
 

 

Liv i Sundhed – En sundhedsfremmende indsats  

for psykisk sårbare borgere i Silkeborg 

Kommune 

Denne beskrivelse vil give et indblik i, hvad Liv i sundhed er - 
hvorfor og hvordan indsatsen Liv i sundhed er forankret i Silkeborg Kommune 
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1. Organisationerne, der er involverede i Liv i Sundhed 
For at få et indblik i hvilken kontekst indsatsen Liv i Sundhed er implementeret i, kommer her 
en beskrivelse af de forskellige organisationer, der er en del af den sundhedsfremmende 
indsats. 

1.1. Socialpsykiatrisk Center (SPC), Silkeborg Kommune 

Socialpsykiatrisk Center dækker de kommunale tilbud for personer med psykisk sygdom, 
herunder dag- og aktivitetstilbud, botilbud og væresteder. Visionen er at SPC er en markant og 
fleksibel aktør, der støtter den sindslidende borger i at finde veje til at komme sig. SPC er 
inddelt i 6 afdelinger, hvoraf 5 både består et døgntilbud og bostøttefunktion, hvoraf nogle også 
har værestedsfunktioner. Den 6. afdeling består af dagtilbud og beskæftigelse.  

1.2. Regionspsykiatrien i Silkeborg 

I Regionspsykiatrien tilbydes både ambulante tilbud, gruppeforløb og mulighed for behandling i 
eget hjem. Regionspsykiatrien består af følgende teams og tilbud: 

• Team for Personlighedsforstyrrelser  
• Psykose Team  
• Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri  
• Hjemmebehandler Team  
• Affektiv Team  
• Akut Døgntilbud  
• Team for OCD og Angstlidelser 
• Shared Care Team 

1.3. Psykiatriens Hus (PH) 

I 2012 etableredes Psykiatriens Hus i Silkeborg med den overordnede vision at fremme 
samarbejdet mellem den sociale og behandlingsmæssige indsats, så borgeren i Silkeborg 
oplever et sammenhængende tilbud. 

Psykiatriens Hus er, en fysisk ramme hvor dele af den kommunale psykiatri og de regionale 
medarbejdere sidder under ét tag. Ved fysisk at samle både de regionale specialiserede 
behandlingstilbud og dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri i Psykiatriens Hus skabes 
mulighed for at sikre helhed, kvalitet og mening i indsatserne for parternes fælles bruger-
/patientgruppe. Alle regionale ambulante behandlingstilbud i Silkeborg Kommune samt dele af 
Silkeborg Kommunes socialpsykiatri er fysisk og fagligt integreret i Psykiatriens Hus.  

1.4. Socialsektionen i Silkeborg Kommune 

Socialsektionen består af fire teams:  

• Støtte-vejledningsteam (bostøtter og mentorer) 
• Rusmiddelcenter (Rådgivning og behandling af alkohol- og stofafhængighed samt social- 

og sundhedsfaglig støtte) 
• Integrationsteam (Modtagelse af nytilkomne flygtninge) 
• Socialteam (Visitering til bostøtte og botilbud samt råd og vejledning til socialt udsatte 

borgere) 
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1.5. IF Silkesind 

IF Silkesind er en idrætsforening for psykisk sårbare voksne over 18 år i Silkeborg Kommune. 
Aktiviteterne er tilrettelagt på en måde, så alle kan være med. Her er plads til både gode og 
dårlige dage, og alle holdene er små og overskuelige hold. Der tilbydes 10 aktiviteter: Bowling, 
zumba, mountainbike, minigolf, løb, qi gong, traveture, cirkletræning, volleyball og yoga. 
Bestyrelsen i IF Silkesind består både af frivillige og medarbejdere. 

1.6. Sundhedshuset, Silkeborg Kommune 

I Sundhedshuset tilbydes sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgere i Silkeborg 
Kommune indenfor følgende områder: Kost, motion, alkohol, rygning samt trivsel og stress. 
Sundhedsvejlederne tilbyder både samtaler og gruppeforløb i Sundhedshuset og i andre 
arenaer, hvor borgere færdes eksempelvis på ungdomsuddannelser og virksomheder.  
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2. Liv i Sundhed 

2.1. Projektperioden 2012- 1. oktober 2015 

I efteråret 2011 fik Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune i samarbejde med 
Regionspsykiatrien i Silkeborg og Sundhedshuset i Silkeborg Kommune tildelt midler fra 
Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ”Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare 
grupper”. Der tildeltes ca. 3,5 mio. til at fremme sundhed og trivsel blandt borgere med psykisk 
sygdom. Delmålene var, at: 

• forbedre handlekompetence og sundhedsadfærd blandt psykisk syge borgere. 
• etablere tilbud, der støtter den enkeltes evne til at kunne tage vare på egen sundhed. 
• opspore livsstilssygdomme og iværksætte behandling af disse.  
• opbygge tværfaglig og tværsektoriel kompetence iblandt kommunens og regionens 

ansatte, så psykisk syge borgere oplever at blive støttet i at kunne arbejde med egen 
sundhed. 

• etablere og udbygge sundhedsfremmende og trivselsskabende rammer i de arenaer, 
hvor borgere med psykisk sygdom færdes. 

• opbygge viden om og erfaringer med rekruttering og fastholdelse af mennesker med 
psykiske lidelser.  

• borgere med psykisk sygdom bliver trygge ved at tage til egen læge og gøre brug af det 
”almindelige” sundhedssystem. 

