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Forord

Handleplanen har været hele omdrejningspunktet. Den har gjort meget. Jeg kan 
ikke sige, at det kun har været dette kursus, men jeg er blevet glad. Det har jeg 
ikke været i 15 år, har jeg fundet ud af. Jeg er blevet hverdagsglad og tilfreds med 
tilværelsen. Modgang er blevet lettere at bære. 

(Citat: kursist om De små skridts metode og LÆR AT TACKLE)

Som et nyt led i den måde hvorpå værestederne arbejder med De små skridts  
metode er LÆR AT TACKLE en relevant indsats til fremme af mestrings-
strategier og på længere sigt fremme sundhed og trivsel blandt brugere af 
væresteder (COWI 2016). 

Det kan lade gøre – og med stort udbytte for brugere og væresteder – at 
afholde LÆR AT TACKLE-kurser for socialt udsatte mennesker med problemer 
som fx psykisk sygdom, fysisk sygdom eller misbrug (aktivt eller tidligere).

Man kunne tro, at kursusmaterialet skulle tilpasses på alle måder. Men nej: 
værestedsbrugere har ikke behov for at blive gjort ‘særlige’ og deltage på et 
særligt kursus for dem. De vil være som andre og have samme tilbud, som 
andre får. De vil mødes på samme måde som andre mennesker: med tiltro til, 
at de kan og vil selv. Og det kan mange − flere end forventet. 

Tryghed, gode relationer og tillid er nøgleord i denne indsats, ligesom de 
fysiske rammer, instruktørerne og koordinatoren er afgørende for afviklingen 
af kurserne. Kan man etablere dette, er man godt på vej til en succesfuld 
indsats.

I denne guide kan du læse mere om, hvordan det med fordel kan gribes an, 
når LÆR AT TACKLE udbydes til socialt udsatte mennesker på fx væresteder. 
Guiden skal ses som et supplement til LÆR AT TACKLE – Håndbog for 
koordinatorer, som i detaljer beskriver de grundlæggende elementer i LÆR AT 
TACKLE og koordinatorfunktionen. 

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

Håndbogen er opbygget med samme afsnit som denne guide, og du anbefales 
at læse håndbogen, inden denne guide anvendes. Du kan med fordel også læse 
De små skridts metode og De små skridts metode 2.0 for mere information om 
værestedernes tilgang til socialt arbejde:  
http://www.vaeresteder.dk/Publikationer

Komiteen for Sundhedsoplysning og Landsforeningen af VæreSteder

http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/haandbog-for-koordinatorer.aspx
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/haandbog-for-koordinatorer.aspx
http://www.vaeresteder.dk/Publikationer
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Sådan har vi gjort

Et partnerskabsprojekt har gjort det muligt at få konkrete erfaringer med at 
tilbyde LÆR AT TACKLE-kurser til brugere af væresteder i Danmark. I alt er 
der afholdt otte LÆR AT TACKLE-kurser fordelt på de tre væresteder i løbet 
af projektperioden fra udgangen af 2014 til udgangen af 2015. Partnerskabet 
består af Komiteen for Sundhedsoplysning, Landsforeningen af VæreSteder, 
værestederne Perron 4 i Randers samt Akademiet og Solstrålen i Fredericia.

Forud for kursusafholdelsen har der været afholdt en workshop med 
deltagelse af brugere, frivillige og medarbejdere tilknyttet værestederne. 
Workshoppen blev afholdt med henblik på evt. at tilpasse kursusmaterialet 
LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, justere rammerne for kurset og udvikle 
rekrutteringsmateriale. Det viste sig, at det ikke var nødvendigt at tilpasse 
kursusmaterialet, men workshoppen var gavnlig i forhold til udvikling af 
rekrutteringsmateriale og rekruttering af både instruktører og kursister. 
Desuden har workshoppen haft betydning for de rammer, der har været 
opstillet for kurset. I alt syv medarbejdere og brugere fra værestederne har 
deltaget på et instruktørkursus, hvor de blev klædt på til at forestå kurset  
LÆR AT TACKLE kronisk sygdom.

Denne guide og dens anbefalinger bygger på deres erfaringer og resultaterne 
af en procesevaluering gennemført af COWI.

Baggrund
Socialt udsatte1 menneskers middellevetid er mere end 20 år lavere end den 
generelle middellevetid i Danmark2. I en undersøgelse blandt socialt udsatte 
borgere angav 59 % at have en langvarig sygdom mod 32 % i den generelle 
befolkning i en lignende undersøgelse3. Den mentale sundhed blandt socialt 
udsatte er ligeledes markant dårligere end i den almindelige befolkning4. 
Behovet for sundhedsfremmende indsatser overfor denne målgruppe er 
således massivt, men en række barrierer har betydning for målgruppens 
brug af eksisterende sundhedstilbud. Barrierer som fx kendskab og afstand til 
tilbud, men også mistillid til det etablerede system5. 

1 Socialt udsatte er mennesker, der er karakteriseret ved at have flere problemer på samme tid, en 
sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug, leve i fattigdom eller ved at have andre alvorlige, sociale 
problemer (Sundhedsstyrelsen 2013).

2 Davidsen M. et al. (2013): Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark, 2007-2009. Statens Institut 
for Folkesundhed og Rådet for Socialt Udsatte.

3 Pedersen P.V., Holst M., Davidsen M. og Juel K. (2012): SUSY UDSAT 2012 – sundhedsprofil for socialt 
udsatte i Danmark og udviklingen siden 2007. Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

4 Ibid.

5 Linda Thorsager og Mia Schneider. Socialt udsatte borgeres sundhed. Barrierer, motivation og 
muligheder. Sundhedsstyrelsen og SFI, 2007.
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I dette projekt gøres op med nogle af de barrierer, der afholder socialt udsatte 
borgere fra at deltage i sundhedsfremmende tilbud. Det er sket ved, at 
indsatsen leveres på værestederne, hvor borgeren i forvejen kommer og er 
tryg – et sted, som ligger udenfor det etablerede sundheds- og socialsystem, 
et fristed (jf. afsnit om væresteder). Desuden er indsatsen gennemført af 
mennesker, som brugerne af værestedet kender i forvejen. Det er ansatte 
og frivillige på værestedet samt andre brugere af værestedet, der er blevet 
uddannet til at forestå kurset. Denne tilgang bruges bl.a., fordi erfaringer viser, 
at socialt udsatte borgere først benytter sig af sundhedsfremmetilbud, når de 
har tillid til den person, der leverer tilbuddet (Sundhedsstyrelsen 2013).

