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Forord

“Jeg har fået et meget bedre liv efter kurset og har fået et bedre familieliv.  
Det var afgørende for mig, at det blev afholdt i nærområdet.” 
Kursist på et LÆR AT TACKLE-kursus i et alment boligområde

På de følgende sider kan du læse om, hvordan I med fordel kan gribe det an, når 
LÆR AT TACKLE udbydes i almene boligområder. Denne publikation henvender 
sig hovedsageligt til boligsociale medarbejdere og kommunale medarbejdere i 
integrations-, social- og sundhedsforvaltninger, som ønsker at udbyde LÆR AT TACKLE  
i almene boligområder.

LÆR AT TACKLE er evidensbaserede indsatser, der er oplagte i arbejdet med at 
fremme sundhed og trivsel samt mestringsstrategier blandt beboere i almene 
boligområder. Det viser erfaringerne fra et partnerskabsprojekt mellem Komiteen 
for Sundhedsoplysning, BL – Danmarks Almene Boliger og en række kommuner og 
almene boligområder 1.

Når LÆR AT TACKLE udbydes lokalt i almene boligområder, er det lettere at nå 
mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, end når kurset udbydes centralt 
i kommunen. Ligeledes kommer den lokalt placerede indsats i højere grad ud til 
mennesker, som til daglig lever med problemer – blandt andet psykisk eller fysisk 
sygdom – og som ofte ellers ikke har overskud til eller mulighed for at benytte sig af 
denne type tilbud.

1 Partnerskabsprojektet er støttet af det tidligere Ministerium for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til 
understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år. 
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“Når man har det meget dårligt, kan det være svært at starte fra ’scratch’ et sted,  
man ikke kender. Så er det lettere at møde op et sted, som er hjemmevant.” 
Kursist

“Når man har en depression, så kan det være svært at tage sig sammen til noget.  
Så det, at kurset foregår så tæt på, spiller altså en kæmpe rolle.” 
Kursist

Tryghed, nærhed, gode relationer og tillid er nøgleord i en indsats målrettet menne-
sker, der er socialt udsatte. Dette sikres gennem en lokal forankring og samarbejde 
mellem boligsociale og kommunale medarbejdere. Kan dette samarbejde etableres,  
er man godt på vej til en succesfuld indsats.

Projektet er forløbet i perioden fra 2014 til udgangen af 2016, opdelt i to faser hhv. 
pilotafprøvning og udbredelse. Projektets målgruppe er voksne borgere, som bor i 
almene boligområder og har en eller flere langvarige sygdomme.

Denne guide samler erfaringer fra projektperioden og bygger på resultater af en  
procesevaluering gennemført i første fase af projektet samt en erfaringsopsamling  
i anden fase. Efter begge faser af projektet er der foretaget interviews og en spørge- 
skemaundersøgelse blandt kursister, instruktører, koordinatorer og kontaktpersoner.

Komiteen for Sundhedsoplysning har udarbejdet denne guide LÆR AT TACKLE i almene 
boligområder og en tilsvarende guide LÆR AT TACKLE på væresteder, som begge giver 
anbefalinger til, hvordan kurserne kan udbydes til målgrupperne.

De to guides er et supplement til LÆR AT TACKLE – Håndbog for koordinatorer, som 
i detaljer beskriver de grundlæggende elementer i LÆR AT TACKLE og den lokale 
koordinatorfunktion. 

Du kan finde begge guides og håndbogen her:  
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/haandbog-for-koordinatorer.aspx 

Hvis du vil høre mere om projektet LÆR AT TACKLE i almene boligområder, kan du 
kontakte Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk eller tlf. nr. 3046 8455 / 3547 5741.

I perioden 2016-2019 udvikles LÆR AT TACKLE-kurser for andetsprogede, hvor 
materialerne er på nemt dansk. For mere information se  
http://www.patientuddannelse.info/om-laer-at-tackle/nye-maalgrupper.aspx eller 
kontakt Marie Bergmann på mb@sundkom.dk eller tlf. nr. 5133 1863 / 3547 5741.

Komiteen for Sundhedsoplysning og BL – Danmarks Almene Boliger
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Sådan har vi gjort

Sundhedstilstanden i almene boligområder
Mange almene boligområder har en overrepræsentation af mennesker med lav 
indkomst, borgere udenfor arbejdsmarkedet, etniske minoriteter og særlig udsatte 
borgere med fx misbrugsproblemer og/eller psykiske lidelser. 

Disse grupper har generelt en dårligere sundhedstilstand end befolkningen som 
helhed 2. Erfaringer viser, at mange, som har disse problemer, er interesserede i at gøre 
en indsats for at forbedre deres hverdag og helbred. Oplevelsen af at kunne håndtere 
sin sygdom og sine symptomer er ofte en forudsætning for at kunne gennemføre 
en uddannelse eller finde og fastholde et arbejde. Udfordringen er, at borgerne kan 
have en række barrierer i forhold til at deltage i kommunale sundhedsindsatser – fx 
manglende kendskab eller lang afstand til relevante tilbud3. Derfor er der et stort 
behov for relevante sundhedstilbud i nærmiljøet.

Når en indsats udbydes lokalt, mindskes nogle af de barrierer, der afholder mange 
socialt udsatte fra at deltage i sundhedsfremmende tilbud. Det sker ved, at indsatsen 
tilbydes i boligområderne, hvor beboerne i forvejen opholder sig – et sted, som ligger 
udenfor det etablerede sundheds- og socialsystem. Det handler kort sagt om at bringe 
konkrete, sundhedsfremmende tilbud tættere på borgeren, fx som en del af den 
boligsociale indsats. 

Selve projektet
Projektet er forløbet i to faser, og i alt er der i projektperioden fra 2014 til udgangen 
af 2016 afholdt 42 LÆR AT TACKLE-kurser fordelt på 15 kommuner. Samlet har 302 
kursister deltaget på et LÆR AT TACKLE-kursus i projektet, heraf har 249 gennemført 
kurset.

I første fase bestod partnerskabet af Komiteen for Sundhedsoplysning, BL – Danmarks 
Almene Boliger 4 og boligområder i kommunerne Aalborg, Fredericia og København. 

I anden fase blev partnerskabskredsen udvidet til også at omfatte boligområder i 
kommunerne Helsingør, Hillerød, Slagelse, Nyborg, Randers, Thisted, Svendborg, 
Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Køge, Holstebro og Silkeborg 5. 

Partnerskabets kommuner og boligorganisationer har været organiseret på forskellig 
vis i samarbejdet om at udbyde enten kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, LÆR AT 
TACKLE angst og depression eller LÆR AT TACKLE kroniske smerter i boligområderne. 

2 Center for Boligsocial udvikling 2013. Boligsociale sundhedsindsatser.
3 Sundhedsstyrelsen 2013. Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere.
4 BL – Danmarks Almene Boliger er en interesse- og brancheorganisation for ca. 550 almene boligorganisationer.
5 To kommuner fik ikke afholdt kurser lokalt i almene boligområder i projektperioden.
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I forbindelse med projektet har Komiteen for Sundhedsoplysning, BL og 
Boligsocialnet afholdt temadage og sammen med projektets deltagere udviklet 
rekrutteringsmateriale samt understøttende undervisningsmateriale til kursister med 
anden etnisk baggrund end dansk. 

Evaluering
I første fase af projektet gennemførte COWI en procesevaluering, der havde til formål 
at afdække, hvilke faktorer der har betydning for implementeringen af kurset i de 
almene boligområder. 

Dette arbejde er mundet ud i en række anbefalinger vedrørende afholdelse af LÆR AT 
TACKLE-kurser i almene boligområder. 