• Udvikling af IF SilkeSind (en idrætsforening for borgere med psykisk sårbarhed). 
• etablere et koordinerende sundhedsforum, der er ansvarlige for at sikre mulighed og 

rammer for, at psykisk syge borgere kan arbejde med forbedring af deres 
sundhedsadfærd 

Projektet fik navnet Liv i Sundhed 

De konkrete aktiviteter i projektet var: 

• Individuelle samtaler og gruppeforløb for borgere med psykiske lidelser, der ønskede at 
arbejde med deres livsstil. 

• Hvert team i Socialpsykiatrisk Center gennemgik en proces sammen med borgerne, hvor 
de sammen identificerede, hvordan de kunne styrke sundheden for borgerne i 
hverdagen. det blev til en række initiativer, der blev gennemført. 

• Der blev etableret en sundhedstovholderfunktion i hvert team i Socialpsykiatrisk Center, 
som havde fokus på at sundhedsfremme og forebyggelse i teamet og som var bindeled 
til projektets øvrige aktiviteter. Sundhedstovholderne indgik i et netværk på tværs af 
centret og med KRAM-personer i Regionspsykiatrien. 

• Idrætsforeningen Silkesind fik opgraderet deres hjemmeside, og der blev rekrutteret nye 
medlemmer både igennem gruppeforløbene og ny kommunikationskanaler til relevante 
målgrupper. Derudover blev der arbejdet på at rekruttere nye frivillige. 

• Der blev afholdt et kick-off arrangement for alle medarbejdere og ledere i de involverede 
organisationer, der på forskellig vis belyste sundhedsfremme og forebyggelse for borgere 
med psykiske lidelser. Derudover har der været foredrag for både ansatte og borgere i 
løbet af projektperioden. Sundhedstovholderne har været igennem et kursus for at blive 
klædt på til funktionen. 

• Der har været mulighed for følgeordning til individuelle samtaler og gruppeforløb samt 
helbredsundersøgelse hos egen læge. 
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2.2. Liv i Sundhed efter 1. oktober 2015 

De organisationer, der var involveret i projektperioden, ønsker at fortsætte indsatsen fremover. 
Derudover er Socialsektionen, Silkeborg Kommune blevet en del af Liv i Sundhed, så de 
borgere, der får støtte der igennem, også kan benytte sig af de fremtidige gruppeforløb. 

Nedenfor ses en beskrivelse af, hvad de forskellige organisationer bidrager med, og hvordan 
indsatsen organiseres på tværs. 

2.2.1. Sundhedshuset 

Sundhedsvejledere i gruppeforløb 

Sundhedshuset tilbyder fremover 2 gruppeforløb om året i samarbejde med Liv i Sundhed. 
Gruppeforløbene er målrettede borgere med psykiske sårbarheder, som rekrutteres fra 
Socialpsykiatrisk Center, Regionspsykiatrien Silkeborg og Socialsektionen.  

Det er på skift en kostfaglig og en motionsfaglig medarbejder fra Sundhedshuset, der 
underviser og vejleder til gruppeforløbsmøderne. Én af medarbejderne fra Sundhedshuset 
deltager i de indledende samtaler forud for gruppeforløbet som referent. 

Et gruppeforløb strækker sig over ½ år, hvor man mødes 14 gange á 2 timer. Den indledende 
samtale varer ca. 1 time pr. deltager 

Timeforbruget pr. forløb er i alt 60 timer (inkl. forberedelse, mødegange og indledende 
samtaler). 

Se mere om gruppeforløb side 11 

Sundhedsvejledere i individuelle forløb 

Generelt motiveres borgere til at deltage i gruppeforløb indenfor alle livsstilsfaktorer, da der er 
størst udbytte af at være sammen med andre om livsstilsforandringer. I de tilfælde, hvor det 
skønnes, at borgeren kan profitere af et individuelt forløb kan borgeren tilbydes kostvejledning 
(1-2 samtaler), motionsvejledning (1-2 samtaler), rygestoprådgivning (3-5 samtaler) forud for 
deltagelse i gruppeforløb.  

Se mere om individuelle forløb side 15 

Medarbejdere i IF Silkesind 

Motionsvejlederen i Sundhedshuset støtter op om IF Silkesinds motionsaktiviteter og andre 
arbejdsfunktioner eksempelvis IF Silkesinds idrætsdag. Timeforbruget er ca. 4 timer om ugen. 

Derudover er lederen af Idræt om Dagen repræsenteret i IF Silkesinds bestyrelse og varetager 
mindre sekretariatsfunktioner såsom booking af lokaler. Timetallet i gennemsnit er ca. 1 time 
om ugen. 
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2.2.2. Socialpsykiatrisk Center (SPC) 

Gruppeforløbsleder 

Gruppeforløbslederen er en gennemgående person fra socialpsykiatrien eller socialsektionen, 
der er med til hver mødegang. Der kan være behov for at støtte enkelte borgere, der har 
særlige udfordringer i gruppesammenhænge. Der kan også opstå situationer, som 
medarbejdere i Sundhedshuset ikke kan varetage pga. hensynet til de andre i gruppen. 

Gruppeforløbslederen er samtidig den person, der afholder de afklarende samtaler med hver 
deltager forud for gruppeforløbets opstart. 

Se mere om gruppeforløbslederen side 11 

Sundhedstovholdere 

Formålet med at etablere sundhedstovholderfunktionen er at understøtte borgernes muligheder 
for at styrke egen sundhed igennem vedvarende fokus på formidling, udvikling af tilbud, 
kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. Styrken er, at sundhedstovholderne kan støtte 
borgerne i deres hverdagsarenaer, da der er en sundhedstovholder i hvert team.  