Det handler kort sagt om at bringe sundhedsfremmende tilbud tættere på 
borgeren. Det er netop baggrunden for at udbyde LÆR AT TACKLE som et nyt 
led i værestedernes måde at arbejde med De små skridts metode på.

Kort om LÆR AT TACKLE

LÆR AT TACKLE er borgerrettede kursusprogrammer, som styrker kursisternes 
kompetencer til at tage vare på egen situation og tackle hverdagen med 
langvarig sygdom. Kurserne er ikke sygdomsspecifikke, men sammensat så 
der på samme hold er borgere med forskellige sygdomme repræsenteret. 
Gennem undervisning, dialog og øvelser lærer kursisterne at håndtere de 
problemer og udfordringer, som ofte er fælles for mennesker med langvarig 
sygdom – på tværs af diagnoser. 

Kurserne er et supplement til den behandling, rådgivning og undervisning, 
der i øvrigt finder sted, og som varetages af bl.a. sundhedsfagligt personale. 
Dermed erstatter kurserne ikke behandling, men supplerer den. 

Hvert kursus forløber over 6 eller 7 uger med 1 ugentlig mødegang á 2½ time. 
Instruktørerne på LÆR AT TACKLE-kurserne er typisk almindelige borgere, 
der selv kender til at have en langvarig sygdom, enten som patient eller 
pårørende. De ved af egen erfaring, hvordan det er at leve med sygdom og kan 
derigennem fungere som rollemodeller for kursisterne. 

LÆR AT TACKLE er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af erfaringer 
med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom. Den ameri-
kanske filosof og psykolog professor Albert Bandura er teoretisk ophavsmand 
til LÆR AT TACKLE-kurserne. LÆR AT TACKLE har veldokumenterede, positive 
effekter på deltagernes helbredsstatus og -adfærd samt livskvalitet6.

Kort om væresteder 

Et værested er et trygt fristed for sine brugere og er kendetegnet ved en 
særlig relation og indsigt i brugernes livssituation. Væresteder indgår ikke i 
det formelle behandlingssystem, og brugerne visiteres eller registreres ikke. 
Væresteder er som regel kun åbne i dagtimerne, og værestederne i LVS  
(jvf. næste afsnit) er primært kommunalt drevne eller har en tæt kommunal 

6 http://patienteducation.stanford.edu/bibliog.html

http://patienteducation.stanford.edu/bibliog.html
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tilknytning i form af en driftsoverenskomst. Værestederne spiller en særlig 
rolle for brugerne, fordi der her er en helt særlig mulighed for at skabe 
relationer og tillid mellem medarbejdere og brugere. Værestedet er rummeligt 
og stiller ikke samme type krav til brugerne som øvrige offentlige instanser.

Et værested er derudover mange ting, og der er stor variation i værestederne 
alt efter lokale forhold, aktiviteter, økonomi og personale. Den brugergruppe, 
som det enkelte værested henvender sig til, har også stor betydning for 
værestedets karakter. Værestedernes brugere er typisk voksne, der er sårbare 
og/eller socialt udsatte, og som har mere end én svær problemstilling i deres 
liv.

Eksempler på brugergrupper:

• Alle med behov for kontakt

• Mennesker med fysisk eller psykisk sygdom

• Mænd i krise

• Mennesker med alkohol- eller narkotikaproblemer (tidligere eller aktuelle).

Derudover er der væresteder med blandede brugergrupper.

Landsforeningen af VæreSteder

Landsforeningen af VæreSteder (LVS) er værestedernes værested. I LVS kan 
værestederne finde et fællesskab og en fagligt funderet opbakning til at 
udvikle deres arbejde med at hjælpe socialt udsatte mennesker til et bedre liv. 
Sekretariatet bistår værestederne med rådgivning, hjælp til projektudvikling 
og kurser. LVS tilbyder også aktiviteter for værestedsbrugerne, eksempelvis 
idræt gennem Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt.

Landsforeningen af VæreSteder har defineret fire funktionsområder for 
værestederne:

• Værestedet som socialt rum

• Værestedet, der dækker basale behov

• Værestedet som kontaktsted og brobygger med en ‘lav dørtærskel’

• Værestedet som væksthus.

To tilgange arbejder sammen

De små skridts metode er værestedernes måde at arbejde på. Værestederne 
arbejder med at skabe forudsætninger for, at socialt udsatte mennesker 
kan tage små skridt i retning mod bedre livskvalitet. De små skridt er en 
forudsætning for at få håb og lyst til forandring, så man bliver i stand til at 
tage større skridt som fx få uddannelse eller beskæftigelse.
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Tilgangen i De små skridts metode ligger tæt op ad LÆR AT TACKLE’s formål og 
mål, hvilket har givet anledning til partnerskabsprojektet. Begge tilgange har 
fokus på mennesket og dets ressourcer og muligheder, frem for diagnoser og 
problemer. Både De små skridts metode og LÆR AT TACKLE-kurserne bygger på 
princippet om, at små skridt eller kortsigtede handleplaner er vejen til større 
forandring, og at sociale relationer er vigtige for at opnå forandring. LÆR 
AT TACKLE-kurserne kan derfor ses som et nyt led i værestedernes måde at 
arbejde med De små skridts metode på. 

Der er gode internationale erfaringer med at udbyde LÆR AT TACKLE 
kronisk sygdom-kurset til mennesker, som har alvorlige psykiske lidelser, 
somatiske sygdomme eller er i behandling for misbrug, og det har givet et 
solidt grundlag for at udbyde kurset herhjemme. Et videnskabeligt studie 
fra USA viser, at kurset for disse grupper har signifikante, positive effekter 
på træthed, livskvalitet, søvn, depression, helbredsbekymringer, antallet 
af dage med dårligt selvvurderet helbred både fysisk og psykisk, antallet 
af dage hvor helbredet forhindrede normale aktiviteter, kommunikation 
med læge og andet sundhedspersonale samt hvor meget målgruppen tager 
behandlingsanvisninger til sig7.

Resultat af procesevaluering

COWI har gennemført en procesevaluering af afholdelsen af LÆR AT TACKLE-
kurser på de tre medvirkende væresteder. Overordnet konkluderer COWI,  
at partnerskabsprojekt har nået en gruppe, der sædvanligvis er vanskelig at 
nå i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. 

Sammenligner man med kursister på LÆR AT TACKLE-kurser i ordinært, 
kommunalt regi, er kursister på værestederne i højere grad enlige, i højere 
grad mænd, de har lavere uddannelsesniveau, og de er i højere grad udenfor 
arbejdsmarkedet. Samlet set har kursisterne i høj grad været tilfredse med 
kurset, ligesom de har fået et stort udbytte af det. Sammenligner man med 
kursister, der har deltaget på LÆR AT TACKLE kronisk sygdom i kommunerne, 
har de endda fået mere ud af det. 