Vil du læse mere om undersøgelsen og dens resultater, kan du finde rapporten her:  
http://www.patientuddannelse.info/media/107388/procesevaluering_angst_og_
depression_i_almene_boligomr_der.pdf 

I projektets anden fase blev indsatsen evalueret gennem en spørgeskemaundersøgelse 
blandt kursister, og interviews med henholdsvis instruktører, koordinatorer, 
kontaktpersoner og kursister. Formålet med evalueringen har været at få samlet 
erfaringer fra implementeringen af LÆR AT TACKLE i flere almene boligområder, 
herunder at afdække forskellige former for organisering af indsatsen til forskellige 
målgrupper.

Resultater og erfaringer fra begge faser ligger til grund for anbefalingerne i denne 
guide.

Forankring
Der er 9 af projektdeltagerne, der fortsat udbyder LÆR AT TACKLE-kurser i almene 
boligområder efter projektets afslutning. Heraf har flere skrevet LÆR AT TACKLE ind i 
deres boligsociale helhedsplan. 

Hvis du ønsker erfaringer fra projektet vedrørende forankring, er du altid velkommen 
til at kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning. 

Har du brug for viden og hjælp til fx at få skrevet LÆR AT TACKLE ind i jeres boligsociale 
helhedsplan, kan du med fordel læse mere om boligsocialt arbejde og samarbejde 
mellem kommuner og boligorganisationer i Center for Boligsocial Udvikling. Find 
deres publikationer og kontaktoplysninger her: www.cfbu.dk
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Hvorfor LÆR AT TACKLE i almene 
boligområder?

Sygdom har store konsekvenser – for den enkelte og for 
samfundet
Langvarig sygdom har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. 
Sygdom har ofte alvorlige konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og hverdag – 
både hjemme og på arbejdet. For samfundet kan sygdom have betydelige økonomiske 
konsekvenser, blandt andet i form af produktionstab. 

Vi ved, at en stor andel af beboerne i almene boligområder lider af langvarige 
sygdomme 6, 7. Dermed er der også et stort potentiale i at styrke beboernes ressourcer 
til at tage vare på eget helbred og situation samt få mulighed for at blive gode til 
selvhjælp og dermed få det bedst mulige liv. LÆR AT TACKLE er kurser, der hjælper 
deltagerne til bedre selvhjælp og til at håndtere symptomer og helbredsrelaterede 
udfordringer i hverdagen.

Et borgernært sundhedstilbud
Når en indsats som LÆR AT TACKLE bringes tættere på borgerne, mindskes barriererne 
for at deltage, fx manglende kendskab og stor afstand til tilbud samt mistillid til 
systemet. Når kurset placeres i nærmiljøet medfører det, at flere gennemfører kurset, 
og at færre falder fra undervejs. Flere kursister, som var ved at springe fra kurset 
undervejs – på grund af fysiske eller psykiske helbredsproblemer – har peget på 
netop den lokale forankring som det, der var afgørende for, at de lykkedes med at 
gennemføre kurset.

En indsats der når socialt udsatte borgere
Resultaterne fra projektet peger på, at det er lykkedes at rekruttere og fastholde 
en gruppe borgere, der er svære at få kontakt til, og som ofte savner overskud til 
eller mulighed for at benytte kommunale forebyggelsestilbud, fx mennesker med 
anden etnisk baggrund end dansk, mennesker med ingen eller kort uddannelse eller 
mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bedre til selvhjælp og et skridt i den rigtige retning
En række danske og udenlandske studier har dokumenteret, at LÆR AT TACKLE er en 
indsats, der bl.a. styrker deltagernes evne til at håndtere symptomer og mestre en 

6 Sundhedsstyrelsen 2014. Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2013.
7 Sundhedsstyrelsen 2011. Social ulighed i sundhed – årsager og indsatser.
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hverdag med langvarig sygdom samt øger deres tro på egne evner (self-efficacy)8. 
Flere af disse effekter – særlig evnen til at mestre helbredsudfordringer – er også 
vigtige indikatorer for arbejdsmarkedsparathed 9. LÆR AT TACKLE kan dermed være et 
skridt i retning mod beskæftigelse eller uddannelse. 

Omkring 60 % af dem, der har gennemført kurset i dette projekt, oplever, at de er 
blevet bedre til at håndtere symptomer, og mere end 70 % vurderer, at de er blevet 
bedre til at nå de mål, de sætter sig. Når disse tal sammenlignes med tal fra LÆR AT 
TACKLE-kurser afholdt i ordinært kommunalt regi, fremgår det, at kursisterne i almene 
boligområder klarer sig lige så godt både i forhold til at håndtere symptomer og 
nå egne mål 10. Dette resultat understøtter, at borgere, der deltager i kurset i sociale 
boligområder, profiterer lige så godt af LÆR AT TACKLE, som borgere der deltager på 
kurser, der afholdes i ordinært kommunalt regi.

En oplagt del af det boligsociale arbejde
LÆR AT TACKLE er en indsats, som – i tråd med det boligsociale arbejde – benytter sig 
af rollemodeller og netværk og fokuserer på at styrke beboernes ressourcer til at tage 
vare på egen situation. LÆR AT TACKLE er derfor et oplagt element i den boligsociale 
indsats og kan fungere i samspil med øvrige aktiviteter i boligområdet samt skabe 
øget integration og forståelse på tværs. Flere kursister fortæller, at de efter at have 
deltaget i LÆR AT TACKLE har fået større kendskab til andre muligheder og tilbud i 
deres nærmiljø, og at de i højere grad engagerer sig i aktiviteter og andre beboere 
i området, fx har flere oprettet Facebookgrupper og er begyndt at tage sammen til 
forskellige fritidsaktiviteter.

En indsats der kan styrke det tværsektorielle samarbejde
Et indgående samarbejde mellem kommune og boligorganisationer er en af 
nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder. Boligorganisationerne og 
de boligsociale medarbejdere har lokalkendskabet til beboerne og boligområdet, 
mens det kommunale system kan være indgangen til fx sundhedstilbud, uddannelse 
og beskæftigelse for beboerne. LÆR AT TACKLE er en konkret indsats, som bolig-
områder og kommuner kan samarbejde om at implementere og forankre. Indsatsen 
kan dermed bygge bro mellem boligområde og kommune. I projektet har indsatsen 
medvirket til nye og stærkere samarbejdsrelationer på tværs af kommunale forvalt-
ninger og boligsociale indsatser. Flere deltagere i projektet har besluttet at skrive  
LÆR AT TACKLE ind i kommende helhedsplaner som en del af de tværgående indsatser, 
der skal skabe forebyggelse og social udvikling i udsatte almene boligområder. 

8 http://www.patientuddannelse.info/evaluering/kursernes-effekt.aspx
9 Væksthusets Forskningscenter 2017. BIP Indikatorer og jobsandsynlighed.
10 http://www.patientuddannelse.info/evaluering/nationale-aarsopgoerelser.aspx 
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En indsats med veldokumenterede effekter
LÆR AT TACKLE-kurserne er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af mere end 
30 års forskning i effektive mestrings-interventioner for mennesker med langvarig 
sygdom. Kurserne har veldokumenterede effekter på en lang række grupper, herunder 
bl.a. følgende positive effekter: bedre selvvurderet helbred, reduktion af bekymring 
for helbred, reduktion af smerte, træthed og symptomer på angst og depression samt 
øget tro på egne evner til at tackle sygdom 11. 

