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           Fire Hv’er ! 

             

SOS 

 
 

1. 
 Hvem 
   er de 

 
 

2. 
Hvorfor  

gør vi det 

3. 
Hvordan 
  gør vi 

 
4. Hvad  

siger del-
tagerne 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
SOS: 70 p., 7 mænd, # 58 år, 8-ugersforløb (2t/u), 3 individuelle samtaler



1. Hvem er de pårørende ? 

 
o Nedsat trivsel (who-5)  
 
o Følelses- og tankemæssige belastninger 
         
o Eksistentialistiske dilemmaer 
         
 
                           ********************* 
  
o Bemærkelses- og beundringsværdig  
    styrke, varme, visdom  
        

 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
humør, indre uro, energiniveau, søvn, dagligdag      WHO-5 # 60   start 42      slut   522. tabuer: skyld, skam, dårlig samvittighed, vrede, bekymring, angst, fastlåsthed3. liv, død, kærlighed, håb, fortrydelse, tab, sorg, ensomhed, ændrede roller/identitet4.  stærke møder, betydningsfulde øjeblikke



2. Hvorfor gør vi det ? 

udtrykke 
tanker  

og 
følelser 

dele 
erfaring 
(bevid-
ning) 

opnå 
egen-

indsigt  

afprøve 
handle-
mulig-
heder 

opnå 
balance 

sjælefred 
 livsmod 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udgangspumkt :  for den pårørendes egen skyld – (imødekomme personlige behov)                               som ressource for den sygdomsramte



3. Hvordan gør vi det ? (1/2) 

 

Indledende 
samtale 

Selvhjælp Aarhus 
8 ugers 

gruppeforløb 
Opfølg

ning 

samt. samt. 



3. Hvordan gør vi ? (2/2) 

1 Velkomst og introduktion 
 
Ord skaber virkelighed 

5 Hverdagsliv 
 
Vaner og forandringer  

2 Tankens Kraft 
 
Tanker, følelser, krop og 
handling 

6 Accept 
 
Livsvilkår og vendepunkter 

3 Følelsernes Labyrint 
 
Tanker, følelse, krop og 
handling 

7 Håb og livsglæde 
 
Liv, lyst og lykke 

4 Omsorg og Egenomsorg 
 
Begrænsninger og muligheder 

8 Afslutning 
 
Støtte og fællesskaber 
 i fremtiden 



       4. Hvad siger de pårørende ? 

  
    

- 
 

+ 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vippen ”går til held”Tilbagemeldinger  kan kategoriseres og matcher titel !Minus:1. Tilfældig kendskab til indsatsen 2.  Overvindelse af praktiske og psykologiske barrierer ift. at tilmelde sig3.  NB målrettet rekrutteringsstrategier (overgange - fagfolk, sygehuse, privatpraktiserende læger) Plus: Næste side



Citater fra pårørende: 

• Samværets betydning  
    ”at det virker at indgå i et fællesskab. Det har givet mig mere energi 

og glæde. Det har været supervigtigt for mig, at blive spejlet i 
andre” 

• Omsorg for sig selv 
     ”det har været et godt og vigtigt forløb og man har kunnet være sig 

selv og tænke KUN på sig selv et par timer hver tirsdag” 

• Støtte til livsmestring/livsvilkåret  
     ”jeg har været utrolig glad for at være her, det har givet nogle 

værktøjer til at klare fremtiden,…..uundværlig hjælp for at tackle 
livets udfordringer……” 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samværets betydning:Samvær det vigtigste, næsten uden undtagelser. Set hørt forstået. Fortællinger bevidnet.Egenomsorg:At tage vare på sig selv - en absolut mangelvare. Jf. skyld, dårlig samvittighed.Støtte til livsmestring/livsvilkåret:At fatte mod til ændre det, der kan ændres eller acceptere livsvilkåret.



      Save our Souls 

                   
 
       

Oplægsholder
Præsentationsnoter
SOS til pårørende i Aarhus kommune NYT1906 anden fortolkning af SOSSave Our SoulsAmbitiøstMen i Aa. K. vil vi gerne bidrage med en smule sjælefred til pårørendeTAK



 
 

    Samvær Omsorg Støtte 
   – for pårørende til kronisk syge 

 
Kontakt: 
Lene Dernert 
cand.psyk/MHH 
 
Folkesundhed Aarhus 
Ceres Alle 13 
8000 Århus 
 
Mobil: 41 85 79 48 
Mail: lgd@aarhus.dk 
www.FolkesundhedAarhus.dk 
                  

mailto:lgd@aarhus.dk
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