Derfor vurderer COWI, at LÆR AT TACKLE er en relevant indsats til fremme af 
mestringsstrategier og på længere sigt sundhed og trivsel blandt brugere af 
væresteder.

COWI’s arbejde har desuden mundet ud i en række anbefalinger vedrørende 
afholdelse af LÆR AT TACKLE-kurser på væresteder. Denne guide baserer sig 
på disse anbefalinger.

Vil du læse mere om undersøgelsen og dens resultater, kan du finde rapporten 
her:  
http://www.patientuddannelse.info/media/106256/afsluttende_rapport_v_
resteder_uden_bilag.pdf

7 Lorig K., Ritter P. L., Pifer C., Werner P. (2013 Jun 8): Effectiveness of the Cronic Disease Self 
Management Program for Persons with a Serious Mental Illness: A Translation Study. Community 
Mental Health Journal

http://www.patientuddannelse.info/media/106256/afsluttende_rapport_v_resteder_uden_bilag.pdf
http://www.patientuddannelse.info/media/106256/afsluttende_rapport_v_resteder_uden_bilag.pdf
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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 holdes på et værested eller lignende for socialt 
udsatte mennesker.

Prioritering og ledelsesmæssig opbakning
Som ved alle social- og sundhedsmæssige indsatser kræver implementering  
og forankring af en indsats, at der er ledelsesmæssig opbakning, prioritering 
og allokering af ressourcer i form af medarbejdertimer, uddannelse m.m. 

Et afgørende element i forhold til at udbyde LÆR AT TACKLE til socialt udsatte 
er relationsarbejdet, som er beskrevet i forordet. Dette arbejde kræver tid 
og tilstedeværelse fra koordinator, medarbejdere og evt. instruktører, som 
kan informere om tilbuddet og løbende holde brugerne til ilden. Tiden til 
relationsarbejdet kan ses som en investering – og den kan være givet godt ud, 
hvis kursisterne opdager egne ressourcer og engagerer sig i værestedet, fx som 
brugerfrivillige8.

CASE: Brugerfrivillig

Hanne er en stille kvinde med alkoholrelateret demens. Hun beskrives 
som en undskyldning for sig og med lav status på værestedet. Under og 
efter deltagelse i LÆR AT TACKLE-kurset deltager hun i en masse nye 
aktiviteter, fx svømning, badminton og ridning. Hun er samtidig blevet 
brugerfrivillig på værestedet, hvor hun er med til at starte en ‘krea-klub’ 
op. Her mødes hun og nogle af de andre deltagere fra kurset og hygger sig 
sammen. Medarbejderne observerer, at hendes status er steget, at hun er 
bedre til at sige til og fra, og at hun indgår i flere sociale relationer.

Abonnements- og licensaftale til LÆR AT TACKLE
LÆR AT TACKLE-kurserne administreres af Komiteen for Sundhedsoplysning 
i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Komiteen for Sundhedsoplysning har 
indgået en licensaftale med Stanford Universitet omkring LÆR AT TACKLE-
kurserne og er således ansvarlig på nationalt niveau. For at kunne udbyde 
LÆR AT TACKLE-kurserne skal din organisation, fx kommune, tegne en 
abonnementsaftale, som giver organisationen licens til at udbyde samtlige 
LÆR AT TACKLE-kurser så ofte, det ønskes. 

8 En bruger som påtager sig en funktion på frivillig basis i værestedet, fx hjælp i køkkenet, 
ansvarlig for en aktivitet mv.
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Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder fire abonnementstyper. Hver abon-
nementstype indeholder ydelser, som bidrager til at sikre, at organisationen 
afholder kurser af høj kvalitet og lever op til kravene i licensaftalen. Ydelserne 
i abonnementet er ikke knyttet til et bestemt kursus, men kan benyttes frit 
indenfor LÆR AT TACKLE-licensen. 

Størstedelen af landets kommuner har en abonnementsaftale til LÆR 
AT TACKLE. En kommunal abonnements- og licensaftale dækker hele 
kommunen. Dvs. har en kommune allerede en abonnements- og licensaftale, 
indgår et værested i den pågældende kommunes aftale. Fordelingen af 
ydelserne i abonnementet afklares og aftales med forvaltningen, der har 
tegnet aftalen. Kontakt sekretariatet for patientuddannelse i Komiteen for 
Sundhedsoplysning for mere information om abonnementstyper og deres 
indhold, herunder hvad der ligger i licensforpligtelserne. 

Du kan finde kontaktoplysninger her:  
http://www.patientuddannelse.info/kontakt.aspx

Værestedet
Som nævnt i indledningen er væresteder forskellige, men har også mange 
fælles træk. I det følgende bekrives nogle forudsætninger for, at et værested 
kan udbyde LÆR AT TACKLE til sine brugere. 

Fokus på forandring

Værestedet skal skabe rammer for brugerne, som giver lyst til og muligheder 
for forandring.

Værestedet opfattes som et fristed, og det giver et godt afsæt for forandrings- 
arbejdet, fordi brugerne kommer på værestedet og deltager i tilbud af egen 
drift. Selvvalgt deltagelse er desuden en vigtig forudsætning for, at brugerne 
kan få udbytte af LÆR AT TACKLE-kurset, som netop inspirerer til at tage  
beslutninger, sætte sig mål, lægge planer og gennemføre dem – for derigen-
nem at forandre sit liv.

Organisering og kapacitet

Allokering af medarbejderressourcer er nødvendig, da afholdelse af kurser 
kræver planlægning, rekruttering og uddannelse, jf. afsnit om lokal koordina-
tor samt boksen herunder. 

Et vigtigt element i projektets succes har været, at kurserne har været afholdt 
på værestederne. Der skal således være fysisk plads på værestedet til at 
afholde kurser med 10-12 deltagere. 

Det kan desuden anbefales at involvere øvrige væresteder, samt  misbrugs- og 
jobcentre i en styregruppe eller i et andet formelt samarbejde om at udbrede 

http://www.patientuddannelse.info/kontakt.aspx
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kendskabet til tilbuddet samt til rekruttering af instruktører og kursister til 
kurserne.