En relevant og velfungerende indsats
En procesevaluering i projektets første fase fastslår, at LÆR AT TACKLE er en relevant 
indsats for mennesker med langvarig sygdom bosat i almene boligområder 12. 
Dette bekræftes desuden af kursisternes udsagn, hvor 8 ud af 10 kursister, der har 
gennemført kurset, angiver, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med kurset, 
og over 80 % vurderer, at kurset var relevant for deres situation. Flere koordinatorer 
angiver, at indsatsen også har bidraget til et positivt kendskab til almene boligområder 
blandt borgere, der har deltaget på et LÆR AT TACKLE-kursus, selvom de ikke er bosat i 
et alment boligområde. 

11 http://patienteducation.stanford.edu/bibliog.html.
12 www.patientuddannelse.info/media/107388/procesevaluering_angst_og_depression_i_almene_boligomr_der.pdf
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Baggrund

Om boligsocialt arbejde og organisering i almene boligområder
Boligsocialt arbejde er en arbejdsform, der er forankret i et tæt samarbejde mellem 
kommuner og boligorganisationer og andre samfundsaktører. Formålet er at styrke 
den sociale infrastruktur i et udsat boligområde og løfte den enkelte beboer via 
medindflydelse og deltagelse. Fokus er at forebygge sociale problemer og opbygge 
beboernes ressourcer. 

Der arbejdes med effektive og lokalt forankrede løsninger, der tager udgangspunkt 
i borgeren. Det gøres bl.a. ved etablering af en række lokale indsatser som fx 
sundhedscafeer, økonomisk rådgivning, sociale viceværtsordninger, uddannelse af 
bydelsmødre og sundheds- og miljøambassadører.

Mange af indsatserne har fokus på at mobilisere beboernes egne ressourcer, arbejde 
med rollemodeller og danne netværk beboerne imellem med henblik på at skabe øget 
trivsel. De boligsociale medarbejdere har typisk et godt kendskab og gode relationer 
til beboerne, hvilket betyder, at de har gode forudsætninger for at rekruttere beboere 
til forskellige indsatser og motivere dem til fortsat at deltage. Det virker fremmende 
på de gode relationer til borgerne, at de boligsociale medarbejdere er ansat til at 
arbejde lokalt i boligområderne fx i en helhedsplan og dermed ikke nødvendigvis 
repræsenterer en myndighed. I nogle tilfælde er de boligsociale medarbejdere ansat 
kommunalt. I Danmark er ca. 450 medarbejdere beskæftiget indenfor boligsociale 
projekter rundt omkring i landet. 

Der findes forskellige måder at organisere sig på indenfor de almene boligområder i 
Danmark, fx i boligsociale helhedsplaner. En helhedsplan er et fireårigt program med 
indsatser, som understøtter en langsigtet forebyggelse af sociale problemer i et udsat 
boligområde 13. 

I denne guide skriver vi boligorganisation, som her dækker over alle de forskellige 
typer af organiseringer. Ansatte i boligorganisationer, almene boligområder m.v. 
benævnes boligsociale medarbejdere. 

I samarbejde med Kommunernes Landsforening har BL etableret Boligsocialnet, der 
er et fagligt netværk og fungerer som kommunikations- og sparringsplatform for 
boligsociale medarbejdere i boligorganisationer og medarbejdere i kommuner over 
hele landet.  
http://www.boligsocialnet.dk/

13 Helhedsplaner udarbejdes af kommune, boligorganisation og beboere i fællesskab. Helhedsplanerne finansieres 
primært af Landsbyggefonden.
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Om LÆR AT TACKLE
LÆR AT TACKLE er evidensbaserede kurser til mennesker med alle former for langvarige 
lidelser, fx angst, depression, smerter, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og gigt. Der er 
på nuværende tidspunkt fem forskellige kurser: 

Kurserne består af 6-7 moduler á 2½ time med ét modul hver uge.

På kurserne gennemføres aktiviteter, der giver deltagerne et nyt syn på og erfaring 
med, at de selv har en afgørende indflydelse på deres hverdag og sygdom. Desuden 
får deltagerne træning i at anvende en række redskaber til at mestre symptomer og 
andre udfordringer i hverdagslivet. 

Instruktørerne har selv langvarig sygdom inde på livet og erfaring med selvhjælp og 
håndtering af de udfordringer, som sygdommen medfører. Instruktørerne fungerer 
som positive rollemodeller, der inspirerer kursisterne til at afprøve nye redskaber – og 
giver dem mod på selv at blive gode selvhjælpere og få en bedre hverdag på trods af 
sygdom og andre udfordringer. 

LÆR AT TACKLE er udviklet på Stanford Universitet. Kurserne er baseret på social, 
kognitiv teori og har veldokumenterede, positive effekter, se side 10. 
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Tjekliste for at kunne udbyde 
LÆR AT TACKLE-kurser

Hvad kræver det at afholde LÆR AT TACKLE-kurser?

✓✓ Licens- og abonnementsaftale

✓✓ Koordinator

✓✓ Nøgleperson i boligområdet

✓✓ 2 uddannede instruktører

✓✓ Kursuslokaler i boligområdet

✓✓ Ressourcer og netværk til at rekruttere instruktører og kursister.

Vigtigste koordinatoropgaver

✓✓ Rekruttering af kursister og instruktører

✓✓ Anerkendelse og støtte til frivillige instruktører, både før, under og efter 
kursusforløb

✓✓ Planlægning af kurser, samtaler med kursister, praktiske opgaver med kursusbøger, 
skemaer og evaluering 

✓✓ Kontakt med Komiteen for Sundhedsoplysning.

Vigtigste instruktøropgaver

✓✓ Instruktøruddannelse

✓✓ Forberedelse af undervisning med makker

✓✓ Undervisning

✓✓ Evaluering af undervisning med makker

✓✓ Tilbagemelding til koordinator.

Komiteen for Sundhedsoplysning bidrager med

✓✓ Sparring og vejledning til koordinator

✓✓ Uddannelse og vejledning af instruktører 

✓✓ Intromøder med nye koordinatorer

✓✓ Evaluering

✓✓ Kvalitetssikring.
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Sådan kommer du i gang

I dette afsnit kan du læse om, hvad der skal være på plads, før det første LÆR AT 
TACKLE-kursus kan udbydes i et boligområde. 

Afdæk lokal organisering og muligheder for samarbejde
Inden LÆR AT TACKLE-kurser udbydes i boligområdet, er det en god idé at afdække, 
hvilke kommunale og boligsociale indsatser der allerede er i boligområdet. Få et 
overblik over, hvem der kan samarbejdes med. Er der en helhedsplan? En boligsocial 
organisation? Udbyder jeres kommune LÆR AT TACKLE-kurser? Er der allerede et 
samarbejde mellem boligsociale og kommunale medarbejdere, som indsatsen kan 
bygge videre på? 

• Få overblik over, hvem der udbyder LÆR AT TACKLE-kurser her:  
www.patientuddannelse.info/om-laer-at-tackle/laer-at-tackle-kommuner.aspx

• Få overblik over helhedsplaner og boligsocialt arbejde her:  
www.boligsocialkort.dk

Prioritering og ledelsesmæssig opbakning
Det kræver ledelsesmæssig og gerne politisk opbakning at implementere og forankre 
LÆR AT TACKLE-kurser, da det er nødvendigt med allokering af ressourcer i form af 
medarbejdertimer for at kunne afholde vellykkede kursusforløb som et fast tilbud.  
Der skal prioriteres medarbejdertimer til planlægning, rekruttering, instruktørstøtte  
og uddannelse. Rekrutteringen af kursister kræver, særligt i begyndelsen, en del tid,  
da relationsarbejde er afgørende, når målgruppen er socialt udsatte. 

Derudover er det en fordel, hvis der er en fælles ledelsesmæssig forståelse på tværs 
af kommune og boligorganisation om at udbyde sundhedsindsatsen i deltagernes 
nærområder, da det giver det bedste resultat.

