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Alle mennesker har iboende ressurser som kan 
aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når 

livsproblemer oppstår.

Hvorfor selvhjelp?
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å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem,

gå inn i en prosess (alene eller) sammen med andre,

for gjennom denne å erverve innsikt

som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå 
forandring

Selvhjelp er
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Selvhjelpsforståelse som

VERKTØY

for bevisstgjøring,

tilstedeværelse,

håndtering og

mestring av livet.
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Hva må 
jeg leve 

med?

Hva kan 
jeg løse 
her og 

nå?

Hva 
trenger 

jeg 
hjelp 

til?

Hva må 
jeg 

arbeide 
med?

Når det blir for mye…

Noen problemer er 
praktiske eller enkle 
å gjøre noe med –
hva kan det være?

En sorteringsjobb

Du trenger ikke 
gjøre alt alene. Hva 
kan andre hjelpe 
deg med? Hvem kan 
du snakke med?

Hva trenger du å 
bruke mer tid på? 
Er det noe som må 
bearbeides?
Husk; vanskelige 
ting tar tid.

Noen ting får du 
rett og slett ikke 
gjort noe med…
Hva kan det være i 
din situasjon?

https://www.youtube.com/watch?v=hCm_q4JWp0k
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhCm_q4JWp0k%23action%3Dshare&data=02%7C01%7C%7C4fa048ace6c648f29e2308d84a5cf9b2%7Ca4c6b55c272d431fb670fb806cc9880c%7C0%7C0%7C637341110463403535&sdata=A0zO8doJT8H1gX8tB%2BGyG9rI7Mygs5ptzbz4vPXO4qU%3D&reserved=0
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Kompass for gode samtaler…



6selvhjelp.no

Selvhjelpsgruppa – et VERKSTED

-et sted jeg kan styrke meg selv,

sammen med andre.

- en mental treningsarena

https://www.facebook.com/watch/?v=2517029285067260
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Hvorfor delta i en selvhjelpsgruppe?

• "Bli sett, her og nå"

• "Møte andre som vet hva du bærer på"

• "Å være i samme båt"

• "Gjenkjennelse gjør at ensomhetsfølelsen blir mindre"

• "Andres erfaringer viser nye muligheter"
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Verdien - erfaringer

• "Gruppa blir en øvingsarena der jeg kan lære meg å takle 
vanskelige følelser og situasjoner.«

• "Jeg lærer å sette grenser, og jeg lærer å se hva som er mitt 
ansvar. Jeg har sluttet å be om unnskyldning når andre gjør noe 
med meg - det gjorde jeg alltid før." 

• "Jeg har lært å bli mer åpen - ikke bare i gruppa. Det har ført til at 
jeg nå opplever mer meningsfylte samtaler men venner og 
familie." 

• "Jeg opplever at de andre deltakernes erfaringer gir meg et nytt 
perspektiv på mine egne problemer. Perspektiv jeg ikke har sett 
før eller tenkt på før." 
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Lokalt samarbeid
Alene er det tungt - sammen er det stas!

Nettverk med flere…?

Samhandling skaper flere muligheter for flere 
mennesker

Offentlige
tjenester

Frivilligsentrale
r

Aktivitetshus

Frivillige
Brukerstyrte senter

... Andre?

Ideelle/frivillige
lag og foreninger

Stiftelser
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Selvhjelp Norge
Nasjonalt kompetansemiljø for Selvorganisert Selvhjelp

10
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• Informasjons- og kunnskapsformidling

• Nettverksbygging

• Faglig støtte til  lokalt selvhjelpsarbeid gjennom;

o undervisning og foredrag
o informasjonsmøter
o fagdager
o igangsetteropplæring
o bidra på - og arrangere konferanser 

• Ressurs og støtte for at utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører 
slik at;

o selvhjelpskunnskap tas i bruk
o selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

Selvhjelp Norge

– en støtte til lokalt folkehelsearbeid.

• Samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som 
disse etableres



Selvhjelp er for oss alle

• Helsefremmende
• Forebyggende
• Rehabiliterende

Samarbeid med offentlig -, privat - og 
frivillig sektor er viktig! Eksempler;

• Utdanning

• Helseforetak

• Arbeidsplasser

• Frivillige organisasjoner

• Kommune

• Fylke

• Frivilligsentraler

• Frisklivsentraler

• Idretten

• Enkeltpersoner

• LINKer
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Oversikt over kilder; 
forskning og litteratur

"Selvhjelp Norge skal ha oversikt over forskning på 
selvorganisert selvhjelp både nasjonalt og internasjonalt, 
samt være en dialogpartner for forskere som mottar 
tilskudd over ordningen for forskning på selvorganisert 
selvhjelp."

(Nasjonal Plan, Tiltak, mål 4)

Selvhjelp.no

Forskning på selvhjelp

https://selvhjelp.no/
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Videre samarbeid?

www.selvhjelp.no

Selvhjelp Norge - Distriktskontorer

Selvhjelp 
Norge

http://www.selvhjelp.no/
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Selvhjelpsgruppa – et VERKSTED

-et sted jeg kan styrke meg selv,

sammen med andre.
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…en jobb du gjør for deg selv,
men du kan trenge andre mennesker for å få det til.

Selvhjelp er
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Selvhjelpgrupper - Mangfoldig, i mange former og varianter på 
mange arenaer.

Assistert veiledet, ledet av fagperson , likeperson  

Selvorganisert uten leder, igangsatt
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Erfaring fra deltakere:

• «Her er vi i samme båt – kun de som har kjent 
på smerte kan evne å forstå hva det betyr.»

• «De fortrolige fremmede – gir et fristed.»

• «Jeg trodde jeg var alene om å kjenne det slik..»
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Erfaring fra deltaker:

«Det var først da jeg fant frem til selvhjelpsgruppe som 
mulighet, og hadde vært med en stund – at jeg virkelig 
klarte å nyttiggjøre meg timene hos psykologen.»
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Selvhjelpsgruppe for deg…

som har tatt et eget, aktivt valg om å gjøre noe med 
det du finner vanskelig - for å kunne takle hverdagens 
krav på en bedre måte
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Prinsipper for samtalen i en
Selvhjelpsgruppe

• Ikke si mer enn du er klar for , og i ditt eget tempo
• Snakke ut i fra deg selv – si jeg
• Her og nå
• Herfra og fremover
• Aktivt lyttende
• Ikke rådgivning
• Aktiv deltakelse
• Lederløst - eget og felles ansvar
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Utbytte - Bevisstgjøring og mestring 
på individ- og gruppenivå

• Opplevelse av:

• Trygge rammer – «himmelhøyt under 

taket og lydtette vegger»

• Det å ikke være alene – dele erfaringer

• Nye perspektiv

• Bearbeiding og aksept

• Selvrespekt og utvikling