CASES: Væresteder og organisering

Perron 4: 
Målgruppen for dette værested er socialt udsatte med udfordringer i 
forhold til bolig, psykiske lidelser, misbrug eller ensomhed. På værestedet 
har brugere mulighed for at indgå i forskellige sociale og fysiske 
aktiviteter, og dertil tilbydes sygepleje og tandpleje på stedet inden for 
bestemte tidsrum. Værestedet er et tilbud til både aktive og tidligere 
misbrugere og kræver ingen visitation. Det er tilladt for brugere at have 
en ‘funktionspromille’ ved ophold på stedet, også i forbindelse med 
kursusaktivitet. Perron 4 er driftsforankret på værestedet, men projektet 
indgår som et rammemål i Randers Kommunes Socialforvaltning. 
Værestedet har i alt 4 medarbejdere. I kursusforløbene deltog − ud over 
værestedets egne brugere − også brugere af andre væresteder i Randers.

Solstrålen:  
Solstrålen er et brugerstyret værested for eksmisbrugere, og aktive 
misbrugere må derfor ikke opholde sig på stedet. Solstrålens tilbud 
inkluderer uformelle aktiviteter og samvær, og det kræver ingen 
visitation at benytte værestedet. Kursusforløbene er organisatorisk 
forankret i Solstrålen, men fysisk forankret på Akademiet. Kurser er 
afholdt på samme præmisser som ovenstående. Kursisterne er både 
rekrutteret fra værestedet selv og fra øvrige væresteder i kommunen.

Akademiet:  
Værestedet er et tilbud til aktive misbrugere af alkohol og stoffer, og 
arbejder for at styrke brugernes sociale og faglige kompetencer. Kurser 
afholdt på værestedet henvendte sig dog ikke udelukkende til værestedets 
egne brugere, men Akademiet har dannet ramme for undervisningen. 
Størstedelen af kursisterne har været fra de øvrige væresteder i 
kommunen.

Koordinator med tilknytning til værestedet og målgruppen
Kommuner, der udbyder LÆR AT TACKLE-kurser, har en koordinator, som 
er ansvarlig for en række opgaver forbundet med kurserne (jf. Håndbog for 
koordinatorer). På væresteder er der imidlertid brug for en lokal koordinator, 
der er ansat på eller har tæt tilknytning til det pågældende værested og 
dermed til målgruppen. Koordinatorens lokalkendskab bidrager til succes med 
LÆR AT TACKLE-kurser blandt socialt udsatte.

Nedenfor ses forslag til, hvordan man kan organisere sig. Tag udgangspunkt i 
dit værested og din eksisterende samarbejdsparter, når du overvejer, hvilken 
løsning der er oplagt hos jer.
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• Koordinator er ansat på værestedet som medarbejder og fungerer samtidig 
som instruktør (evt. deles 2 væresteds-medarbejdere om begge funktioner). 
Frivillige og brugere kan også være tilknyttet som instruktører.

• Koordinator er tilknyttet en forvaltning/enhed i kommunen med relevans 
for målgruppen (fx et misbrugscenter). Koordinator har derfor tæt 
samarbejde med ansatte på værestederne, hvor han/hun har sin jævnlige 
gang. Medarbejderne, frivillige og brugere fungerer som instruktører.

• Koordinator er ansat på et af kommunens væresteder og er koordinator 
for flere væresteder samtidig. Den pågældende har tæt samarbejde med 
medarbejdere på de andre væresteder også. Medarbejdere, frivillige og 
brugere fungerer som instruktører.

Udbyder kommunen allerede LÆR AT TACKLE, er det vigtigt, at der etableres 
kontakt og samarbejde med vedkommende koordinator.

CASES: Koordinatorfunktion

Perron 4:  
To af værestedets medarbejdere (en sygeplejerske og en socialpædagog) 
har fungeret som koordinatorer og er også instruktører for forløbene.  
Således har de to medarbejdere stået for rekrutteringsindsats, koordi- 
nering og afholdelse af kurserne. 

Solstrålen og Akademiet:  
Der har været én fælles koordinator for Akademiet og Solstrålen. 
Koordinatoren er ansat i misbrugscenteret i Fredericia Kommune. Alle 
kurser afholdes på Akademiet, og medarbejdere herfra står for driften af 
projektet i samarbejde med koordinatoren.

Instruktører på væresteder
For at kunne udbyde LÆR AT TACKLE-kurser − fx LÆR AT TACKLE kronisk 
sygdom − skal du have minimum to uddannede instruktører, idet to 
instruktører altid underviser sammen (jf. også Håndbog for koordinatorer, hvor 
du kan læse mere om instruktøruddannelsen).

Som udgangspunkt har de instruktører, der uddannes til at varetage et 
kursusforløb, selv erfaring med den pågældende lidelse eller udfordring, som 
kurset omhandler. Det betyder, at vedkommende kan fungere som en positiv 
rollemodel i øjenhøjde med kursisterne.

På værestedet kan instruktørfunktionen varetages af brugere og medarbejdere 
på værestedet. Medarbejderne kan være ansatte eller frivillige tilknyttet 
værestedet. 

Dygtige instruktører er afgørende for kursisternes udbytte af kurset, og det 
kan derfor godt betale sig at foretage et grundigt rekrutteringsarbejde.
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Rekruttering af instruktører

Som koordinator har du en vigtig funktion i at identificere og rekruttere 
oplagte instruktører blandt værestedets brugere eller medarbejdere.

Værestedets brugergruppe og kursisternes funktionsniveau har betydning 
for valget af instruktører og sammensætning af instruktør-par. Som 
udgangspunkt er det værd at stræbe efter, at mindst én af instruktørerne 
selv er bruger eller tidligere bruger af værestedet og dermed har indsigt i at 
leve med udfordringer som misbrug, kronisk sygdom eller andre belastende 
livsomstændigheder.

Der kan dog ligge en udfordring i at finde brugere, som er tilstrækkeligt 
robuste til at varetage instruktørfunktionen. Her kan det være en løsning at 
vælge medarbejdere − ansatte eller frivillige − optimalt set er den frivillige en 
tidligere bruger, jf. afsnittet Under kurset.

I praksis foregår udvælgelsen typisk ved, at du som koordinator prikker 
en potentiel instruktør på skulderen og tager en uforpligtende snak om 
muligheden for at blive instruktør. Nogle vil være mere oplagte end andre, 
det gælder både brugere, ansatte og frivillige. Den løse snak følges op af 
en egentlig samtale, inden det endeligt besluttes, om vedkommende skal 
uddannes. Overvej inden samtalen, hvordan du kan motivere vedkommende 
til at blive instruktør – hvad vil vedkommende få ud af det? Det kan fx være at 
hjælpe andre eller selv at få det bedre.

CASE: Motivation for at blive instruktør

Bruger-instruktører beskriver to grunde til, at de gerne ville være 
instruktører: dels ønsket om at give noget videre til andre, dels ‘egoistiske’ 
årsager. Én brugerinstruktør nævner, at hun – i indsatsen for at give sit 
eget liv retning – gerne vil have den arbejdsstruktur, som kurset kan give 
hende.