Abonnements- og licensaftale til LÆR AT TACKLE
For at kunne udbyde LÆR AT TACKLE-kurser skal din organisation – fx kommune 
eller boligorganisation – tegne en årlig abonnementsaftale, som giver jer licens til at 
udbyde samtlige LÆR AT TACKLE-kurser, så ofte I ønsker det. Abonnementsaftalen 
tegnes med Komiteen for Sundhedsoplysning, der administrerer LÆR AT TACKLE-
kurserne i Danmark efter aftale med Stanford Universitet.

Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder fem abonnementstyper. Hver type inde-
holder ydelser, som bidrager til at sikre, at organisationen afholder kurser af høj kvalitet 
og lever op til kravene i licensaftalen. Abonnementspriserne starter fra 16.500 kr. pr. år.  
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En kommunal abonnements- og licensaftale dækker alle organisationer i den 
pågældende kommune. Så hvis din kommune allerede har en aftale, indgår et alment 
boligområde eller helhedsplan også i denne aftale. Det er vigtigt at der etableres 
kontakt med den lokale koordinator inden opstart af et LÆR AT TACKLE-kursus, så 
ansvar, opgaver og ydelser kan afklares og aftales. 

Størstedelen af landets kommuner har allerede en abonnementsaftale til LÆR AT 
TACKLE. 

Se hvilke organisationer, der har en abonnements- og licensaftale her, og find 
kontaktoplysninger på den lokale koordinator:  
www.patientuddannelse.info/om-laer-at-tackle/status-i-danmark.aspx

Kontakt sekretariatet for Patientuddannelse i Komiteen for Sundhedsoplysning for 
mere information om abonnementstyper og deres indhold, herunder hvad der ligger  
i licensforpligtigelserne. www.patientuddannelse.info/kontakt.aspx

EKSEMPEL: Esbjerg Kommune

Samarbejde om LÆR AT TACKLE er i Esbjerg blevet formaliseret i en samarbejds-
aftale mellem Sundhed og Omsorg (Esbjerg Kommune) og Bydelsprojektet 3-i-1. 
Aftalen opridser samarbejdsfladen mellem de to parter, herunder fordeling af 
ydelser i abonnement samt hvad parterne hver især forpligtiger sig til af opgaver 
og eventuelle ekstra udgifter.

Organisering og kapacitet
Organiseringen omkring afholdelsen af LÆR AT TACKLE-kurser kan etableres på 
forskellige måder. Projektet har vist, at en organisering, der involverer både boligsocialt 
og kommunalt regi, har de mest succesfulde kursusforløb. Der arbejdes enten ved at 
bygge videre på en eksisterende organisering eller ved at opbygge en organisering 
bestående af en helhedsplan eller en boligorganisation og en kommunal forvaltning, 
typisk sundhedsforvaltning. 

Det kan desuden anbefales at involvere øvrige boligforeninger, jobcentre eller andre 
relevante samarbejdspartnere i et formelt samarbejde for at udbrede kendskabet 
til tilbuddet og udvide muligheden for rekruttering af instruktører og kursister til 
kurserne. 



16

EKSEMPEL: Samarbejde mellem boligsocialt og kommunalt regi 

I Holstebro har projektet resulteret i et partnerskab mellem den kommunale 
sundhedsforvaltning, et Trivselshus og tre boligselskaber. Koordinatoren er ansat i 
kommunen og har udtalt følgende om opstarten af partnerskabet: 

“Jeg synes noget af det, der er vigtigst, når man skal samarbejde med nogen, 
man ikke har samarbejdet med før, er forventningsafstemning. Holde et møde 
hvor man snakker om, hvad kan vi tilbyde jer, og hvad kan I tilbyde os. Jeg tror 
noget af det, vi gør fejl som kommune, er at komme med et færdigt koncept og 
sige ’det her vil vi have’. Det er vigtigt at samarbejde fra starten af, så man får 
snakket om, at vi vil gerne have jer med til det her, men hvad kan I så til gengæld 
forvente at få fra os. Så det bliver et projekt, man har sammen, og så opstår 
ejerskabsfornemmelsen.” 

Rekrutteringen af kursister sker i et samarbejde mellem alle de involverede parter, 
og det har ført til vellykkede kursusforløb, som har givet kursisterne håb i deres 
hverdag samt konkrete værktøjer til at håndtere deres symptomer. Derudover 
skaber kurserne liv i Trivselshuset, og flere kursister kommer udefra og får dermed 
et nyt billede af boligområderne og de aktiviteter, der foregår. For koordinatoren 
har den øgede tilstedeværelse i Trivselshuset medført nye samarbejdsrelationer i 
huset.    

“Den der kontakt mellem boligforening og kommune opstår ikke af sig selv.  
Den skal holdes ved lige, så jeg sender lige en mail en gang imellem, og hver gang 
jeg er herude [i boligområdet], så stikker jeg hovedet ind. Informerer dem om,  
hvad der sker, fortæller dem om, at det her kan lade sig gøre, det her kan ikke.” 

“Det er blevet besluttet, at vi fortsætter med kurserne herude, og at vi deler 
økonomi. Det var et forslag fra boligforeningen, og det synes jeg er positivt. 
Fremadrettet arbejder vi på, at det kan blive implementeret i næste boligsociale 
helhedsplan,, da alle parter har været enormt glade for kurset og synes, det giver 
god mening.”

Koordinatororganisering 
Kommuner, der udbyder LÆR AT TACKLE-kurser, har en koordinator, som er ansvarlig 
for de opgaver, der er forbundet med at afholde kurserne, jf. Håndbog for koordinatorer. 

Denne koordinatorfunktion kan organiseres på flere forskellige måder, fx kan funk- 
tionen deles op, så der både er en “kontaktperson” og en “koordinator”, se eksempler 
på organisering side 17. På baggrund af projektets erfaringer anbefales det, at enten 
koordinator eller kontaktperson er fysisk placeret i boligområdet, dels fordi det sikrer 
lokalt kendskab, og dels fordi rekruttering af socialt udsatte i høj grad bygger på rela- 
tionsarbejde, som kræver tid og tilstedeværelse i lokalområdet.

Uanset hvordan koordinatorfunktionen organiseres, er et tæt samarbejde mellem en 
kommunal og boligsocial medarbejder hensigtsmæssig for at inddrage kompetencer 
på tværs af kommune og boligområde og for at sikre en bred lokal forankring af LÆR 
AT TACKLE-kurserne.  
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EKSEMPLER på organisering

Samarbejde med forankring i kommunalt regi

Koordinatoren er forankret i kommunen og fungerer som bindeled mellem lokal 
kontaktperson i boligområdet og Komiteen for Sundhedsoplysning. 

Samarbejde med forankring i boligsocialt regi

Koordinatoren er forankret i boligområdet og har kontakten til lokal 
kontaktperson i kommunen og Komiteen for Sundhedsoplysning. 

Koordinator i boligsocialt regi

Koordinatoren er forankret i boligområdet og samarbejder direkte med Komiteen 
for Sundhedsoplysning.

Koordinator i kommunalt regi

Koordinatoren er forankret i kommunen og samarbejder direkte med Komiteen 
for Sundhedsoplysning.

Koordinatorfunktionen – rolle- og opgavefordeling 
Der er forskellige måder at fordele opgaverne på, afhængigt af indsatsens organisering 
og hvor koordinatorfunktionen er placeret. Det er afgørende, at der er en klar opgave-
fordeling, og at organiseringen fungerer i praksis. Hverken kommende kursister eller 
instruktører må være i tvivl om, hvem de skal kontakte omkring LÆR AT TACKLE.  
Det skal derfor afklares, hvem der har løbende kontakt til kursister og instruktører både 
før, under og efter et kursusforløb. 