Se mere om sundhedstovholdere side 9 

Koordinator 

Formålet med koordinatorfunktionen er at sikre sammenhæng og systematik i de indsatser, der 
fremmer sundhed og forebyggelse i psykiatrien. Koordinatoren er ansvarlig for at holde det 
overordnede fokus på sundhed og være bindeled til de forskellige sektorer, afdelinger og teams, 
der indgår i indsatserne.  

Se mere om koordinatorfunktionen side 8 

Medarbejdere i IF Silkesind 

SPC vil fremover støtte op om IF Silkesinds bestyrelses- og udvalgsarbejder med personale 

Idrætsinstruktører 

2 medarbejdere i SPC og en borger er uddannet idrætsinstruktører igennem DAI, og de kan 
fremover tilbyde at tilrettelægge og afvikle idrætsaktiviteter på bo- og væresteder. 

Det samlede timetal for idrætsinstruktører og medarbejdere i IF Silkesind er 6 timer om ugen 

2.2.3. Socialsektionen 

Sundhedsfrontløbere. 

Socialsektionens 6 sundhedsfrontløbere indgår i netværket af sundhedstovholdere i SPC og 
KRAM-personer. Sundhedsfrontløbernes opgave er at formidle tilbud til de øvrige ansatte i 
Socialsektionen og sætte sundhed på dagsordenen både overfor kollegaer og borgere. 

Se mere om Sundhedsfrontløbere på side 10 

Gruppeforløbsleder 

Socialsektionen udvælger en medarbejder som gruppeforløbsleder til ét gruppeforløb om året. 
Se mere om den funktion under Socialpsykiatrisk center.  
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2.2.4. Regionspsykiatrien 

Repræsentanter for regionpsykiatriens primærbehandlere deltager i det tværgående netværk 
med sundhedstovholderne og sundhedsfrontløbere for at sikre en sammenhæng omkring 
sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af sektorer. 

 

2.3. Organisering 

Styregruppen består af: Ledere fra Regionpsykiatrien i Silkeborg, Socialpsykiatrisk Center 
(SPC), Socialsektionen og Sundhedshuset. Koordinator for Liv i Sundhed. 

Repræsentant fra almen praksis indkaldes til møder i dette forum, når det skønnes relevant. 

Styregruppens opgave er at sikre ledelsesmæssig opbakning til at arbejde med 
sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er psykisk sårbare. Møder aftales efter 
behov. 

Arbejdsgruppen består af: Koordinator for Liv i Sundhed, en sundhedsvejleder fra 
Sundhedshuset, en leder fra sundhedshuset, en sundhedstovholder fra SPC, en afdelingsleder 
fra SPC, en primærbehandler fra Regionspsykiatrien, en leder fra Socialsektionen og en 
sundhedsfrontløber fra Socialsektion.  

Arbejdsgruppens opgave er at koordinere, udvikle og formidle gruppeforløb og andre tilbud til 
målgruppen. Møder aftales efter behov. 

Praksis-niveauet, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse i den daglige drift: 
Sundhedstovholdernetværket i SPC, primærbehandlere i Regionspsykiatrien og 
Sundhedsfrontløbere i Socialsektionen. 

2.3.1. Funktionsbeskrivelse for koordinatoren 

Koordinatorens overordnede opgave er at sikre sammenhæng og systematik i de indsatser, der 
fremmer sundhed og forebyggelse i psykiatrien. Koordinatoren er ansvarlig for at holde det 
overordnede fokus på sundhed og være bindeled til de forskellige sektorer, afdelinger og teams, 
der indgår i indsatserne. Koordinatoren arbejder i denne funktion 1 dag om ugen. 

Koordinatoren er ansat i Socialpsykiatrisk Center, da det er væsentligt at vedkommende kender 
til målgruppen og den organisation, hvori aktiviteterne foregår. 

Koordinatorens opgaver: 

• Bindeled mellem social- og regionspsykiatrien, Socialsektionen og sundhedsfremmende 
tilbud i Silkeborg Kommune eksempelvis IF Silkesind og Sundhedshuset. 

• Medvirke til rekruttering til gruppeforløb. 
• Sikre at hvert team i SPC har en sundhedstovholder og introducere til funktionen, når 

der sker udskiftninger. 
• Støtte netværket af sundhedstovholdere og KRAM-personer 
• Kontakt til og sparring af gruppeforløbsleder  
• Organisering af gruppeforløb i samarbejde med Sundhedsvejledere og 

gruppeforløbsleder 
• Evt. være gruppeforløbsleder og dermed også varetage indledende samtaler forud for 

gruppeforløb og opfølgning på deltagelse i gruppeforløb. 
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3. Sunde rammer 
For at bakke op om borgernes livsstilsændringer er det vigtigt at have medarbejdere, der har 
særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse tæt på borgernes hverdagsarena. Derfor er 
der fokus på at skabe sunde rammer, der hvor borgeren med psykisk sygdom bor eller kommer 
jævnligt. Det være sig tilgængeligheden af sund mad, motionstilbud, ryge- og alkoholpolitikker, 
følgeordninger til sundhedstilbud osv. Dette sker i tæt dialog mellem de ansatte og 
brugerne/beboerne, så der sikres et ejerskab, og at nye initiativer bakker op om de indsatser, 
der allerede eksisterer.  

I dette afsnit beskrives forskellige elementer i Liv i Sundhed, der styrker de sunde rammer: 
Fagpersoners funktioner og netværk samt indsatsbeskrivelser 

3.1. Sundhedstovholdere i Socialpsykiatrisk Center 

Formålet med at etablere sundhedstovholderfunktionen er at understøtte borgernes muligheder 
for at styrke egen sundhed igennem vedvarende fokus på formidling, udvikling af tilbud, 
kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. 

