
Liv i sundhed
Støtter dig i at leve et sundere liv
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Ta´ en ven, kæreste eller familiemedlem med.  Til gruppeforløbene har du muligheden for at tage én fra dit  netværk med. Vedkommende deltager aktivt og arbejder med  at forbedre sin egen sundhed). 

Liv i Sundhed - Sundere  
vaner for psykisk sårbare
Silkeborg Kommunes Socialpsykiatrisk Center, Socialsektion, Sundhedshuset og  

Regionspsykiatrien i Silkeborg arbejder sammen om Liv i Sundhed.

Liv i Sundhed tilbyder dig et gruppeforløb, hvor du kan arbejde med din egen sundhed. 

Det kan være, at du ønsker at tabe dig, ryge mindre, bevæge dig lidt mere, få et større 

netværk eller andet, du gerne vil gøre anderledes for at få det bedre.

Du kan deltage i gruppeforløbet, hvis du

• har en tilknytning til Silkeborg Kommunes Socialpsykiatrisk Center, Socialsektion 

eller Regionspsykiatrien i Silkeborg.

• har et ønske om at få et sundere liv og gerne vil ændre på nogle af dine vaner

• har lyst til følge et gruppeforløb i ½ år med støtte fra sundhedsvejledere fra  

Sundhedshuset.

Tilbuddet er gratis

Sådan gør du:

1. Ønske om forandring

Hvis du har et ønske om at leve sundere og tænker, at gruppeforløbet lyder  

som noget, du gerne vil deltage i, kontaktes Linda Nebel på tlf. 51 49 01 69  

eller linda.nebel@silkeborg.dk

2. Samtale

Hvis du tilmelder dig et gruppeforløb, skal du deltage i en indledende samtale,  

hvor du kan tage én med fra dit netværk. Samtalen skal give et billede af dine vaner,  

din motivation, og hvordan du bedst kan støttes i at skabe forandringer

3. Gruppeforløb

Gruppeforløbet består af 14 møder over ½ år, hvor du mødes med andre i samme båd 

og en sundhedsvejleder. Her vil der være madlavning og bevægelse, hvor alle kan være 

med – uanset om man dyrker idræt eller sjældent bevæger sig. 



3

Her har du svar på nogle af de spørgsmål, 
du måske har til gruppeforløbet:
Hvem er de andre, der er med?

Liv i sundhed er for alle, der har en psykisk sårbarhed og er tilknyttet enten  

Social psykiatrisk center, Socialsektionen eller Regionspsykiatrien. 

Hvorfor er det en god idé at tage én med jeg kender til forløbet?

Den, der deltager fra dit netværk, kan være en stor støtte, når forandringerne skal  

omsættes i hverdagen. Vennen, kæresten eller familiemedlemmet er ikke bare  

med som tilskuer, men skal arbejde med sin egen sundhed undervejs, så I kan  

støtte hinanden.

Hvad kan jeg få ud af at deltage?

• En sundere hverdag med konkrete forbedringer

• Mindre risiko for alvorlige livsstilssygdomme

• Et netværk med andre i samme båd

Skal jeg til at pumpe jern eller løbe marathon?

Nej, der tages udgangspunkt i de vaner, du har. Så hvis du altid tager bussen lige 

udenfor døren, handler det om at ændre din vane til fx at gå til det næste stoppested, 

så du får mere bevægelse ind i hverdagen. 

Hvad nytter det, når jeg alligevel ryger eller vejer for meget?

Hvert lille skridt er i den rigtige retning. Det handler om at tage fat på de vaner,  

som kan ændres – og i det tempo, som du kan være med til.

Hvorfor skal jeg være sammen med andre?

Det er godt at mærke, at man ikke er alene. Det er motiverende for de  

fleste at opleve et fællesskab om at finde løsningen på sit problem. 
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Hvis du har yderligere spørgsmål,  

er du altid velkommen til at  

kontakte Linda Nebel, tlf. 51 49 01 69,  

mail: linda.nebel@silkeborg.dk