Flere har gode erfaringer med at lave en samarbejdsaftale mellem medarbejdere i hhv. 
kommune og boligområde med en klar beskrivelse af ansvars- og opgavefordeling. 
Samarbejdsaftalen kan med fordel tage udgangspunkt i opgavebeskrivelserne 
i Håndbog for koordinatorer og Guide til det gode samarbejde mellem bruger-
organisation og instruktører, som kan findes her: 
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/samarbejdsguide-mellem-
koordinator-og-instruktoer.aspx

“Jeg arbejder i helhedsplanen og har kontor her i aktivitetshuset, og derfor blev jeg enig 
med [medarbejderen i sundhedsafdelingen] om, at når nu kurserne skulle afholdes her, 
så kunne jeg som kontaktperson sende sms’er, booke lokale og sørge for, at cafeen i 
aktivitetshuset husker, at de skal sætte noget kaffe og proviant ind til kursisterne.”
Kontaktperson for LÆR AT TACKLE i et alment boligområde

Det anbefales, at både koordinatorer og kontaktpersoner gennemfører en LÆR AT 
TACKLE-instruktøruddannelse, da det giver et godt grundlag for arbejdet med  
LÆR AT TACKLE. Det er desuden et krav, at man som koordinator for LÆR AT TACKLE 
angst og depression er uddannet som instruktør i dette kursus. 

I resten af denne guide vil begrebet koordinator bruges som samlet betegnelse for 
både koordinator og kontaktperson.
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Instruktører i almene boligområder 
For at kunne udbyde LÆR AT TACKLE-kurser skal der være mindst to uddannede 
instruktører til det pågældende LÆR AT TACKLE-kursus, og to instruktører underviser 
altid sammen.

Instruktørernes rolle er central for at opnå succes med LÆR AT TACKLE-kurser, da 
de står for undervisningen og fungerer som positive rollemodeller, der inspirerer 
kursisterne til at afprøve nye redskaber og blive gode selvhjælpere med henblik på  
at få en bedre hverdag på trods af sygdom og andre udfordringer. 

“Når man fortæller noget her [på kurset], så føles det som om, at dem der lytter, de tror 
på, hvad man siger på en hel anden måde. Det kan godt være at familie og venner 
forstår, men her virker det på en hel anden måde mere troværdigt, fordi man kan 
mærke, at de andre har oplevet lidt det samme” 
Kursist

Det er afgørende, at instruktørerne er gode rollemodeller, og at kursisterne kan spejle 
sig i dem. Derfor kan forskellige overvejelser tages med, når instruktører skal vælges, fx:

• Skal der både være en kvindelig og mandlig instruktør? 
• Bor instruktørerne selv i boligområdet? 
• Hvilken etnisk baggrund har de? 
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Det har i projektet vist sig ikke at være afgørende, hvor instruktørerne bor, om de 
har etnisk dansk baggrund eller anden etnisk baggrund end dansk i forhold til 
om kursisterne kan spejle sig i instruktørerne. Det vigtigste er, at instruktørerne 
ved, hvordan det er at leve med en langvarig sygdom og er ligeværdige med 
kursisterne. De koordinatorer, der er lykkedes med at rekruttere instruktører 
med anden etnisk baggrund end dansk, har gode erfaringer med at planlægge 
instruktørsammensætningen efter målgruppen. Hvis der eksempelvis afholdes kurser 
for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, kan det være en fordel med 
mindst en instruktør, som også har anden etnisk baggrund end dansk – hvis det er 
muligt – men det er ikke en betingelse for et vellykket forløb.

Instruktører, der bor i samme boligområde, som de underviser i, har en fordel ved at 
kende området og dermed kunne informere om lokale aktiviteter og øvrige tiltag.  
En ulempe kan være, at kursisterne måske ikke ønsker at møde instruktørerne i andre 
sammenhænge, når de bevæger sig rundt i boligområdet. 

Rekruttering og samtale med potentielle instruktører
Dygtige instruktører er afgørende for kursets succes. Det kan derfor betale sig at 
foretage et grundigt rekrutteringsarbejde og være tålmodig med at finde de rigtige 
instruktører. Det anbefales, at instruktørerne så vidt muligt rekrutteres fra eksisterende 
LÆR AT TACKLE-kurser i boligområdet, eller at potentielle instruktører deltager i et 
LÆR AT TACKLE-kursus i egen eller nærliggende kommune, inden de uddannes som 
instruktører. 

I praksis foregår udvælgelsen af instruktører typisk ved, at du som koordinator tager en 
uformel snak med en potentiel instruktør om muligheden for at blive instruktør. Den 
uformelle snak følges op med en egentlig samtale, hvor det afklares, om den mulige 
instruktør har følgende kvalifikationer: 

• Har erfaringer med langvarig sygdom
• Udviser robusthed og situationsfornemmelse
• Er tillidsvækkende og tryghedsskabende
• Er en positiv rollemodel og en god selvhjælper
• Er god til at kommunikere med andre
• Er empatisk
• Er afklaret i forhold til egen sygdom og situation
• Har lyst og overskud til instruktøropgaven og ønsker at følge LÆR AT TACKLE-

programmet.

Da instruktørkurserne udbydes på dansk, er det desuden et krav at kunne læse, forstå 
og formidle dansk tekst. Det er ikke et krav, at instruktører har erfaring i at undervise. 
Det vigtigste er, at de har lyst til og mod på det. 

Det er vigtigt at lave en klar forventningsafstemning med en instruktør, herunder 
tidsforbrug på instruktøruddannelse og undervisningsforløb. Samtidig er det vigtigt 
også at drøfte, hvad instruktøren gensidigt har af forventninger til det at blive frivillig 
instruktør. 
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Når de mulige instruktører er fundet, skal de uddannes på instruktørkursus og 
godkendes, inden de kan undervise.

Der er udviklet en guide til rekrutteringssamtalen med potentielle instruktører. 
Spørgsmålene dækker ovenstående og kan findes her:  
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/rekruttering-af-instruktoerer.aspx

Frivilligrådet har udarbejdet en guide til at rekruttere frivillige med anden etnisk 
baggrund end dansk. Læs mere her:  
www.frivilligraadet.dk/sites/default/files/udgivelser/etniske_minoriteter.pdf
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Før et kursus

I dette afsnit kan du læse mere om, hvilke opgaver der ligger forud for kursusstart, fx 
rekruttering af kursister og information til kursister.

Planlægning
Inden kursusopstart skal du som koordinator sikre, at rammerne for en god kursus-
afvikling er på plads, da de har betydning for rekruttering og fastholdelse af kursister. 

Instruktører

Der skal være to godkendte og uddannede instruktører, der kan undervise på hele 
kursusforløbet for at sikre kontinuitet og tryghed i gruppen.

Kursuslokale

Der skal være et passende lokale til 10-16 mennesker i boligområdet. Lokalet skal 
kunne bruges på hele kursusforløbet og være stort nok til, at kursister, der har brug 
for det, kan lægge sig ned eller gå rundt, hvis de fx har smerter. Lokaleskift undervejs i 
forløbet skaber utryghed og kan føre til frafald blandt kursisterne. Det er en fordel, hvis 
lokalet er placeret tæt på et tekøkken, fx i et medborgerhus. Vær desuden opmærksom 
på, at der laves flere afspændingsøvelser på kurserne, derfor er det vigtigt, at der er ro i 
og omkring lokalet, som kurserne afholdes i.

