en ulykkesforsikring i foreningen.
Skulle uheldet være ude, og du udsættes for fysisk eller psykisk skade i vores regi eller er skyld i at andre
pådrager sig lignende skader, har vi derfor ikke mulighed for at give dig erstatning. Her skal du benytte din
egen ansvars- og ulykkesforsikring.

12.6 Selvhjælps bibliotek
I Selvhjælp Silkeborg har vi et mindre bibliotek, hvor du har mulighed for at låne relevant materiale som
litteratur, film og samtalekort. Kontakt kontoret, hvis du gerne vil låne. Lånetiden er en måned med
mulighed for forlængelse.

12.7 Printer
Selvhjælp har sin egen printer, som må benyttes til aktiviteter i Selvhjælp. Det skal dog altid være efter aftale
med kontoret.

12.8 Adresser på diverse gruppelokaler
Vores kontor og de fleste af vores grupper mødes på Estrupsgade 4, 1. sal i Silkeborg.
Vi kan derudover gøre brug af lokaler på følgende adresser:


Silkeborg Medborgerhus, Bindslevsplads 5, Silkeborg. Kontakt kontoret for hjælp med booking.



Lunden, Vestergade 74, Silkeborg. Kontakt kontoret for hjælp med booking.

Kontaktinformationer
Daglig leder: Tove Tranæs Voss, tove@selvhjaelpsilkeborg.dk tlf. 41660878
Trivselsgruppe-koordinator: Kirsti Haven, trivsel@selvhjaelpsilkeborg.dk tlf: 91525478
Projektleder: Lise Theill Warming, lise@selvhjaelpsilkeborg.dk tlf: 61300878
Projektleder: Tais Nøhr Larsen, tais@selvhjaelpsilkeborg.dk, tlf. 61265078
Koordinator ‘Pårørende til psykisk sårbare’: Annette Skjødt, as.frivilligcentersilkeborg@gmail.com
Administrativ koordinator: Anne Anker-Møller, anne@selvhjaelpsilkeborg.dk
Bestyrelsesformand: Elin Sonne, elinsonne@outlook.dk

Dette introduktionshæfte er senest redigeret af: Selvhjælp Silkeborg, marts 2022
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Bilag 2: Værd at vide – inden du starter i gruppen (til nye gruppedeltagere)
Bilag 3: Idéer til arbejdet i en selvhjælpsgruppe
Bilag 4: Erklæring om tavshedserklæring
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BILAG 1

13.1 Når borgeren møder selvhjælpen
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BILAG 2
13.2 Værd at vide – inden du starter i gruppen

Værd at vide – inden du starter i gruppen
Gensidig erfaringsdeling
Gruppen mødes for at dele de erfaringer, I hver især har gjort om gruppens emne. I gruppen er dine
erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation. Selvhjælpsgrupper
fungerer i kraft af gensidighed. Man får luft for sine egne tanker, og får dermed selv hjælp, samtidig med at
man er med til at hjælpe de andre.

Om at lytte
Det er givende at fortælle sin historie og blive lyttet til af mennesker, som har erfaringer, der ligner dine. De
fælles erfaringer gør det muligt at stille gode og relevante spørgsmål til hinanden.
Som gruppedeltager er det vigtigt at være en god lytter. En god lytter sikrer sig at gode råd er ønsket og
afbryder ikke den, der taler.

Tavshedspligt
Tavshedspligten er en forudsætning for, at gruppen opnår en god fortrolighed. Alle i gruppen har
tavshedspligt – også efter gruppens ophør.

Rammen om gruppen
Da gruppen har været i gang i et stykke tid, vil de nuværende deltagere have lagt nogle rammer, der gælder
for gruppen, f.eks. hvor ofte gruppen skal mødes, hvordan taletiden skal fordeles og hvilke emner man
ønsker at have fokus på.

Du vil inden gruppestart eller til det første møde blive informeret om disse rammer.

Som medlem af gruppen er du meget velkommen til fremover at komme med dine idéer og meninger om
gruppens rammer og indhold. Der vil altid være plads til justeringer og ændringer i mødeformen og
indholdet.