Når kurserne begynder at blive afviklet, er det også oplagt at have øje 
for kursister, der har potentiale til at blive uddannet til og fungere som 
instruktører. Du kan få inspiration til at finde instruktører i Håndbog for 
koordinatorer, men hav altid nedenstående i baghovedet, når du udvælger 
instruktører til væresteder, og vær tålmodig med at finde de rigtige. 

Hvem kan blive gode instruktører på væresteder?

For at blive en god instruktør er det vigtigt, at man besidder en række 
egenskaber, som beskrives herunder. De gælder for medarbejderinstruktører 
såvel som brugerinstruktører.
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Kvalifikationer hos egnede instruktører:

• Har langvarig sygdom inde på livet og oplever begrænsninger i hverdagen 
som følge af dette. Det er afgørende for kursisternes motivation

• Har lyst til at blive instruktør

• Er en positiv rollemodel og god selvhjælper

• Er god til at kommunikere med andre

• Har et afklaret forhold til egen sygdom/situation

• Er rummelig og empatisk overfor andre og kan sætte sig selv i baggrunden

• Ønsker at følge LÆR AT TACKLE-programmet 

• Er selvstændig og ansvarsbevidst

• Er indstillet på at medvirke til kvalitetssikring af kurset

• Er indstillet på at deltage i vejledning og netværksmøder.

Desuden er det en stor fordel, hvis vedkommende selv har deltaget på et  
LÆR AT TACKLE-forløb. På den måde vil han/hun have et godt billede af,  
hvad kurset indebærer. 

På væresteder gælder der to forbehold for de ovenstående kriterier:

• I værestedsregi kan ‘sygdom’ også være tidligere misbrug eller andre 
vanskelige livsomstændigheder.

• Det kan være nødvendigt, at kurset forestås udelukkende af medarbejdere, 
fordi det er svært at finde brugerinstruktører (direkte rollemodeller), som 
har de fornødne ressourcer. 

Hvis man udelukkende vælger medarbejdere som instruktører, bryder man 
med kriteriet om, at instruktørerne selv skal have langvarig sygdom inde 
på livet for at være gode, direkte rollemodeller. Men i praksis har det vist sig 
at kunne lade sig gøre – og med stort udbytte – at have medarbejdere til at 
varetage instruktørfunktionen. Dog stiller det særlige krav til de pågældende 
medarbejdere om hele tiden at være i øjenhøjde med kursisterne og adskille 
deres medarbejder-funktion på værestedet fra instruktørfunktionen i 
undervisningssituationen. Det er vigtigt at forestå kurserne ud fra sin egen 
personlige situation, jf. også afsnittet om forberedelse til kurset. 

Samtale med potentelle instruktører

Som koordinator skal du afholde samtaler med potentielle instruktører (både 
medarbejdere og brugere). På den måde kan du i højere grad sikre dig, at den 
potentielle instruktør lever op til ovenstående kriterier og kan løfte opgaven. 
Desuden fungerer samtalen som en vigtig forventningsafstemning mellem 
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dig og instruktøren. I samtalen gennemgås forløbet, og det afdækkes, om den 
potentielle instruktør er tilstrækkelig robust og afklaret til at gennemføre dels 
instruktøruddannelse, dels det efterfølgende kursusforløb.

Aftal et tidspunkt med den potentielle instruktør, hvor I kan tale sammen i 
fred, og et sted, hvor vedkommende befinder sig godt. Sæt en time af til mødet 
og fortæl, hvad samtalen drejer sig om.

Komiteen for Sundhedsoplysning har udviklet en guide, som du kan bruge til 
samtalen med instruktører. Guiden afdækker ovenstående elementer, og du 
kan finde den her: 
http://patientuddannelse.info/koordinatorinfo/rekruttering-af-instruktoerer.
aspx

Når de potentielle instruktører er fundet, skal de uddannes: Læs mere i 
Håndbog for koordinatorer.

http://patientuddannelse.info/koordinatorinfo/rekruttering-af-instruktoerer.aspx
http://patientuddannelse.info/koordinatorinfo/rekruttering-af-instruktoerer.aspx
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Når du er i gang

I dette afsnit kan du læse om, hvad der skal ske før, under og efter et LÆR AT 
TACKLE-kursus på væresteder. 

Før et kursus
Som koordinator skal du sikre, at rammerne for en god kursusafvikling er på 
plads. Hvis der er styr på det praktiske, kan dine instruktører slappe af og gøre 
det, de skal, nemlig undervise. I de næste afsnit kan du læse om, hvad du skal 
være særlig opmærksom på i forhold til kurser for værestedsbrugere. Afsnittet 
supplerer det tilsvarende afsnit i Håndbog for koordinatorer.

Endelig udvælgelse af instruktører til et kursus

Du skal altid have to instruktører, der kan undervise på hele kursusforløbet  
for at sikre kontinuitet og tryghed i gruppen. Begge skal være uddannede i  
det LÆR AT TACKLE-forløb, der udbydes, fx LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. 
Det er det mest oplagte kursus at tilbyde på væresteder, da det bedst kan 
rumme mange forskellige livsomstændigheder. 

Sammensætningen af instruktører skal afspejle kursisternes behov. 
Afhængigt af kursisternes funktionsniveau kan forskellige kombinationer af 
instruktører, instruktørassistenter og koordinatorer være nødvendig. Følgende 
sammensætninger er relevante for dig at overveje i forhold til kursisternes 
funktionsniveau:

• 2 medarbejdere

• 2 medarbejdere med 1 bruger som instruktørassistent

• 1 medarbejder og 1 bruger

• 2 brugere med 1 medarbejder eller koordinator, der sidder med på kurset 
som støtte i eventuelle konfliktsituationer.

Kurserne kan ikke afvikles af brugerinstruktører alene. Undervejs i kurset skal 
der altid være mindst én instruktøruddannet koordinator eller medarbejder til 
rådighed for kursisterne. 

På baggrund af erfaringerne vurderes det, at brugerinstruktørerne trods alt 
er så sårbare, at det typisk er nødvendigt at have en medarbejderinstruktør 
med. Her får man det bedste fra to verdener: både medarbejderens robusthed 
og brugerens personlige erfaring og rollemodelfunktion. Medarbejderen kan 
være en frivillig eller en ansat på værestedet. 
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Underviser to medarbejdere sammen, kan det være en fordel at have en 
brugerinstruktør tilknyttet som instruktørassistent for at sikre den direkte 
rollemodelsfunktion. 

Forberedelse målrettet kursisterne

På alle LÆR AT TACKLE-kurser er det afgørende, at instruktøren i sin 
forberedelse er meget opmærksom på eksemplets magt og på at tilpasse sit 
sprog efter kursisterne. 