Kursustidspunkt

Flere har oplevet, at det er svært at finde et godt tidspunkt til kursusafholdelse. Nogle 
har valgt at inddrage kursisterne i beslutningen om kursustidspunkt, hvilket også 
kan forebygge, at de kommer for sent. Afhængigt af hvilken målgruppe der vælges til 
kurset, ønsker de fleste at være på kursus mellem kl. 9-12 og næstflest i tidsrummet 
12-17. 

Tidsramme

Det anbefales at vurdere og beslutte inden kursusopstart, om modulerne skal for-
længes med 30 minutter, hvis der er tolk tilknyttet, da det erfaringsvist forlænger 
aktiviteterne, at der tolkes undervejs. Eventuelt kan der tilføjes en ekstra kursusgang.  

Der kan også indlægges 30 minutter til socialt samvær og sparring kursisterne i mellem 
fra 2. modul og frem, da det giver mindre tidspres på modulerne. Hent inspiration i 
Projekt mere tid, som du finder her:  
www.patientuddannelse.info/projektmeretid

Netværk

Kursisterne er ofte interesserede i at deltage i et netværk, efter kursusforløbet er 
afsluttet. Det kan derfor være en god idé allerede tidligt at afklare/planlægge, hvilke 
muligheder for netværk man kan tilbyde kursisterne. Læs mere under punktet Netværk 
i afsnittet Efter et kursus.



22

Hvem kan deltage?
Der gælder de samme inklusionskriterier for LÆR AT TACKLE-kurser i almene bolig-
områder, som når kurserne afholdes andre steder. 

Det er ikke en betingelse for deltagelse, at man kan dansk, hvis det er muligt at tilbyde 
tolk på kursusforløbet. 

Det er vigtigt at vurdere, om kursisterne kan deltage på et hold, hvor det kræver,  
at man indgår i en gruppe med andre i samme situation som én selv. 

For at deltage på kurset skal man som kursist: 
• være over 18 år 
• have langvarig sygdom 
• have et ønske om at deltage i en gruppe 
• kunne modtage og bearbejde information 
• deltage frivilligt 
• ikke udvise tegn på aggressiv adfærd. 

Ovenstående afdækkes af koordinatoren ved en kort samtale med borgeren. Samtalen 
afholdes forud for kursusstart og har til formål at sikre, at borgerens forventninger 
stemmer overens med indhold og tilgange. 

Det er også ved denne samtale, at koordinatoren kan afdække, om borgeren kan indgå 
i en gruppe. 

Læs mere om målgrupper for de forskellige LÆR AT TACKLE-kurser i Håndbog for 
koordinatorer. 

Inden rekruttering af kursister påbegyndes, anbefales det at afklare, om der er lokale 
forventninger eller aftaler i forhold til en særlig målgruppe, som skal tilbydes et LÆR AT 
TACKLE-kursus fx et ønske om et hold for somaliske kvinder med tolk.

Sammensætning af hold
Sammensætningen af hold på et kursusforløb kan have betydning for fastholdelsen af 
kursisterne. Det anbefales derfor, at kursister orienteres, hvis de er markant anderledes 
fra det øvrige hold. Er der fx kun én mandlig eller kun én ung kursist, så informer 
vedkommende om dette inden kursusstart. 

Flere koordinatorer har gode erfaringer med blandede kursushold, hvor halvdelen 
er rekrutteret i boligområdet og den anden halvdel er rekrutteret via koordinatorens 
traditionelle rekruttering. Det kan give en god dynamik på kurset.
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Brug af tolk og materialer på andre sprog end dansk
Såfremt målgruppen ikke er dansksproget, kan der med fordel tilknyttes en tolk til 
kursusforløbet, hvis der er ressourcer til det lokalt.

Brug af tolk

Det anbefales, at der ikke tolkes til mere end ét sprog per kursusforløb. Hvis der 
bruges tolk, anbefales det at undersøge tolkens baggrund. Der er ikke en formel 
tolkeuddannelse i øjeblikket, som derfor kan anbefales. Nogle kommuner har gode 
erfaringer med at sende en lokal beboer der kan tolke, på instruktørkursus, så 
vedkommende fremadrettet kan fungere som tolk i det pågældende boligområde.

Forberedelse af tolk

Hvis det er muligt, kan tolken deltage på et instruktørkursus for at få indblik i 
metoder og begreber, der anvendes på kurserne. Hvis tolken ikke har deltaget på 
instruktørkursus, skal han/hun introduceres til manual og fagtermer på forhånd,  
så tolken er forberedt på sin rolle på kurset. Særligt specifikke vendinger, som bruges 
på kurset, fx langvarig sygdom, iderunder og problemløsning. 

Forberedelse af instruktører

Forbered instruktørerne på, at der vil være tolk. Gør dem opmærksom på, at de skal 
tale højt og tydeligt, og at tolken altid skal kunne se den instruktør, der taler. Tolk 
og instruktør kan med fordel mødes inden første modul og aftale kursusforløbet og 
samarbejdet.   

Samarbejdet imellem tolk, instruktører og koordinator er vigtigt for at få et vellykket 
kursusforløb. 

“Jeg skelner egentlig ikke længere imellem instruktør og tolk. Tolken spiller en næsten 
lige så stor rolle som instruktørerne, både som oversætter og som fortolker, og det er 
derfor virkelig vigtigt, at hun er kompetent.” 
Koordinator

Kursusskemaer på fremmedsprog

Kursusskemaerne er oversat til arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, somalisk  
og tyrkisk. For kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er skemaerne også oversat  
til farsi og urdu. Har du brug for oversatte materialer, så kontakt projektkoordinator 
Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk eller tlf.nr. 3046 8455 / 3547 5741.
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At rekruttere kursister
I dette afsnit kan du læse mere om, hvad der skal til for at rekruttere kursister til at 
deltage på et LÆR AT TACKLE-kursus i et alment boligområde. 

Det anbefales at der rekrutteres 12-14 kursister per hold. Jævnfør tidligere afsnit om 
planlægning, er det vigtigt at være bevidst om målgruppen, inden rekrutteringen 
iværksættes, så der kan gives konkret information, fx at der tolkes til arabisk eller at 
målgruppen er mænd.

Dør-til-dør-metoden

For at rekruttere kursister anbefales det at benytte en proaktiv og netværksbaseret 
tilgang, hvor den personlige kontakt og relation til mulige kursister er i fokus. Denne 
tilgang er særlig effektiv, når målgruppen er udsatte mennesker. Tilgangen beskrives  
af flere koordinatorer som dør-til-dør-metoden. 

“Det er utrolig rart at komme ud af sundhedshuset, derud hvor folk er. Og jeg synes,  
at her [i beboerhuset] bliver vi fantastisk godt modtaget.” 
Koordinator

“Borgere har reageret på nøglepersoner og ikke på andre rekrutteringstiltag.” 
Koordinator

Nøglepersoner

En vellykket rekruttering kan opnås, hvis nøglepersoner i boligområdet klædes 
på og er med til at sprede viden om kurset. En vigtig koordinatoropgave er derfor 
at identificere nøglepersoner og informere dem, så de kan videreformidle, hvad 
et LÆR AT TACKLE-kursus handler om, og hvem der kan deltage. Det kan fx være 
boligsociale viceværter, beboerkonsulenter, beboerrådgivere, sundhedsplejersker, 
sundhedsambassadører og bydelsmødre. 

Synlighed

Det er vigtigt at være synlig i boligområdet og være der, når beboerne er der. Skab 
konkret og personlig kontakt. Bliv et kendt ansigt, som beboerne bliver trygge ved 
eller kan genkende. Det kan fx gøres ved at deltage i aktiviteter i boligområdet, hvor 
målgruppen kommer, fx festivaler, zumba eller kvindemiddag. Afsæt tid til at skabe 
tillid. Når potentielle kursister kontaktes, kan de med fordel blive bedt om at reklamere 
for kurset i deres netværk eller familie. Fortæl samtidig om hvordan kurset kan bidrage 
til familiens og fællesskabets trivsel. 