Sundhedstovholderen er ansat som bostøtte i Socialpsykiatrisk Center og hvert af teamsene har 
en sundhedstovholder (11 teams). Det er afdelingslederen, der beslutter hvem der er 
sundhedstovholder, og hvis denne skal udskiftes er det også afdelingslederens ansvar at finde 
en afløser. 

I gennemsnittet bruger sundhedstovholderen 1 time om ugen. Der kan forekomme perioder, 
hvor der pga. aktivitetsniveauet er et højere timeforbrug og andre uger, hvor der stort set 
ingen aktivitet er. 

Socialpsykiatrisk Centers Sundhedstovholderes opgaver er at: 

• Være bindeled til Liv i Sundhed 
• Være bindeled til IF Silkesind, til sundhedsfremmende aktiviteter i væresteder og evt. 

lokale motionstilbud, til gruppeforløbene etc. 
• Holde fokus på vigtigheden af at have tæt kontakt til egen læge – også hvad angår 

fysisk sundhed.  
• Være med til at sætte sundhedsaktiviteter på dagsorden i teamet i samarbejde med 

kollegaer og beboere/brugere. 
• Iværksætte aktiviteter, der skaber sunde rammer for borgerne, der er tilknyttet teamet 
• Mødes med øvrige Sundhedstovholdere og KRAM-personer 2 gange om året for at blive 

opdateret omkring den nyeste viden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, og 
sammen finde et initiativ, som alle kan sætte fokus på eller iværksætte den kommende 
periode.  

• Udveksle erfaringer og viden  

3.1.1. Indsatsbeskrivelser 

For at Sundhedstovholderne kan blive inspireret af hinandens initiativer, de har iværksat i 
teamet, laves der en indsatsbeskrivelse for hver indsats. Denne indsatsbeskrivelse lægges i en 
elektronisk mappe, som alle har adgang til. 

Nogle eksempler på indsatser er: Kursus i mindfulness, rygestopforløb, grøntsager til alle 
måltider og indkøb af motionscykel. 

I indsatsbeskrivelsen bliver følgende beskrevet:  
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3.1.2. Fælles aktiviteter 

Sundhedstovholderne laver i fællesskab én årlig aktivitet på tværs af Socialpsykiatrisk Center 
for at skabe en fælles oplevelse for borgerne. Det kan eksempelvis være en 
skridttællerkonkurrence, deltagelse i IF Silkesinds årlige idrætsdag eller andet 

Denne fælles aktivitet besluttes på ét af de årlige netværksmøde, og der nedsættes en lille 
arbejdsgruppe, der sammen med koordinatoren organiserer aktiviteten. Derefter er det de 
øvrige sundhedstovholderes opgave at bakke op om aktiviteten ved at motivere borgerne til 
deltagelse. 

3.2. Primærbehandlere i Regionspsykiatrien, der varetager KRAM-screeninger 

Primærbehandlere i Regionpsykiatrien i Silkeborg foretager de obligatoriske KRAM-screeninger 
af ny henviste patienter. Regionspsykiatrien udvælger 2 repræsentanter af primærbehandlerne, 
der deltager i de to årlige netværksmøder med sundhedstovholderne og sundhedsfrontløbere, 
så de ved hvilke tilbud, der findes i kommunen generelt, og hvordan der arbejdes med 
sundhedsfremme i socialpsykiatrien og socialesektionen. Desuden er det væsentligt med 
dialogen på tværs af sektorer, så kommunen kender til de behov for sundhedsfremmende 
aktiviteter, som primærbehandlerne opsporer. 

3.3. Sundhedsfrontløbere i Socialsektionen 

Sundhedsfrontløberne repræsenterer hver sit team i Socialsektionen: Bostøtteteam, 
mentorteam, integrationsteam, udsatte-team, rusmiddelcentret, socialteam. Opgaven er at 
sætte sundhed på dagsordenen overfor kollegaer i deres team, så de kan motivere borgeren til 
at arbejde med deres sundhed. De formidler de sundhedstilbud, der er i kommunen og 
igangsætter selv indsatser for borgerne. 

3.4. Tværgående Sundhedsnetværk 

Som skrevet i tidligere afsnit, så har praksis-niveauet i de forskellige organisationer et netværk 
sammen, hvor de mødes 2 gange om året. Derudover kan netværket bruge hinanden løbende i 
forhold til initiativer, tilbud, viden og i forbindelse med den årlige fælles aktivitet. 

Til netværksmøderne vil der være fokus på erfaringsudveksling, formidling af tilbud, 
kompetenceudvikling og drøftelse af kommende tiltag. Koordinatoren indkalder til disse 
netværksmøder.   
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4. Gruppeforløb 
Formålet med et gruppeforløb i Liv i sundhed er, at borgere med psykiske sårbarheder får en 
faglig og målrettet støtte til at igangsætte og fastholde sundhedsforandringer. 

Gruppeforløbene i Liv i Sundhed er tilrettet og tilpasset forholdene i Silkeborg kommune, men 
øvelser og de pædagogiske og værdimæssige overvejelser læner sig op ad Metodebogen for 
livsstilscaféerne, som er anvendt som baggrundsmateriale www.cfk.rm.dk/siteassets/cfk/6-
projektsite/multisygdom/livsstilscafe_metodebog_samlede_endelige_version.pdf.  

Der udbydes 2 forløb om året. For at tilgodese borgernes forskellige livssituationer er 
efterårsforløbet et formiddagsforløb, og forårsholdet et eftermiddagsforløb.  