Instruktøren skal ikke kopiere eksempler og miniforedrag direkte fra 
undervisningsmanualen, men tilpasse dem efter målgruppen. Det er en 
opgave, der skal løftes lokalt, da værestederne er meget forskellige. Det er 
afgørende at bruge relevante og vedkommende eksempler, som svarer til 
målgruppens erfaringer med henblik på at motivere kursisterne til at bruge 
kursets værktøjer og arbejde for en bedre hverdag.

Eksemplerne skal give mening for gruppen. Overvej, hvilke udfordringer du 
selv har, og som målgruppen kan relatere sig til, og vis fx i en handleplan, 
hvordan du arbejder med dine udfordringer ved hjælp af værktøjerne fra 
værktøjskassen. Det kan være: ikke at ryge før kl. 12 om formiddagen, at tage 
en svær samtale med kommunen, at gøre noget man bliver glad af eller andet. 
På samme måde skal man overveje, om de eksempler, der indgår i manualen, 
giver mening for netop denne målgruppe. Hvis ikke kan du ændre eksemplet, 
så det motiverer og giver mere mening for målgruppen.

Det er altid godt at stille sig selv følgende spørgsmål, når man som instruktør 
forbereder sig til kurset:

Hvad kan jeg give som konkret eksempel fra min egen hverdag, så aktiviteten er 
relevant for gruppen?

Dette forberedelsesarbejde gælder både for en medarbejderinstruktør og en 
brugerinstruktør, som typisk er kommet længere i sit selvhjælpsarbejde end 
kursisterne: Eksemplerne skal målrettes, så de giver mening for gruppen.  
Vær opmærksom på, at en brugerinstruktør ikke automatisk er i øjenhøjde 
med målgruppen, hvis vedkommende er kommet videre og fx ikke har 
misbrug længere. 
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Introduktion til handleplaner – eksempel på aktivitet

Som introduktion til at arbejde med handleplaner, taler vi om, at et mål 
ofte er for stort til, at man kan nå det på én gang – det kan være for 
uoverskueligt. Derfor har mange af os svært ved at komme i gang med at 
forfølge et mål. Handleplanen hjælper os til at nå de mål, vi ønsker, ved at 
bryde aktiviteten op i delmål, dvs. i mere overskuelige og overkommelige 
trin eller opgaver. 

Følgende eksempel i manualen bruges til at illustrere dette: 

Når du rejser, planlægger du ruten. Du inddeler turen i mindre etaper, beslutter 
ad hvilke veje du vil nå dit mål, samt hvor du vil gøre ophold for at spise og 
hvile dig.

Nogle brugere har aldrig prøvet at planlægge en rejse, og eksemplet kan 
derfor med fordel ændres, så det tager udgangspunkt i noget, de har 
erfaring med, fx:

Når du vil deltage i en Ferie Camp*, planlægger du, hvordan du kommer med: 
Du tilmelder du dig, undersøger hvordan du kommer derhen, planlægger hvad 
du skal have med, og hvilke aktiviteter du vil deltage i.

Når du tager på udflugt med værestedet, planlægger du din deltagelse:  
Du laver en aftale med værestedet, du planlægger, hvornår du skal møde op,  
og hvad du skal have med.

* Ferie Camp arrangeres årligt af Landsforeningen af VæreSteder. Det er en stor teltlejr, hvor 
socialt udsatte får en pause fra hverdagens bekymringer samt masser af muligheder for 
afslapning, aktiviteter og gode fælles oplevelser.

At få kursister

I dette afsnit kan du læse mere om, hvad der skal til for at få værestedsbrugere 
til at deltage på et LÆR AT TACKLE kronisk sygdom-kursus. Instruktør- og 
koordinatorfunktionen spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Vær 
opmærksom på, at dette også er beskrevet herover.

Rekrutteringsstrategier

Relationel tilgang: I rekrutteringen af kursister på væresteder er det af stor 
betydning at benytte personlige relationer, dels medarbejdernes og koordina-
tors relationer til brugerne og dels ‘jungletrommerne’, hvor kursister anbefaler 
andre i deres netværk at deltage. 

Instruktørerne − både medarbejderinstruktører og brugerinstruktører – kan 
bidrage til rekrutteringen ved at være aktive og fortælle om kurserne til 
brugerne. Det kan ske i forbindelse med andre aktiviteter på værestedet eller i 
caféerne, som har tilknytning til værestedet. 
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Kursister, der har gennemført et kursus, er også vigtige rekrutteringskanaler. 
De deler uformelt informationer i deres netværk på og udenfor værestedet 
og kan fortælle om deres oplevelser af forløbet. Sådan bliver viden om kurset 
spredt i de netværk, der er tilknyttet værestederne, i takt med at flere kursister 
gennemfører. 

Det er derfor vigtigt at have fokus på og ressourcer til den relationelle/
netværksbaserede rekruttering med henblik på at rekruttere tilstrækkeligt 
med kursister. 

Rekrutteringsmateriale: Trykte rekrutteringsmaterialer er sekundære i 
rekrutteringsprocessen, men kan være gode til at skabe blikfang. Sociale 
medier og reklamer for indsatsen på Facebook er også relevant, hvis 
værestedet fx har en Facebookside.

Eksisterende kendskab: En betydelig faktor for rekrutteringen er også det 
kendskab til stedet, medarbejderne og brugerne, som kursisterne har allerede 
inden kursusstart, fordi de er brugere af værestedet.

Det betyder, at rammerne for kurset er trygge, og at både instruktører og 
koordinatorer er velkendte for brugerne. 

Medarbejdernes kendskab til brugerne er også en fordel ved rekrutteringen. 
Medarbejderne ved på forhånd, hvilke brugere der kan være interesserede i 
at deltage, og hvem der vil finde kurset relevant. Typisk har medarbejderne 
også kendskab til de øvrige væresteder og lokaliteter, som værestedets 
brugere benytter, og derved kan de være med til at skabe en bred 
rekrutteringsplatform.

Vær tålmodig og vedholdende. Det kan være nødvendigt at tale med den 
samme person flere gange om deltagelse i kurset, før vedkommende er klar. Et 
afgørende element er, at brugeren har tillid til den person, som tilbyder kurset, 
og at brugeren kan se en fordel ved at deltage. 

Begynd derfor rekrutteringen i god tid og læg vægt på, at kurset handler om at 
få et bedre hverdagsliv.

Samarbejde: Mange kommuner har typisk flere væresteder, og det kan være 
en fordel at rekruttere brugere på tværs af værestederne og samarbejde 
med andre tilbud til socialt udsatte mennesker, herunder stof- og 
alkoholbehandlingen, socialpsykiatriske tilbud og jobcenteret. 