Spørgsmål, ris og ros
Vi ønsker dig et godt gruppeforløb. Det er vores erfaring, at de fleste oplever det meget meningsfuldt at
deltage i en gruppe. Skulle du imidlertid have en anden oplevelse, er du altid velkommen til at kontakte os i
vores åbningstid (mandag-torsdag kl. 10-14) på tlf. 20 92 08 78 eller mail info@selvhjaelpsilkeborg.dk
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BILAG 3
13.3 Ideer til selvhjælpsgruppens arbejde
Ideer til aktiviteter i gruppen:
 Brug visuelle kort fra ’grejskabet’
 Brug stilhed aktivt – der er timeglas i grejskabet samt i mødelokalerne
 video om aktuelt emne
 læse artikel/bog om aktuelt emne
 fortælle hvad man er god til eller har svært ved
 hvad har været godt/svært siden sidst eller i dag?
 fortæl om barndommen, puberteten og meget andet
Lav løbende en liste over emner som gruppen interesserer sig for. Denne kan fungere som idébank.
Eksempler på emner som en sorggruppe har udarbejdet:
 sygdomsforløbet
 dødsdagen
 dagene efter dødsdagen
 begravelsen
 vise gruppen billeder af afdøde og samtidig fortælle om personen
 mit syn på døden efter dødsfaldet
 drømme/mareridt
 familie og venners reaktion
 har mit livssyn ændret sig
Eksempel på mål for en gruppes arbejde:
Det kan i enkelte grupper, hvor problemerne ofte er forskellige, være svært at finde et fælles mål for
gruppens arbejde. I en tidligere gruppe med emnet "Personlig udvikling" valgte gruppen at nedskrive
følgende mål:
 få større tro på sig selv
 have et sted hvor man kan udtrykke sine tanker og følelser
 få tilbagemeldinger, som man ved, er positivt ment
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 få sine problemer vendt, så man kan se dem på en anden måde
 at kunne formulere det problem, som man går og tumler med, til resten af gruppen
 give sig selv og andre, opgaver om ting, som er svære for en. Dele oplevelsen om hvordan det gik,
med gruppen
 skiftes til at komme med et oplæg der er relevant for gruppens emne
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BILAG 4
13.4 Tavsheds- og
samtykkeerklæring

Navn.: ………………………………………………………………………………………..
Adresse.: …………………………………………………………………………………….
Funktion.: ……………………………………………………………………………………
Tavshedspligt
Jeg erklærer som ansat, frivillig, igangsætter, bestyrelsesmedlem eller suppleant, at være bekendt
med den tavshedspligt der påhviler mig, i forhold til de oplysninger jeg modtager i forbindelse med
mit arbejde i og for foreningen. Tavshedspligten er gældende både under og efter ophørt
samarbejde med Selvhjælp Silkeborg.
Det betyder, at jeg har pligt til, at hemmeligholde fortrolige oplysninger om foreningens deltagere
jævnføre straffelovens § 264 d. Da det er vigtigt for foreningen, at udvise fortrolighed, og kunne
samarbejde med offentlige myndigheder, erklærer jeg ligeledes at ville iagttage straffelovens § 152.
Jeg erklærer mig hermed indforstået med, at være underlagt tavshedspligt i forhold til alle
personfølsomme oplysninger jeg vil kunne komme i kontakt med i mit virke for foreningen.
Undtaget herfra er oplysninger som ifølge servicelovens § 154 er underlagt underretningspligt.
Undertegnede erklærer at være informeret om foreningens tavshedspligt.
Databehandling
Såfremt jeg, qua min funktion i Selvhjælp Silkeborg, har adgang til databasen selvhjaelp.net giver
jeg hermed samtykke til, at jeg kun behandler data fra selvhjaelp.net, som er relevant i mit arbejde,
og at jeg kun behandler personoplysninger, hvor jeg har et sagligt formål.
Hvis ovenstående misligholdes ophører samarbejdet øjeblikkeligt.
Opbevaring af personfølsom data
Jeg giver hermed samtykke til, at Selvhjælp Silkeborg må opbevare data, som er relevant
information om mig i forbindelse med min deltagelse i foreningens aktiviteter, indtil jeg stopper i
foreningen – eller jeg aktivt beder om at det bliver slettet.