“Jeg har fået et meget bedre liv efter kurset og har fået et bedre familieliv. Det var 
afgørende for mig, at det blev afholdt i nærområdet.” 
Kursist

Lokale netværk

Brug derudover lokale netværk i boligområderne, fx etniske minoritetsforeninger, 
integrationsråd og sundhedsambassadører, i rekrutteringen af beboere med anden 
etnisk baggrund end dansk.
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Tidligere kursister

Kursister, der har gennemført et forløb, er også vigtige rekrutteringskanaler, da de 
uformelt deler informationer i deres netværk og kan fortælle om deres oplevelser med 
forløbet. Dermed bliver viden om kurset spredt i relevante netværk i takt med, at flere 
kursister gennemfører et kursus.

Tålmodighed

Vær tålmodig og vedholdende. Det kan være nødvendigt at tale med den samme 
person flere gange om deltagelse i kurset, før vedkommende er tryg. Begynd derfor 
rekrutteringen i god tid og læg vægt på, at kurset handler om at opnå redskaber til at 
håndtere sin sygdom og symptomer og dermed få en bedre hverdag. 

“Det er vigtigt at komme langsomt ind til kursisterne og ikke bombardere dem med det 
hele, men i stedet langsomt bygge ovenpå. Fx gennem informationsmøder og lige at 
snakke med dem og høre, om kurset kunne være noget for dem.” 
Koordinator

Rekrutteringsmaterialer

Trykte informationsmaterialer er sekundære i rekrutteringsprocessen i boligområdet, 
men kan være gode til at skabe opmærksomhed om kurset. Flere har haft gode 
erfaringer med at omdele flyers i postkasser, sætte plakater op i opgange, videregive 
information om kurset i lokale boligblade eller på lokale Facebooksider. Der er 
udarbejdet rekrutteringsmateriale på arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, 
somalisk og tyrkisk. Har du brug for oversatte materialer, så kontakt projektkoordinator 
Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk eller tlf.nr. 3046 8455 / 3547 5741.

“Vi har sådan en totrinsraket: Først så prøver vi at rekruttere kun lokalt i boligområdet. 
Hvis det ikke giver nok, så spreder vi rekrutteringen ud til hele kommunen.” 
Koordinator
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Som en del af projektet er der produceret en film, der fortæller, hvad LÆR AT TACKLE-
kurserne handler om. Filmen dækker alle kursusretninger og forsøger på en enkelt 
måde at formidle, hvad man kan få ud af et LÆR AT TACKLE-kursus. Du kan frit 
bruge filmen i arbejdet med at rekruttere kursister eller i andre sammenhænge, 
hvor du ønsker at gøre opmærksom på kurset. Filmen kan også bruges i forbindelse 
med informationsmøder. Du finder filmen her: http://patientuddannelse.info/
koordinatorinfo/pr-materialer.aspx

Som supplement til rekruttering i boligområdet kan der anvendes mere traditionelle 
rekrutteringsmetoder, jf. rekruttering af kursister i Håndbog til koordinatorer.  

Information til kommende kursister
Samtale med kursist

Når der er rekrutteret nok borgere til et kursus, er det vigtigt, at du som koordinator 
informerer kursister om forløbet ved en personlig eller telefonisk samtale. Her 
formidles information om antal kursusgange, tidspunkt, at det er frivillige instruktører, 
at det er vigtigt at møde op, og at man arbejder med hjælp til selvhjælp. Det kan være 
svært at vurdere, om kurset er det rigtige for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt 
at fortælle så meget som muligt, så borgeren ved, hvad deltagelse indebærer. Der kan 
også med fordel spørges ind til, hvad borgeren forventer at få ud af kurset, så der er 
lavet en klar forventningsafstemning. 

OBS: For kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er det et krav, at der gennemføres 
en individuel personlig samtale. Der er udviklet en guide til koordinatorerne til brug 
ved disse forsamtaler. 

Informationsmøder

Der kan også arrangeres informationsmøder, hvor der gives en fælles introduktion 
til LÆR AT TACKLE-kurset med eksempler på kursusaktiviteter samt præsentation 
af instruktørerne. Jo mere kursisterne ved om kurset, inden de starter, jo større er 
sandsynligheden for, at de gennemfører.

 



27

Under et kursus

I dette afsnit kan du læse mere om, hvad der er godt at overveje for at sikre, at flest 
mulige kursister deltager i flest mulige moduler og får noget ud af kurset. Derudover 
får du forslag til, hvordan du som koordinator kan støtte dine instruktører i at komme 
godt igennem de enkelte moduler og det samlede kursusforløb. 

Rammer og forplejning
Tilbyd gerne forplejning i form af kaffe, the og fx frugt eller andre former for sunde 
snacks, da det bidrager til en hyggelig stemning på kurset samt anerkendelse af 
kursisternes fremmøde.

“Kursisterne fik en sandwich, og det har de været glade for. De syntes, det var dejligt at 
få mad, og de har hverken mange penge eller er vant til at komme på kursus, hvor de får 
mad. Så sandwichen var en god ting, men jeg tror ikke det er det, der primært er med til, 
at de bliver ved med at komme.” 
Instruktør på et LÆR AT TACKLE-kursus i et alment boligområde

Nogle kommuner har gode erfaringer med at tilbyde særlige ordninger, fx 
børnepasning under kursusforløbet eller transport fra omkringliggende boligområder. 

En god relation og anerkendelse 
Den mest effektive metode til at sikre fastholdelse og gennemførelse er en god 
relation og kontakt mellem instruktører og kursister. 

Koordinatoren har ansvaret for at finde instruktører, der er empatiske og rummelige,  
så de kan bidrage til, at kursisterne føler sig trygge og lyttet til uanset deres holdninger, 
jf. afsnittet om rekruttering af instruktører. 

“Altså, jeg synes den her anerkendelse, at vi siger, at det er godt, I er her, og at man siger 
pænt farvel. Vi fortæller dem, at det er dejligt, de er her, og bruger humor, så vi får skabt 
en lethed.” 
Instruktør

Både koordinator, instruktører, kursister og andre involverede har tavshedspligt 
for, hvad der bliver sagt på kurset. Det er vigtigt, at kursisterne kan stole på, at 
tavshedspligten overholdes, selvom kurset afholdes i deres boligområde.

“Vi har haft sådan nogle fine samtaler med folk her i huset om tavshedspligt, hvor vi har 
gjort det tydeligt, at de, der arbejder eller kommer i beboerhuset, på ingen måde kan 
italesætte overfor kursisterne, at ‘nu går du jo også på det her kursus’. ” 
Koordinator
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“Det er enormt vigtigt, at der er tavshedspligt, og at man har tillid til, at det bliver 
indenfor den her cirkel. Det tog lige et par gange at blive sikker på, at der ikke er noget, 
der kommer videre.” 
Kursist

Løbende kontakt til kursister 
Det kan være afgørende for kursisternes udbytte af kurset – og for deres fremmøde, 
at du som koordinator har skabt en god kontakt med dem inden kursusstart. Det kan 
være en god forsamtale, en påmindelse om kursusstart og evt. en sms dagen inden 
hvert kursusmodul. 

Tilgængelighed

Det er vigtigt, at du som koordinator er tilgængelig, når kurset afholdes. Fx hvis der 
opstår en særlig situation, eller en kursist har brug for at tale med dig.

“Jeg går tit lige ned og siger hej i starten af kurset, og når de er færdige med 
undervisningen.” 
Koordinator

Procedure for fravær

Skab en fast procedure for, hvordan fravær skal håndteres. Er en kursist ikke dukket 
op, så ring til vedkommende efter modulet og tjek, at vedkommende er okay. Det er 
vigtigt, at kursisterne ved, at der er nogle, der interesserer sig for dem, og det fremmer 
kursistens lyst til at komme igen på næste modul. Desuden er det en oplagt mulighed 
for at tage affære, hvis der er opstået et problem, som var årsagen til fraværet. 
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“Jeg kan altid mærke, at lige når jeg ringer til dem, så bliver de altid overraskede, og så 
bagefter bliver de faktisk glade, fordi så er de ikke ligegyldige. Det betyder faktisk noget, 
om de kommer eller ej.” 
Koordinator

Instruktørstøtte 
Det er din opgave som koordinator løbende at støtte og anerkende instruktørerne. 
Hvis det vurderes nødvendigt, eller instruktørerne ønsker det, kan der evt. aftales en 
ekstra vejledning med Komiteen for Sundhedsoplysning.

Du skal som koordinator være til rådighed for instruktørerne ved hvert modul ved 
at være i nærheden, så instruktørerne kan få hjælp, hvis det er nødvendigt. Det kan 
være i forhold til praktiske spørgsmål, men også hvis der skulle opstå en situation, som 
instruktørerne har brug for hjælp til at håndtere. Nogle vælger at sidde med på kurset.

Gør det let at være instruktør ved at sørge for alt det praktiske vedr. lokaler, 
bordopstilling, materialer, forplejning og koordinering. Aftal en klar rollefordeling,  
så instruktørerne ved, hvad der er deres opgave, og hvad der ordnes af andre. 

“Nogle gange har det været problematisk, at vi ikke havde nøglerne til at kunne komme 
ind i de lokaler, vi skulle undervise i. Kursisterne dukkede tit op en halv time før kurset 
startede, og det gjorde, at vi følte os tidspresset. Og fordi det ikke var ’vores’ hus, så 
vidste vi ikke, hvad vi kom til. Så manglede der nogle gange tebreve, eller der var en 
kæmpe gruppe, der havde møde inde ved siden af.” 
Instruktør

“Samarbejdet mellem instruktører og koordinatorer har fungeret godt. Alle er mødt 
i god tid, og der er sat tid af til at snakke om, hvad der skete, efter kurset er slut. 
Derudover sms’er vi nogle gange i løbet af kursusforløbet, hvis der lige er noget, der skal 
følges op på. Jeg prøver at være til rådighed hele tiden i kursusforløbet. Det kræver ikke 
særlig meget at vise instruktørerne, at man sætter pris på dem.” 
Koordinator

Fastholdelse af instruktører 
Det er vigtigt at fastholde instruktører for at sikre kontinuitet og kvalitet i kurserne. 
Gode LÆR AT TACKLE-kurser afholdes af gode, engagerede instruktører.

Fokuser på fastholdelsen af instruktørerne ved at stå til rådighed for dem, hvis de har 
spørgsmål eller problemer relateret til LÆR AT TACKLE. Brug tid på at opbygge en 
tillidsfuld relation til og mellem instruktørerne, så alle opfatter sig som en del af et 
hold. 

Anerkend instruktørernes frivillige arbejde og tydeliggør, at de som instruktører gør 
en stor forskel for andre mennesker. Hvis muligt så beløn instruktørerne med fx en 
oplevelse, et kontingent til aktiviteter i boligområdet, en julefrokost, deltagelse på 
instruktørsamling eller mulighed for at mødes med andre instruktører og få sparring. 
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“En måde at fastholde instruktørerne på er også, hvis de ønsker noget til at bygge 
ovenpå – en af instruktørerne ønskede at få angst og depressionskursus også, og så 
handler det bare om at bakke op om det.” 
Koordinator

“For at blive ved med at have lyst til at undervise er det vigtigt at have et godt 
samarbejde med sin medinstruktør, ha’ god kemi og være et godt team.”
Instruktør

Du kan læse mere om fastholdelse af instruktører i Håndbog for koordinatorer og  
Guide til det gode samarbejde mellem instruktører, som findes her:  
www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/samarbejdsguide



31

Efter et kursus

I dette afsnit kan du læse mere om, hvad der skal ske, efter kurset er afsluttet.

Evaluering 
Det er vigtigt for kvaliteten af kurserne fremadrettet, at du får kursisternes feedback. 
Kursisternes oplevelse af kurset eller instruktørerne kan hjælpe dig til at justere 
inden det næste kursus, så du hele tiden holder vellykkede kurser. For at få indsigt i 
kursisternes oplevelse af kurset, skal de udfylde et spørgeskema efter sidste modul. 
Spørgeskemaer kan hentes her: 
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/kursusevaluering.aspx

Det indgår desuden som en del af licensforpligtelserne, at alle LÆR AT TACKLE-kurser 
evalueres skriftligt. 

Tilbyd gerne kursisterne hjælp til at udfylde spørgeskemaet, hvis der er behov for det. 
Det kan være hjælp fra instruktørerne, koordinator og evt. en tolk, hvis der har været 
tolk tilknyttet kursusforløbet. 

De udfyldte skemaer skal koordinatoren indtaste i online-evalueringssystemet 
SurveyXact. Du kan læse mere om den skriftlige evaluering af kurserne i Håndbogen for 
koordinatorer og om indtastning i SurveyXact her:  
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/kursusevaluering.aspx

Svarene fra spørgeskemaerne kan bruges til at formidle de gode erfaringer med 
kurserne både i boligområdet med henblik på at sikre rekruttering af kursister, men 
også til ledelse og evt. politisk niveau for at sikre prioritering af og opbakning til 
kurserne.

Netværk
Der er typisk interesse blandt kursisterne for at danne og deltage i et netværk efter  
et afsluttet kursusforløb. Det er et krav, at netværk tilbydes i forbindelse med kurset 
LÆR AT TACKLE angst og depression, men det anbefales også i forbindelse med de 
andre LÆR AT TACKLE-kurser. Det kan være vanskeligt for kursisterne at fastholde et 
netværk på egen hånd. Derfor anbefales det, at du som koordinator hjælper med at 
etablere netværket, eller at kursisterne tilknyttes et andet relevant netværkstilbud, fx et 
frivilligcenter.

Netværket kan med fordel introduceres på et af de første moduler af instruktørerne, 
så kursisterne kan vænne sig til tanken om et netværk i løbet af kurset. Læs mere om 
netværksdannelse i Guide til netværk her:   
www.patientuddannelse.info/guide_til_netværk
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Udover at tilbyde et netværk særskilt for kursisterne er det oplagt at informere 
kursisterne om tilbud i boligområdet, som kan være med til at fastholde dem i en 
bedre hverdag, fx madklubber, zumba, værksteder, motionsklubber og syklubber.  

“Det er ligesom dem [instruktørerne], der er tovholdere på netværket, men vi har alle 
været meget interesserede i at gøre det, og de har sagt en dato. Jeg ved ikke, hvordan 
det var gået, hvis der ikke var sat en dato, det kan jeg kun gisne om. Jeg tror måske, det 
er vigtigt lige at blive holdt fast en gang eller to uden at have prøvet det. Men kender 
mig selv godt nok til, at hvis det var mig, der skulle stå for netværket, så var det ikke lige 
sikkert, at det skete.” 
Kursist

“Jeg kunne godt tænke mig nogle opfølgningsmøder. Det er ikke, fordi de ikke skal stå 
på egne ben, men de har bare brug for lidt støtte. Fordi det er så let at stå af det gode 
spor, men det er også let nok at komme på det igen, når de har haft det her kursus.” 
Koordinator