Planlægning

Hyppighed: Overvej, hvor hyppigt det kan lade sig gøre at holde kurser 
på værestedet, baseret på omfanget af din målgruppe. Det afhænger dels 
af udskiftningen/tilgangen af brugere af værestedet samt om du evt. 
samarbejder med andre institutioner og til tilbud om at få kursister. 
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Tidspunkt: Tidspunktet for kursusafholdelse har også betydning for, hvem der 
deltager. Det er svært at angive ét tidspunkt, der passer alle, men kursusstart 
omkring kl. 12 lader erfaringsmæssigt til at være et godt pejlemærke. Tænk 
evt. ind, om der er dage på værestedet, hvor mange brugere typisk kommer, 
eller om der er ting omkring årstid, tid på måneden eller ugedage som er mere 
oplagte end andre i forhold til målgruppen.

Omfang af mødegange: Et modul på LÆR AT TACKLE-kurserne er rammesat til 
at vare 2,5 time. I værestedsregi er det en fordel at invitere til 3 timer i stedet 
for, således at der er en halv times ‘buffertid’.

Hvem kan deltage?

LÆR AT TACKLE-kurserne er for mennesker med langvarige helbredsproble- 
matikker, som gerne vil arbejde med sig selv i forhold til at få en bedre hver-
dag trods sygdom. LÆR AT TACKLE kronisk sygdom er et oplagt tilbud på 
væresteder. 

I værestedsregi er det ikke nødvendigt at have en (erkendt) kronisk sygdom 
for at kunne deltage på kurset. Værktøjerne og kursets indhold er fuldt ud lige 
så dækkende ved misbrug og vanskelige livsomstændigheder, som når drejer 
sig om kronisk sygdom. 

Det giver derfor god mening at omtale kurset som metoder til at tackle 
hverdagen, bl.a. også fordi mange af værestedsbrugerne er præget af 
(tidligere) misbrug, psykiske lidelser eller kroniske sygdomme – evt. 
uerkendte. 

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 eller være i anden livsbelastende situation,  
fx misbrug, tidligere misbrug eller uerkendt sygdom

• have et ønske om at deltage i en gruppe

• kunne modtage og bearbejde information

• deltage frivilligt

• ikke udvise tegn på aggressiv adfærd.

Ovenstående afdækker du som koordinator ved hjælp af en kort samtale med 
den potentielle kursist, jf. Guide til forsamtale – generel (under udarbejdelse). 
Samtalen afholdes ansigt til ansigt forud for kursusstart og har til formål at 
sikre, at kursisten har relevante forventninger til kursets indhold og metoder. 
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Det er også ved forsamtalen, at du kan afdække, om kursisten kan indgå i en 
gruppe.

Sammensætning af kursushold

Afhængigt af hvilken profil værestedet har, er det relevant at overveje 
sammensætningen af kursushold. Der er forskellige holdninger til at sætte 
eksmisbrugere og aktive misbrugere på samme hold − det er op til din 
personlige erfaring og bedømmelse at vurdere. Vær opmærksom på, om 
kursisten − uanset om misbruget er aktivt eller tidligere − kan indgå i en 
gruppe og ikke agerer aggressivt. Dette har betydning for, at der ikke opstår 
konfliktsituationer.

Under et kursus
I det følgende afsnit kan du læse mere om, hvad der er godt at overveje for 
at sikre, at flest mulige kursister på værestederne deltager i flest mulige 
moduler og får noget ud af dem. Herudover kan du læse, hvordan du støtter 
dine instruktører i at komme godt igennem de enkelte moduler og det samlede 
kursusforløb. Du vil nok kunne genkende mange af overvejelserne fra det 
almindelige værestedsarbejde med at fastholde brugere i aktiviteter.

En god relation og anerkendelse

Den mest effektive metode til at sikre fastholdelse og gennemførelse er 
uden tvivl en god relation til instruktørerne og et relevant indhold af kurset. 
Det afgørende at finde de rigtige instruktører (jf. afsnittet om rekruttering 
hhv. endelig udvælgelse af instruktører). En del af den gode relation består 
blandt andet i, at kursisterne oplever at få anerkendelse for deres indsats og 
deltagelse. Klæd derfor dine instruktører på til dette.

Uddeling af et kursusbevis som dokumentation for deltagelse på kurset er  
også en vigtig anerkendelse, som bidrager til, at brugerne værdsætter det,  
de har lært, og øger sandsynligheden for, at de vil bruge det fremadrettet.

Løbende kontakt til kursister 

Løs snak: Tal med kursisterne, når du støder på dem, og brug muligheden for 
at motivere dem til næste gang ved at anerkende deres deltagelse og vise, at 
det betyder noget, at de møder op – for dig, for instruktørerne og for de andre 
kursister. Skab en forventning hos dem om, at du regner med, at de kommer. 
Sig fx: 

Hvor var det godt at se dig i tirsdags. Jeg glæder mig til næste gang, vi mødes på 
kurset – du havde sådan nogle gode input.

Hvor var det sejt, at du kom sidste gang. Jeg kunne forstå, du havde en svær uge. 
Jeg glæder mig til at se dig næste gang også.
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Faste procedurer: Send evt. en sms til kursisterne dagen før næste modul eller 
samme morgen med påmindelse om kurset. Tjek først, at de ønsker det (nogle 
kan opleve det som pres). Skriv fx:

Kære alle. Vi mødes kl. 12 i morgen og starter med en bid mad. Vi glæder os til at 
se dig. Kh. dine instruktører.

Ved fravær: Skab en fast procedure for håndteringen af fravær. Er en kursist 
ikke dukket op, så ring til vedkommende efter modulet, spørg ind til fraværs- 
årsagen, og tjek at vedkommende er o.k. For kursisterne er det vigtigt at vide, 
at der er nogle, der bekymrer sig om dem. Og skulle der være opstået proble-
mer, får du samtidig mulighed for at tage affære.

Rammer og forplejning

Rammerne om kurset har også betydning for fastholdelse, herunder at kurset 
ligger udenfor kommunalt eller ‘system-regi’. De fysiske rammer danner 
grundlag for etablering af tryghed for kursisterne. Sørg så vidt muligt for, 
at faciliteter og rammer er attraktive, fx at det er et hyggeligt lokale, så 
man undgår associationer til enhver form for behandling. Det kan fx være i 
værestedets personalelokale eller dagligstue. Desuden er det af betydning, at 
lokalet er lettilgængeligt.