Dato.: .........................
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Underskrift.: ........................................................................
Vedlagt er de paragraffer der er henvist til i ovenstående.
Straffeloven:
§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger,
hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt
skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor
videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig
risiko herfor.
Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er
nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.
§ 152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der
udføres efter aftale med en offentlig myndighed. Det samme gælder den, som virker eller har virket ved telefonanlæg, der er anerkendt af
det offentlige.
§ 152 b. Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af offentlig
beskikkelse eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn til private interesser,
og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.
Stk. 2. Med samme straf som efter § 152 straffes endvidere den, som virker eller har virket som ansat ved De Europæiske Fællesskabers
Statistiske Kontor, eller som arbejder eller har arbejdet i kontorets lokaler, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige statistiske
oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.
§ 152 c. Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers medhjælpere.
§ 152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget
skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.
Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners
rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.
Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er fortrolige af
hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.
§ 152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:
1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller
2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
§ 152 f. Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.
Stk. 2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en
andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget
offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Serviceloven:
§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller
nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.
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BILAG 5

13.5 Vigtige telefonnumre ved psykiske
krisesituationer:

Ring og få sparring

Tlf. 41660878 Tove - Daglig leder
Tlf.: 91525478 Kirsti - Børneområdet

Livslinien

Tlf. 70 201 201

Henvendelse om alt hele døgnet.

Tlf.: 78470470.

Ved en psykiatrisk krise kan du ringe hele døgnet.

Psykiatrisk rådgivning

Lægevagten

Tlf.: 70113131

Kl. 16.00 – 08.00 på hverdage
Lø.+sø. hele døgnet
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BILAG 6

13.6 Litteraturliste
Vi har nedenfor lavet en kritisk udvælgelse af litteratur, og har kun taget den litteratur med, der har konkret
at gøre med selvhjælp eller selvhjælp i forhold til sundhedsfremme.
Ønsker du at få uddybet enkelte emner som f.eks. sorg, kommunikation eller andet, kan du henvende dig på
kontoret. I selvhjælp Silkeborg er der en række bøger om relevante emner, som frivillige kan låne med hjem.

Antonovsky, Aaron: ”Helbredets mysterium”, Hans Reitzels Forlag, 2000

Björklund, Lars: ”Mod til at gøre ingenting – mødet midt i det håbløse”, Unitas forlag 2007

Diemer, Anne: Selvhjælpsgrupper i Danmark, OS Forlag, 2003

Falk, Bent: ”At være - der, hvor du er – om samtale med kriseramte”, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1996
(6. oplag 2002)

Jensen, Torben K. og Johnsen, Tommy J.: ”Sundhedsfremme i teori og praksis”, 2000

Norsk Selvhjelpsforum: Self-help – an introduction”, 2011 (kopi på kontoret – fås også på norsk)

Habermann, Ulla m.fl.: ”Opfordring til selvhjælp”, Socialpolitisk Forlag, 1989
Petersen, Lisbeth Bonde: ”Kan vi støtte hinanden? – En bog om selvhjælpsgrupper”, Kroghs Forlag A/S, 1988

Du kan også læse mere på følgende hjemmesider:
www.frise.dk - Vores landsorganisation ”Frivilligcentre og selvhjælp Danmark”
www.selvhjaelpsilkeborg.dk – Selvhjælp Silkeborgs egen hjemmeside
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BILAG 7
13.7 FAQ – Selvhjælp kontra terapi/coaching
Mange frivillige i foreningen har en baggrund som psykoterapeut eller coach, og er interesseret i at vide
hvordan man kobler den del med selvhjælpen.
Nedenfor følger de mest stillede spørgsmål og tilhørende svar.
Husk på at intet er sort/hvidt, og at det altid vil være bedst at henvende sig direkte til daglig leder /
projektleder, hvis I skulle være i tvivl om noget.

Må jeg fortælle min nye gruppe, at jeg er psykoterapeut/coach og har en privat praksis?
Ja. Det er ingen hemmelighed, hvad du arbejder med ved siden af selvhjælpen, men det er en god idé at
understrege at dit psykoterapeutisk arbejde ikke har noget med Selvhjælp at gøre.
Må jeg tilbyde behandlinger i min egen praksis?
Nej. Du skal adskille din frivillige indsats med din egen private praksis.
På grund af din frivillige indsats kan en gruppedeltager føle sig i gæld til dig, og når du så tilbyder private
samtaler, kan det være svært at afslå. Det gælder uanset, om der er penge med i det eller ej.
En gruppedeltager kommer selv og spørger om han/hun kan få nogle behandlinger. Må jeg sige ja?
Hvis det er en deltager i din nuværende gruppe, skal du sige nej, da det vil kunne give en skævvridning i
forhold til de andre gruppedeltagere. Endvidere vil du få en dobbeltrolle, der kan være vanskelig at håndtere.
Er du hans/hendes terapeut eller igangsætter/gruppeleder?
Er det derimod en deltager fra et tidligere gruppeforløb, vil det være ok, så længe du ikke selv på nogen
måde har lagt op til det. Du skal understrege, at forløbet ikke har noget med selvhjælpen at gøre.