Forløbene strækker sig over ½ år, hvor man mødes 14 gange á 2 timer. Her er der fokus på 
praktiske aktiviteter (madværksteder og fysisk aktivitet) og den enkeltes målsætninger. Der 
fokuseres på muligheder, barrierer og troen på, at vaneændringer kan lykkes. Man deltager i 
det samme gruppeforløb uanset hvilke livsstilsfaktorer, man ønsker at arbejde med.  

I en gruppe er der minimum 6 og max. 10 deltagere. Det er på skift en kostfaglig medarbejder 
og en motionsfaglig medarbejder fra kommunens Sundhedshus, der underviser og vejleder på 
gruppeforløbene. Derudover er der en gruppeforløbsleder med hver gang. Gruppeforløbslederen 
er en ansat fra enten Socialpsykiatrien eller Socialsektionen  

Alle, der ønsker et gruppeforløb i Liv i sundhed, opfordres til at deltage i forløbet sammen med 
én fra deres netværk, pårørende, ven eller bostøtte for at bakke op om deltagerens 
forandringer. Når en netværksperson deltager i forløbet sker det på samme vilkår som andre 
deltagere.  Det forventes, at netværkspersonen arbejder med egne sundhedsforandringer. 

Liv i sundhed har udarbejdet en drejebog over de enkelte mødegange i forløbet. I drejebogen 
beskrives aktiviteterne fordelt på hver mødegang.  
Kan findes på psykiatriens hus hjemmeside under Liv i sundhed.   

4.1. Bemanding af gruppeforløb 

4.1.1. Sundhedsvejledere 

Sundhedsvejlederne er 2 medarbejdere, der er ansatte i Sundhedshuset, Silkeborg Kommune. 

Medarbejderne har faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen med 
fokus på kost og bevægelse. Sundhedsvejlederne underviser på skift, og derfor er det vigtigt, at 
der er en gennemarbejdet drejebog, der kan være med til at sikre den røde tråd i forløbet. 

Sundhedsvejlederne skal sammen med gruppeforløbslederen indgå i et team, der er med til at 
sikre, at grupperne bliver udfordret og støttet i at arbejde med deres sundhed. Det er en fordel, 
at bemandingen af gruppeforløbene er tværfagligt sammensat, da det er med til at sikre en 
dynamik i forløbene. 
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4.1.2. Gruppeforløbsleder: 

Gruppeforløbslederen er ansat i Socialpsykiatrien eller Socialsektionen, så hun/han kender 
deltagernes udfordringer. Gruppeforløbslederen er den gennemgående person i et gruppeforløb, 
hvor sundhedsvejlederen fra sundhedshuset skiftevis er en kostvejleder og en motionsvejleder.  

Gruppeforløbslederens opgaver er: 

• Samarbejde med koordinatoren. 
• Koordinere de indledende samtaler i samarbejde med sundhed vejlederne. 
• Sende brev med indkaldelse til indledende samtale. (Se brevet i bilag 1) 
• Afholde de indledende samtaler med deltagerne sammen med en sundhedsvejleder. Her 

stiller gruppeforløbslederen spørgsmålene og sundhedsvejlederen laver referat.  
Se mere om indledende samtale side 13 

• Sende sms som påmindelse til deltagere inden mødegangene i gruppeforløbet. 
• Efter hver mødegang tage kontakt til de deltagere, der har været fraværende. Hensigten 

med den kontakt er at fortælle deltagerne, hvad de andre i gruppen har arbejdet med, 
og sikre at deltagerne får eventuelle hjemmeopgaver. Desuden spørges der ind til 
forhold, der gør at vedkommende var fraværende, med henblik på at kunne støtte 
borgeren i at fastholde deltagelsen i forløbet.  

• Have særligt fokus på det sociale i gruppen og sikre at samtalen foregår i god tone, og 
at alle kommer til orde. 

• Gå til side med de deltagere som af forskellige grunde har brug for at trække sig fra 
gruppen 

• I øvelser og praktiske opgaver være sammen med de deltagere, som har ønske om det.   

Der er afsat 45 timer til gruppeforløbslederens opgaver. Timerne er fordelt over de 6 måneder, 
som forløbet varer og er inklusiv timer til indledende samtaler. 

4.1.3. Samarbejde mellem sundhedsvejler og gruppeforløbsleder 

• Sundhedsvejlederen sikrer, at undervisningen, vejledningen og processen omkring 
sundhed og livsstil fungerer. 

• Gruppeforløbslederen har særligt ansvar for, at gruppen og det sociale fungerer. 
• Gruppeforløbslederen kan skabe den fælles ramme ved at åbne og afslutte hvert møde 

og derved binde mødegangene sammen. 
• Sundhedsvejlederen og gruppeforløbslederen kan have parallelle forløb, hvis gruppen 

deles til øvelser 
• Når der er brug for ekstra støtte, kan gruppeforløbslederen gå fra med en deltager, 

mens sundhedsvejlederen fortsætter. 
• Gruppeforløbslederen ’klæder sundhedsvejlederen på’, hvis der er særlige udfordringer 

hos en deltager i gruppen, og derfor skal tackles på en særlig måde. 
• Sundhedsvejlederne og gruppeforløbslederen aftaler nærmere om rollefordelingen, da 

der kan være særlige forhold i de forskellige grupper. 
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4.2. Målgruppe 

Liv i sundheds gruppeforløb er for borgere med psykiske sårbarheder. Borgerne skal modtage 
støtte fra ét af følgende steder:  

Socialpsykiatrien, Socialsektionen eller Regionspsykiatriens tilbud i Silkeborg.  

Det forudsættes, at deltagerne er motiverede til at arbejde med forandring af enten mad-, 
bevægelses- eller rygevaner eller ønsker at styrke sin trivsel og sociale netværk. 

Borgerne skal være indstillede på at komme til mødegangene og give afbud, hvis de bliver 
forhindrede. I gruppen deles tanker og erfaringer, og borgerne opfordres til at være en del af 
denne erfaringsdeling.  

4.3. Rekruttering 

Liv i sundhed har udarbejdet en folder, der informerer om forløbene. 

Se folderen her: 
http://psykiatrienshus.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Andre%20institutioner/Psykiatr
ienshus/PDF%20filer/Liv%20i%20sundhed/Liv%20i%20sundhed%20folder.pdf 

Folderen uddeles af medarbejderne i Socialpsykiatrien, Socialsektionen og Regionspsykiatrien i 
Silkeborg. Desuden fremgår tilbuddet på sundhed.dk, så de praktiserende læger kan henvise. 

Sundhedstovholderne og sundhedsfrontløberne er centrale i formidlingen af tilbuddet om 
gruppeforløb i Liv i sundhed.  

Borgere kan henvende sig hos koordinatoren for Liv i sundhed. Borgernes støttepersoner eller 
netværk kan på borgernes vegne også henvende sig. Herefter vil der blive lavet aftaler om en 
indledende samtale, hvor borgeren deltager, gerne sammen med én fra eget netværk eller 
støtteperson.  

Da målgruppen er visiterede borgere i kommunale eller regionale tilbud, informeres der ikke i 
medierne om tilbuddet. 

4.4. Indledende samtale 

Der gennemføres en indledende samtale med hver enkelt deltager, inden gruppeforløbet 
starter. Deltageren opfordres til at tage én fra eget netværk eller en støtte person med til 
samtalen. Desuden deltager en sundhedsvejleder fra sundhedshuset og gruppeforløbslederen. 

Formålet med samtalen er:  

• At støtte deltagerne i klarhed over egne erfaringer, motivation, mål, udfordringer og 
støttemuligheder, når vedkommende indgår i et forløb. 

• At starte en udviklingsproces, som kan styrke mestringsevnen hos deltageren. 
• At deltageren bliver afklaret med, hvad et gruppeforløb indeholder.  
• At sundhedsvejlederen og gruppeforløbslederen får indsigt i, hvilke områder deltageren 

har brug for at arbejde med og lave aftaler for, hvordan deltageren bedst indgår i 
gruppen. 

Til samtalerne anvendes en spørgeguide og en grafisk illustration af en pil. Den grafiske 
illustration fungerer som referat. 
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Der er valgt en visuel form for at illustrere at forandringer i ens sundhed er en proces. Det 
bliver mere tydeligt for borgeren, når det er symboliseret og opdelt, hvad der støtter og 
udfordrer i den proces. 

Gruppeforløbslederen igangsætter samtalen og stiller spørgsmål indenfor områderne: 
Motivation, erfaringer, hverdag, forandringer, udfordringer og støttemuligheder. 
Sundhedsvejlederen skriver referat i den grafiske model. Der tages et billede af referatet, som 
gemmes som dokumentation, og borgerene får den udfyldte ’pil’ med hjem.  

I forbindelse med samtalen laves der målinger på BT, højde, vægt, livvide og BMI. Målingerne 
gentages midtvejs og sidst i forløbet. Målingerne er med til at fastholde og motivere til at 
arbejde med sundhedsforandringer. 

Borgerne kan fravælge målingerne, hvis det ikke giver mening set i forhold til de 
sundhedsforandringer, der skal arbejdes med. 

Se spørgeguide til indledende samtale i bilag 2.  

4.5. Evaluering  

Ved den indledende samtale og ved sidste mødegang udfylder deltagerne et forandringsskema. 
Skemaet bruges til at dokumentere deltagernes egne vurderinger af følgende emner både før 
og efter forløbet: Fysisk aktivitet, kost, rygning, erfaringer med at indgå i gruppe, muligheder 
for at tale med andre i hverdagen. Derudover skal deltageren prioritere hvilke af følgende 
områder, der er væsentligst at arbejde med for dem i forløbet og efter forløbet: Fysisk aktivitet, 
det sociale og rygning. Skemaet indeholder også målte værdier på: vægt, højde, taljemål, BMI 
og BT. For at opsamle erfaringer og viden om forløbene og deltagernes forandring er der 
udarbejdet to forskellige spørgeskemaer. 

Evalueringsskemaet udfyldes ved mødegang nr. 12. Skemaet spørger til undervisningsformen 
og gruppens dynamik. Samtidigt spørges til, hvad deltagerne har lært i gruppeforløbet. 

Data fra de to skemaer anonymiseres og analyseres efter afslutning på 2 forløb.   

Se Evalueringsskema i bilag 3 og forandringsskema i bilag 4. 
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5. Individuelle forløb: 
Generelt motiveres borgere til at deltage i gruppeforløb indenfor alle livsstilsfaktorer, da der er 
størst udbytte af at være sammen med andre om livsstilsforandringer. I de tilfælde, hvor det 
skønnes, at borgeren kan profitere af et individuelt forløb kan borgeren tilbydes kostvejledning 
(1-2 samtaler), motionsvejledning (1-2 samtaler), rygestoprådgivning (3-5 samtaler) forud for 
deltagelse i gruppeforløb, er følgende gældende:  

5.1. Individuel kostvejledning 

Borgere visiteres igennem koordinatoren for Liv i Sundhed, der først vil snakke med borgeren 
om mulighed for gruppeforløb. Hvis borgeren af en eller anden grund ikke er klar til det, kan 
borgeren tilbydes 1-2 samtaler, som igen primært er en motivationssamtale til deltagelse i 
gruppeforløb. Det er et krav, at bostøtte eller en ressourceperson fra borgerens eget netværk 
deltager i kostvejledningen.  