Tilbyd forplejning i form af kaffe, the, morgenmad/frokost (afhængigt 
af tidspunktet for afholdelsen) og fx frugt eller andre former for snacks. 
Forplejning på kurserne har en positiv indvirkning på kursisterne og deres 
fremmøde og kan for nogle være det eneste rigtige måltid mad på dagen. 

Instruktørstøtte 

I forbindelse med afholdelsen af kurserne er det relevant, at du som 
koordinator løbende støtter brugerinstruktørerne. Hvis det vurderes 
nødvendigt, kan der evt. også aftales en ekstra vejledning fra Komiteen for 
Sundhedsoplysning (læs mere om dette i Håndbog for koordinatorer).

Som koordinator må du være til rådighed under hvert modul, sid med på 
kurset eller vær i nærheden, så de kan få fat i dig, 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 en hånd til at kunne håndtere.

Gør det let at være instruktører ved at sørge for alt praktisk såsom lokaler, 
materialer, forplejning, koordinering etc. 
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Efter et kursus
I næste afsnit kan du læse mere om, hvad der skal ske efter kurset.

Evaluering

Det indgår som en del af licensforpligtelserne, at LÆR AT TACKLE-kurserne 
evalueres skriftligt (jf. Håndbog for koordinatorer). Det gør sig også gældende i 
forhold til kurset, der afholdes på væresteder. Tilbyd gerne kursisterne hjælp 
til at udfylde spørgeskemaerne, hvis der er behov for det. Det kan være en 
frivillig tilknyttet værestedet eller en medarbejder, der hjælper brugerne 
med udfyldelsen. Hvis det kan undgås, bør det ikke være koordinator eller en 
instruktør, der hjælper. 

Spørgeskemaerne kan hentes her:  
http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/kursusevaluering.aspx

De udfyldte skemaer indtastes i online evalueringssystemet SurveyXact. Til 
dette skal du bruge en adgangskode og et brugernavn. Kontakt Komiteen for 
Sundhedsoplysning for mere information herom, find kontaktoplysninger her: 
http://www.patientuddannelse.info/kontakt.aspx

Du kan læse mere om den skriftlige evaluering af kurserne i Håndbog for 
koordinatorer.

Netværk

Der er typisk interesse blandt kursisterne for at danne netværk efter et endt 
kursusforløb på værestedet. Er det muligt, så tilbyd og skab rammer for 
uformelle møder mellem kursisterne, fx i form af løbende ‘kaffemøder’ for 
tidligere kursister. På den måde kan de fortsat holde fast i relationen og hjælpe 
hinanden med at benytte nogle af værktøjerne fra kurset. 

Du kan finde mere inspiration til netværksdannelse under Guide til netværk 
her: 
http://www.patientuddannelse.info/evaluering/andre-undersoegelser.aspx

Fastholdelse af instruktører

Ingen gode kurser uden gode instruktører. Fastholdelse af dygtige instruktører 
er derfor afgørende for at sikre kontinuitet og kvalitet i kurserne.

Som koordinator må du derfor have fokus på fastholdelsen. Det indebærer 
bl.a., at du er til rådighed for dine instruktører og indgår i et ligeværdigt 
samarbejde med dem, hvor der er klare aftaler og afstemte forventninger. 
Det handler desuden om rammer og aktiviteter m.v., som sikrer, at de har lyst 
til at blive ved med at fungere som instruktører, herunder at de opfatter sig 
som en del af et hold, hvor alle er jævnbyrdige, uanset om man er bruger eller 
medarbejder.

http://www.patientuddannelse.info/koordinatorinfo/kursusevaluering.aspx
http://www.patientuddannelse.info/kontakt.aspx
http://www.patientuddannelse.info/evaluering/andre-undersoegelser.aspx
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Du kan læse mere om fastholdelse af instruktører i Håndbog for koordinatorer 
og Guide til det gode samarbejde, som kan findes her:  
http://patientuddannelse.info/media/72946/guide_brugerorganisationer2014.
pdf

http://patientuddannelse.info/media/72946/guide_brugerorganisationer2014.pdf
http://patientuddannelse.info/media/72946/guide_brugerorganisationer2014.pdf
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Succes eller fiasko?

Hvad afgør, om LÆR AT TACKLE-kurser er en succes eller en fiasko på 
væresteder? 

Vurder succesen ud fra brugernes udbytte og deres små skridt. Så vil der 
næppe være noget, der hedder fiasko.

De fleste gennemfører kurset

67 kursister startede på et LÆR AT TACKLE kronisk sygdom-kursus på et 
af de tre væresteder i løbet af 2015. 

57 % af kursisterne deltog på fire eller flere moduler. 

Kilde: COWI 2016

Succes

Succeskriteriet for LÆR AT TACKLE på væresteder er, at så mange som muligt 
skal deltage så mange gange som muligt i et kursusforløb − og have en god 
oplevelse med det.

LÆR AT TACKLE-kurser, der afholdes i ordinært regi, definerer et gennemført 
kursus ved, at kursisten har deltaget på mindst 4 ud af 6 moduler. Skulle nogen 
falde fra, bør man i værestedsregi ikke se på frafald som en ren fiasko, men 
sætte fokus på, at man er lykkes en lille smule, hvis man møder op 1 gang.

En succes kan være: 

• at være blevet inviteret til noget, der foregår på værestedet 

• at have deltaget en mødegang – og så være bedre rustet til flere 
mødegange på næste kursus

• at have deltaget på flere mødegange – og have fået noget at sigte efter i 
form af chancen for at deltage på næste kursus

• at have deltaget alle mødegange

• at have mødt andre i samme situation

• at få en oplevelse at bidrage med noget vigtigt og blive mødt med 
anerkendelse.

Succesen kan være at have sat noget i gang hos nogle brugere og have givet 
dem muligheden for forandring. Hvordan brugerne anvender muligheden er 
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helt individuelt og kan have mange forskellige udfald. Måske har deltagelse 
på ét modul givet anledning til fremmøde på flere moduler, måske giver en 
mødegang afklaring af, at det er et andet sted, man skal starte, eller måske 
giver kursusforløbet en tro på og mod til ikke at isolere sig og passe bedre på 
sig selv?

Jeg lavede mange handleplaner, der fokuserede på mig selv. Jeg er ikke så god til 
at tage hensyn til mig selv. Eller til at sige fra. Det er jeg blevet god til nu. Kursist

De sidste 12-13 år har ikke været sjove for mig. Jeg har isoleret mig mere og mere. 
Har ikke selv været opsøgende, men der er heller ikke nogen, der har gjort mig 
opmærksom på det. Det her kom som sendt fra himlen, det går dybere end de 
andre aktiviteter. Kursist. 