Må jeg dele mit visitkort ud?
Nej, det er ikke nødvendigt. De har dine kontaktoplysninger fra invitationen, og hvis du deler et visitkort ud,
vil det kunne opleves som en lille opfordring til at de skal bruge dig privat.

Må jeg bruge de spørgeteknikker, jeg har lært på min coach/psykoterapeut uddannelse?
Ja. Det er helt fint at kunne stille gode spørgsmål. Hvis du har været psykoterapeut i mange år vil din måde at
spørge på alligevel være en integreret del af dig.
Tænk hele tiden på at være dig selv. Du er i gruppen som et medmenneske og din vigtigste opgave er at
skabe god stemning, meningsfuld udveksling og ikke mindst at få deltagerne til at støtte hinanden.
En gruppedeltager får det pludselig akut psykisk dårligt - hvad gør jeg?
Handl ud fra det, du vurderer er bedst i situationen. Det vil som regel i første omgang være noget med at få
vedkommende til at falde til ro. Brug det bedste du har lært, og få taget kontakt til relevante instanser.
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Efterfølgende skal du altid kontakte daglig leder/projektleder, så vi er orienteret om, hvad der er sket, og i
samarbejde lægger vi en plan for, hvad der skal ske med vedkommende.

Jeg er bekymret for om en gruppedeltager er ved at udvikle en psykisk sygdom. Er det ok at jeg benytter mig af
mine psykoterapeutiske værktøjer?
Nej. Det er ikke din opgave at give terapi i sådan en situation. Er du bekymret for en gruppedeltagers
psykiske udvikling, skal du altid tage kontakt til en professionel instans, der kan hjælpe, fx PPR,
Familieafdelingen, Psykiatrien, praktiserende læge mv. Vær behjælpelig med at din gruppedeltager får
kontakt til den relevante instans/person, og informer altid din koordinator om det.
Det betyder ikke at vedkommende skal forlade gruppen. Han/hun kan stadigvæk have stor gavn af gruppen.
Husk, at du er i gruppen som et medmenneske, og det samme gælder dine gruppedeltagere. Det er ikke din
opgave at behandle eller give terapi. Det er din opgave, at skabe et frirum, hvor der er plads til at være sig
selv. Det vil i sig selv virke helende for de fleste.

Jeg kan se at en gruppedeltager, vil have meget gavn af en enkel coach-samtale for at komme videre. Må jeg
tilbyde det?
Nej. Vær opmærksom på, at der er mange måder, at komme videre på. En coachsamtale er et godt redskab,
men passer ikke ind i vores regi. I selvhjælpen tror vi på, at den bedste måde, at komme videre på, er at
bruge sin egen tillærte viden og erfaring til gavn for andre. Det gælder både i vores børne-, unge- og
voksengrupper. Du skal altså først og fremmest støtte op omkring gruppedeltagernes muligheder for at
støtte hinanden med deres egne erfaringer og historier.

Afslutning
Vi har her været omkring de mest almindelige spørgsmål, og forsøgt at svare så tydeligt som muligt. Vi er dog
helt opmærksomme på, at der altid er mange vinkler på enhver situation, og netop derfor sætter vi stor pris
på dialogen.
Vi er glade for, at du hele tiden reflekterer omkring jeres rolle som igangsætter / gruppeleder.
Det er netop denne åbenhed, der sikrer kvaliteten i vores arbejde. Så kom altid og spørg, hvis du er i tvivl om
den konkrete situation, og vi finder den bedste løsning på det.
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BILAG 8
13.8 Værd at vide

Værd at vide

– når du er frivillig i Selvhjælp

Velkommen som bruger af Estrupsgade 4, 1. sal. Vi er mange, som benytter stedet, og derfor har vi brug for din hjælp til
at gøre det til et godt sted at være.