5.2. Individuel motionsvejledning 

Borgere kan tilbydes én samtale med mulighed for opfølgning. Det anbefales, at der er en 
bostøtte eller en ressourceperson fra borgerens eget netværk med. 

5.3. Individuel rygestopvejledning 

Borgere tilbydes 3-5 gange afhængig af, hvor klar og motiveret borgeren er. Det anbefales, at 
der er en bostøtte eller en ressourceperson fra borgerens eget netværk med. 
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Bilag 1. Brev til deltagere i 

gruppeforløb 
 

Dato ……………….. 

 

Kære …………… 

 

Du har en tid til en indledende samtale til et gruppeforløb i ”Liv i sundhed”. 

Torsdag den 22. oktober kl. 11, Psykiatriens hus, Falkevej 5, lokale 1-11 

(lokalet finder du på første sal til højere, når du kommer op ad trappen) 

 

Sådan foregår samtalen: 

Samtalen varer ca. 1 time. Du er velkommen til inviterer én fra dit netværk og/eller en medarbejder med til samtalen. 

I mødet deltager, …………………..medarbejder i Sundhedshuset i Silkeborg Kommune og …………………….. som er 

medarbejder i Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune. 

 

Det skal vi tale om: 

Samtalen handler om, hvad der motiverer dig til at indgå i et forløb, som retter sig mod forandringer i din sundhed. 

Du får mulighed for at fortælle om din hverdag, og hvad der betyder noget for dig i forhold til din sundhed.  

I løbet af samtalen skal vi desuden måle blodtryk, højde, vægt og taljemål. Vi laver målingerne for at kunne sammenligne 

undervejs, og når du afslutter dit forløb. 

 

Hvad kommer der ud af mødet: 

Når samtalen er slut, vil vi sammenfatte det vi har talt om og skrive konkrete aftaler ned. Desuden vil du få en kalender 

hvor undervisningsgangene er markeret.  

 

Gruppeforløbet: 

Dit kommende forløb i ”Liv i sundhed” starter den …………….., Mødestedet, Estrupsgade 4, Silkeborg kl. 10-12 

Har du spørgsmål eller bliver forhindret i at møde op skal du kontakte: …………………… 

  

Venlig hilsen 

…………………. 
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Bilag 2. Guide til indledende samtale i ”Liv i sundhed” 
 

Før samtalen 

Er tid og rum uforstyrret? Tidsrammen er en time. Hvordan er rummet 

indrettet? Overvej møblernes placering og afstand imellem samtaleparterne. 

Lang afstand og for store møbler skaber afstand. Tænk på lys og modlys – borgeren skal kunne se dit 
ansigt tydeligt. Levende lys, blomster eller grønt i lokalet skaber venlig atmosfære. 

Samtalen 

Mødet: 

Mød borgeren med venligt nærvær, øjenkontakt og et fast håndtryk. Lidt ’small-talk’ om vind, vejr, 
parkeringsplads og lign. Borgeren skal føle sig velkommen. 

Rammen: 

Sæt rammen omkring samtalen. Hvor lang tid har vi? Hvad skal vi sammen her? Hvad drejer samtalen sig 
om? Aftale, om det er i orden at notere ned undervejs i figuren. 

Problemafgrænsning, sammenhænge, forskelle og dilemmaer: 

Find et åbningsspørgsmål, som får borgeren på banen, og som leder ind i det, samtalen drejer sig om fx 
”Prøv at fortælle, hvad der har fået dig til at komme her?”. 

Få borgeren til at folde sin historie ud: 

Se og følg synspunkter, oplevelser, behov, muligheder og besværligheder, som de ser ud fra borgerens 
perspektiv. Støt hende/ham i at se og sætte ord på styrkesider. Spørg undersøgende ind til 
sammenhænge, oplevelser, dilemmaer og betydning fx: 

• Prøv at fortælle noget mere om det… 
• Er der andre situationer, hvor det lykkes? – Hvad hænger det sammen med? 
• Hvad betyder det for dig? 
• Hvad sker der så med dig? 
• Hvad kan være svært i din hverdag? 

 

Bliv i den midterste del af samtalen en tid, før du går efter at hjælpe løsninger på vej. Vær opmærksom 
på: 

• Pauser giver ro til eftertanke. 
• Hvordan er tonen, stemningen, det der bliver sagt ’mellem linjerne’? 
• Sig det, du ser, fx ”Jeg kan se, du får tårer i øjnene nu. Hvad er det, der rører dig?” 

 

Det fremadrettede og afslutning. Opsummér sammen med borgeren: 

• Hvad er det vigtigste du ønsker at forandre?  
• Hvad er de vigtigste udfordringer/besværligheder? 
• Hvad er dine vigtigste styrkesider – det der kan støtte dig undervejs? 
• Hvad tænker du om det, jeg har noteret undervejs her på figuren? 
• Er der mere der er vigtigt for dig at få sagt i forhold til at kunne deltage i et sådan forløb? Og 

hvordan kan vi hjælpe dig med det? 
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Efter samtalen 

• Figuren/noterne får deltageren med, så den kan sidde i deres mappe.  
• Fortæl hvad næste skridt er i forløbet 
• Målinger foretages. 

 

Temaer og spørgsmål, som samtalen skal komme omkring: 

Forandringer 

• Prøv at fortælle lidt om, hvad der har fået dig til at komme i dag? 
• Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes? 

 

Motivation 

• Hvad tænker du er fordelene ved at lave den forandring? 
• Hvad er fordelene ved at der ikke sker nogen forandringer? 

 

Hverdagen 

Giv deltagerne mulighed for at folde sin historie ud og få øje på værdier, holdninger og levevilkår. Find de 
væsentlige informationer om deres grund til at skabe forandringer. 

• For at jeg kan vejlede dig bedst muligt vil jeg gerne høre lidt om dig og din hverdag. Prøv at fortæl 
mig om en typisk hverdag 

• Hvad betyder noget for dig i hverdagen? 
• Hvad gør dig glad? 
• Hvad er du god til? 

 

Erfaringer 

• Hvilke erfaringer har du med det at skabe forandringer? 
• Hvordan gik det? 
• Hvilke fordele og ulemper kan der være ved forandringer? 

 

Støttere og udfordringer 

• Hvem og hvad kan støtte dig i en forandring 
• Hvem og hvad i dit liv kan gøre det svært at forandre noget?  

 

Deltagelse i forløb 

• Har du tidligere deltaget i et forløb over længere tid? (ex. skole, kurser og lignende) 
• Hvilke udfordringer vil der være for dig i at deltage i et forløb? 
• Er der noget vi skal være opmærksomme på når du deltager? 
• Hvordan støtter vi dig bedst?  

 

Aftaler 

• Har du selv overvejet hvilket forløb du skal deltage i, og hvad er grunden til det? 
• Hvad gør vi hvis du ikke møder op til forløbet? 
• Hvordan kommer du frem og tilbage til forløbet? 
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Bilag 3. Forandringsskema 
 

Forandringsskema for____________________________________(navn) 

 

Svarer du før eller efter, du har deltaget i Liv i Sundhed? Sæt venligst kryds. 

Før Liv i Sundhed   Efter Liv i Sundhed 

1. Hvor fysisk aktiv er du i hverdagen? 

Sæt kryds i det felt, der passer bedst på dig 

 
Slet ikke fysisk 

aktiv 

 
Mindre fysisk aktiv 

 
Nogenlunde fysisk 

aktiv 

 
Aktiv 

 
Meget fysisk aktiv 

     

 

2. Hvor sundt spiser du i hverdagen? 

Sæt kryds i det felt, der passer bedst på dig 

 
Slet ikke sundt 

 
Mindre sundt 

 
Nogenlunde sundt 

 
Sundt 

 
Meget sundt 

 
 

    

 

3. Hvordan trives du i grupper? 

Sæt kryds i det felt, der passer bedst på dig 

 
Trives slet ikke 

 
Trives i mindre 

grad 

 
Trives nogenlunde 

 
Trives 

 
Trives meget godt 

     

 

4. Hvor ofte har du nogle at tale med, både om det rare og det svære? 

Sæt kryds i det felt, der passer bedst på dig 

 

 

5. Ryger du? Ja_________  Nej________ 

 

  

 
Nej, aldrig eller 
næsten aldrig 

 
Ja, nogen gange 

 
Ja, for det meste 

 
Ja, altid 
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6. Hvilket af disse tre områder er vigtigst for dig at have fokus på de næste 3 

måneder?  

Skriv tallene fra 1-4 ud for områderne. 1 er det vigtigste at have fokus på, 2 er det næst 
vigtigste, 3 er det næstmindst vigtige og 4 er det mindst vigtige at have fokus på for dig. 

Madvaner 

Fysisk aktivitet 

Det sociale 

Rygning                 

 

Udfyldes af sundhedsvejledere: 

Højde 

 

 

Vægt 

 

 

BMI 

 

 

Taljemål 

 

 

Blodtryk 
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Bilag 4. Evaluringsskema 

 

Evaluering af Liv i Sundhed – gruppeforløb. Dato: _______________ 

 

1. Hvordan synes du mad-delen i gruppeforløbet har fungeret?  

Sæt X over den smiley, der passer bedst til, hvad du synes. 

 

Uddyb gerne: 

________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Hvordan synes du bevægelses-delen i gruppeforløbet har fungeret?  

Sæt X over den smiley, der passer bedst til, hvad du synes. 

 

Uddyb gerne: 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Hvordan synes du, det har været, at være en del af en gruppe?  

Sæt X over den smiley, der passer bedst til, hvad du synes. 

 

Uddyb gerne: 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Hvad synes du om at lave opgaver mellem mødegangene?  

Sæt X over den smiley, der passer bedst til, hvad du synes. 

 
Uddyb gerne: 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Hvad synes du om at arbejde med mål-skemaet?  

Sæt X over den smiley, der passer bedst til, hvad du synes. 
 

 
Uddyb gerne: 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Har du idéer til noget, der kunne være anderledes indenfor følgende dele af 

gruppeforløbet, så forløbet kan blive bedre fremover? 

 

Mad-delen 

 

 

 

 

Bevægelses-delen 

 

 

 

 

At være en del af en 
gruppe 

 

 

 

 

At lave opgaver mellem 
mødegangene 

 

 

 

 

At arbejde med 
målskemaet 

 

 

 

 

7. Hvad er det vigtigste, du har lært indenfor følgende dele af gruppeforløbet? 

 
Mad 

 
 
 
 

 
Bevægelse 

 
 
 
 

 
Andet 
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8. Hvilke vaner har du ændret i din hverdag? 

 
 
1. ___________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________  

 

 

____________________________________________________________  

 

 

2. ___________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________  
 
 
____________________________________________________________  

 

 

3. ___________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________  

 

 