OBS: huset bruges af både Selvhjælp Silkeborg og rigtig mange andre foreninger i lokalområdet. Vi skal være gode ved
hinanden og hjælpe hvor vi kan – og hver især tage ansvar for vores rengøring/renhold i forbindelse med vores egne
aktiviteter

Booking:



Du booker selv dine lokaler. Kontakt kontoret for Selvhjælp mandag-torsdag kl. 10-14 for at få uddelt
brugernavn, adgangskode og en bookingvejledning.
Husk at afmelde hvis lokalet ikke skal benyttes alligevel

Nøgle


Du får udleveret en nøglechip af en medarbejder i Selvhjælp eller Frivilligcentret, som er kodet specielt til dig.
Du vil blive vejledt i brugen af nøglechippen, når den udleveres.

Grupperummene:





Flyt gerne rundt på stole og borde så det passer til dit behov.
Aflevér rummene i ordentlig, rengjort stand uden krummer, kaffepletter eller lignende.
Sluk lyset og luk alle vinduer.
Der må IKKE benyttes levende lys af sikkerhedsmæssige årsager.

Køkkenet:







Ryd altid op efter dig så køkkenet afleveres i pæn stand.
Tænd for opvaskemaskinen hvis den er fuld.
Tøm opvaskemaskinen, hvis den er ren og fuld
Fødevarer, som efterlades uden navn på i køleskabet eller på bordet i køkkenet anses for at være til fælles
afbenyttelse. Få evt. fast skabsplads til dine ting.
Kaffe og te er gratis for din selvhjælpsgruppe. Men ”Tænk før du tanker”
Gå hellere to gange end smid kaffe ud. Tak.
Stil altid thermokanderne rengjorte tilbage i skabet.

Printer:
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Selvhjælp har sin egen printer, som må benyttes til aktiviteter i selvhjælpsregi. Det skal dog altid være efter
aftale med kontoret.

Rygning:



Alle lokaler og trappeopgangen er røgfri.
Der må ryges udenfor i det overdækkede rygeområde.

Når du forlader stedet som den sidste, skal du:



Lukke vinduer og døre og slukke lyset.
Lås døren ind til Selvhjælp/den etage, du har været på. Du skal ikke låse de resterende døre; de låser af sig selv
– og der kan være mennesker på en anden etage at tage hensyn til.

Hjertestarter findes lige til højre ved trappe-opgangen.
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BILAG 9
13.9 Funktionsbeskrivelse,
gruppeleder

Selvhjælp
Silkeborg
Estrupsgade 4.1
8600 Silkeborg
T: +45 20 92 08
78

Funktionsbeskrivelse, gruppeleder

info@selvhjaelp
silkeborg.dk
www.selvhjaelp
silkeborg.dk

Overordnet beskrivelse
En selvhjælpsgruppe er en gruppe af børn, unge eller voksne, der står i lignende, svære livssituationer.
Deltagerne hjælper sig selv og hinanden via det fællesskab der opstår, når man får fortalt sin egen historie og
lytter til de andres erfaringer.
De indledende samtaler med deltagere, sammensætning af gruppen mv. koordineres af Selvhjælp Silkeborg.
En selvhjælpsgruppe har som udgangspunkt to gruppeledere tilknyttet.
En gruppeleder er tovholder for gruppen og sikrer, at gruppens møder afholdes i overensstemmelse med
Selvhjælp Silkeborgs metoder og værdier. Gruppelederen skal skabe en tillidsfuld og tryg ramme for
gruppen. Det pointeres, at gruppelederen har en faciliterende rolle – og altså ikke er ekspert. Der er ikke tale
om hverken terapi eller professionel behandling. Gruppens trivsel er et fælles ansvar, og dermed er
gruppeledernes opgave at invitere deltagerne til dette medansvar.
Gruppelederen referer til relevant koordinator/daglig leder (herefter kaldet koordinator). Her henter
gruppelederen løbende sparring og rådgivning efter behov.
Overordnede ansvarsområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Deltage i introkursus
Løbende refleksion over egen rolle som frivillig
Gruppeforløb
Samarbejde med makker
Praktisk omkring afholdelse af gruppen

Konkret indhold i ansvarsområderne:
1. Deltage i introkursus
2. Løbende refleksion over egen rolle som frivillig
o Ikke behandling eller terapi
o Ikke løse deltagernes problemer
o Holde tavshedspligten
o Deltage minimum én gang årligt i fælles sparring og refleksionsarrangementer
o Lade koordinator det vide, hvis der er behov for yderligere sparring eller supervision
o Lade koordinator vide, hvis ændringer eller andet i ens eget liv kan påvirke det frivillige
engagement
3. Gruppeforløb
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o Forberedelse af gruppen
 Deltage i indledende forventningsafstemning med koordinator og makker
 Aftale tidspunkt og dag, samt start- og slutdato for gruppen med koordinator
 Koordinator udsender invitation til deltagerne, og sender herefter deltagerliste til
gruppelederne (praksis er anderledes for trivselsgrupper på skoler)
 Efter deltagerliste modtages fra koordinator forventes det, at gruppelederne
kontakter alle deltagere inden gruppen mødes første gang (praksis kan variere)
 Erhverve nøglechip fra kontoret hvis man ikke har én i forvejen
o Selve gruppeforløbet
 Første gang: at gruppen får fastlagt fælles rammer for samværet
 Tavshedspligt
 Ekspert på eget liv
 Ingen gode råd, medmindre de efterspørges
 Respekt og ligeværd
 Turtagning ift. taletid
 Forventningsafstemning – hvad forventer deltagerne af gruppeforløbet, sig
selv og hinanden
 Afklare om nogen af deltagerne kender hinanden – og i så fald, om det er et
problem
 Kontinuerlig skabelse af et fælles rum, baseret på tryghed og tillid – dette er et
fælles ansvar i gruppen, men gruppelederne er karavaneførere
 Sørge for at møderne afvikles i overensstemmelse med selvhjælpsmetoden
 Sørge for, at taletiden/opmærksomheden fordeles nogenlunde ligeligt
 Sørge for, at der er plads til forskellighed i gruppen
 Som udgangspunkt kun være i kontakt med deltagerne i gruppekontekst – og ikke
indgå i yderligere relation med deltagerne enkeltvis uden for gruppen
o Løbende kontakt med koordinator
 Informere relevant koordinator om gruppen, hvis nogen fx stopper/starter
 Bede om hjælp, hvis der er behov for det ved fx
 Udfordringer i gruppedynamikken
 Samarbejdet mellem gruppelederne
 Dilemmaer i gruppen
 Hvis nogen virker til, at have brug for et andet tilbud end en
selvhjælpsgruppe
 Andet
o Afslutning af gruppen
 Evaluering af gruppeforløbet
 Afsluttes eller fortsættes gruppen?
 Hvis gruppen afsluttes; vil nogle så gerne fortsat stå på venteliste til ny gruppe?
 Hvis gruppen afsluttes; brug spørgeskemaet, der også sidder i introhæftet (dette
afleveres efterfølgende til kontor/koordinator)
 Informere koordinator om afslutning og aftaler
4. Samarbejde med makker
o Indgå i ligeværdigt samarbejde
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o Prioritere at vende dagens gruppegang med sin makker efterfølgende
o Prioritere at skabe et trygt og tillidsfuldt rum med hinanden, hvor der er plads til det
potentielt svære
5. Praktisk omkring afholdelse af gruppen
o Medlemskab
 Opfordre deltagerne i gruppen til at blive medlem af Selvhjælp Silkeborg – deltagere
over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af
foreningen.
o Lokaler
 Booke lokaler
 Brygge kaffe/te, sætte vand på bordet
 Sørge for, at gruppen efterlader lokalerne pænt og rydder op i køkkenet
 Låse døren til den etage, man har været på, hvis man er den sidste bruger
o Økonomi
 Kaffe/te/kakao er gratis hos Selvhjælp Silkeborg
 Selvhjælp Silkeborg har et lille lager af lækkert til første gang – herefter betaler
gruppen selv, hvis man ønsker andet end kaffe/te/kakao (dog undtaget i børne- og
ungegrupperne)
 Hvis der mangler materialer/er ønsker, der koster penge, vendes dette med relevant
koordinator
 Man er velkommen til selv at kontakte firmaer/søge midler til aktiviteter, materialer
eller lignende, men det skal vendes med koordinator inden, så vi ikke er flere, der
kontakter de samme
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BILAG 10
13.10 Rådgivning - selvmordstruet
Hjælp, støtte og rådgivning til selvmordstruede mennesker


Personens egen læge



Den lokale sognepræst



Psykiatrisk Rådgivningstelefon (Region
Midtjylland), telefon 78 470 470 hele døgnet.
Anonym rådgivning på dansk og engelsk til
patienter og pårørende.



Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle
årets dage fra kl. 11-05.



Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi
giver dig svar hurtigst muligt og indenfor max
en uge.



Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag
kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 13-17.



Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS til
personer med selvmordstanker.



Startlinjen, telefon 35 36 26 00 alle årets
dage mellem kl.16.00-23.00.



Sct. Nicolai Tjenesten, telefon 70 120 110
hverdage kl. 9-03. Søn- og helligdage kl. 1303.



Sorglinjen, telefon 70 20 99 03 alle dage kl.
17-21 for pårørende og efterladte over 13 år,
som har en forælder, søskende, barn eller
partner, der er alvorligt syg eller død.



Sjælesorg – på nettet, fortrolig chat mandag
til torsdag kl. 12-22 og søndag kl. 19-22
sjælesorg.nu
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Psykiatrifonden – telefonrådgivning 39 25 25
25 Information og hjælp – Personligt og
anonymt. Mandag til torsdag kl. 10-22 og
fredag til søndag og helligdage kl. 10-18. Læs
mere



TVÆRS-netrådgivningen. Unge kan henvende
sig og modtage netrådgivning. Læs mere



Børns vilkårs børnetelefon – telefon 116 111.
Børn og unge kan ringe til børnetelefonen alle
dage og hele døgnet. Læs mere



Børns vilkårs forældretelefon, 35 55 55 57.
Forældre kan ringe mandag, torsdag, fredag
fra kl. 09.00-17.00. Tirsdag og onsdag fra kl.
09.00-21.00 og søndag fra kl. 15.00-21.00.
Læs mere



Headspace. For børn og unge mellem 12 og
25 år. Headspace er et sted, hvor du kan tale
med nogen om alle problemer og spørgsmål.
Læs mere



Depressionslinien – telefonrådgivning 33 12
47 74. Både for deprimerede og pårørende til
depressionsramte. Åben mandag til fredag fra
kl. 19-21, undtagen helligdage.



Anonyme alkoholikere, telefon 70 10 12 24.
Telefonrådgivning alle dage mellem 08.0024.00.



Rådgivning og samtaler i NEFOS (netværk for
selvmordsramte), telefon 6312 1226 alle
hverdage kl. 9-13 eller mail til
eller kontakt@nefos.dk. Læs mere

udgave: 03.2022

BILAG 11
13.11 Spørgeskema ved gruppe-afslutning

Ved afslutning af et gruppeforløb hos os, vil vi rigtig gerne høre en smule om, hvordan det har været for dig.
Vi håber, du vil svare på spørgsmålene – og så samler gruppelederen jeres input sammen og deler dette med
kontoret. På denne måde kan vi også blive både klogere og forhåbentlig dygtigere over tid, med dit input til
hjælp.
På forhånd tak 😊

Gruppe, du har deltaget i: ________________________________________________________

Har du oplevet, at deltagelse i gruppen har
bidraget positivt til dit hverdagsliv? (sæt kryds)

Har det været meningsfuldt for dig at være en del
af gruppefællesskabet? (sæt kryds)
Ja, i meget høj grad

___

Ja, i meget høj grad

___

Ja, i højgrad

___

Ja, i høj grad

___

Hverken/eller

___

Hverken/eller

___

Nej, ikke i ret høj grad

___

Nej, ikke i ret høj grad

___

Nej, slet ikke

___

Nej, slet ikke

___
Mulighed for kommentar:

Mulighed for kommentar:

Har du lært noget brugbart om dig selv og/eller din
situation via din deltagelse i gruppen? (sæt kryds)

Er der andet vigtigt, vi skal vide? Har du et godt råd
til os eller andet på hjerte?

Ja, i meget høj grad

___

Mulighed for kommentar:

Ja, i høj grad

___

Hverken/eller

___

Nej, ikke i ret høj grad

___

Nej, slet ikke

___

Mulighed for kommentar:

