Referat av møte med selvhjelp Norge – torsdag 13. november 2014
Tilstede: Kari Kastmann (Selvhjelp Norge), Rachel Caroline Papa (daglig leder Søgne
Frivilligsentral), Gerd Lie (Enhetsleder Kvalifisering), Maud Irene Y. Aurebekk (Intro), Merete
Frøysland (Psykisk helse), Jarle Langeland (rektor Tinntjønn Ungdomsskole), Anita Hagen
(utplassert i SøF gjennom NAV)
Kl 12.15 – 12.50 – Gustav Skretting kom og var med på samtaler om veien videre.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper
Invitasjonen ble sendtt ut til «alle» i kommunen,
kommunen, politikere og lag og foreninger
foreninger. Invitasjoner
ble også sendt til kommunalt ansatte
ansatte gjennom Gustav Skretting. Invitasjone på skjerm i
biblioteket, annonse i budstikka samt på facebook.
Hva er selvhjelp? Selvhjelp er å ta utgangspunkt
utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en
prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av
egne erfaringer for å oppnå endring.
Det ble presentert et veldig inspirerende opplegg om prinsippene og metoden rundt
selvhjelp.
En viktig diskusjon som også Skretting deltok i var: Hvordan kan vi ta dette videre og skape
lokal forankring og blant annet få begrepet og aktiviteten selvhjelp inn
inn i de kommunale
helseplanene?
1) Søgne Frivilligsentral blir konkret kontaktpunkt
2) Vi avholder kurs for igangsettere
3) Vi jobber for
or å få innpass på enhetsmøter og andre møter der ledere møtes for å gi
info om konseptet
4) Vurdere å trykke opp en lokal brosjyre

5) Kampanjestøtte fra selvhjelp Norge (Allerede i gang med en nasjonal kampanje)
6) Videre oppfølging fra Selvhjelp Norge etter behov/ønske
7) Jobbe for å etablere lokalt nettverk for erfaringsdiskusjon og videre utvikling =>
Hvem er viktige å få med i et slikt nettverk?
8) Kan vi få opp god info på kommunenes hjemmeside med link til Søgne
Frivilligsentral?

Søgne og Songdalen Budstikke kom og lagde en reportasje.
Videre: onsdag 19. og torsdag 20. november arrangeres igangsetterseminar. Har fem
påmeldte til dette.

Til Ordføreren: henviser til vedlegg av politiske dokumenter og føringer hvor det er tydelig
forankring av selvhjelp som metode.
Her har kommunen en gylden anledning til å engasjere seg i selvhjelp og bidra til at de
føringer som ligger faktisk blir fulgt. Vi hjelper til med å skaffe med verktøyene, dere lærer å
bruke dem!

Referent: Rachel Caroline Papa
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Fra: Gustav Skretting[Gustav.Skretting@sogne.kommune.no] Dato: 19.11.2014 08:14:48 Til:
Postmottak Tittel: VS: Referat fra infomøte om Selvhjelp - 13.11.14
Kan denne legges i ephorte.
Hilsen Gustav.
Fra: Søgne Frilvilligsentral [mailto:post@sogne.frivilligsentral.no]
Sendt: 18. november 2014 14:58
Til: Åse R Severinsen
Kopi: Gustav Skretting; christian.eikeland@politiker.vaf.no
Emne: Referat fra infomøte om Selvhjelp - 13.11.14

Hei Åse,
Sender som avtalt et lite referat fra møte vi hadde om selvhjelp.
Håper det gir litt info og mer forståelse.
Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på!
Legger også ved et dokument som viser til Selvhjelpsarbeidets sentralpolitiske forankring (tekster)
Jeg ønsker deg en strålende dag!
Med vennlig hilsen
logo_lokal_grønn_mail

Rachel Caroline Papa
Daglig leder
Søgne Frivilligsentral
Mail: post@sogne.frivilligsentral.no
Mob: 48295812
Web: www.sogne.frivilligsentral.no
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Selvhjelpsarbeidets sentralpolitiske forankring (tekster)
Frivillighetsmeldinga 1993 – se
http://www.selvhjelp.no/filestore/Stmeld_16_1993_1994_Om_selvhjelp.pdf
(Dette er en lengre tekst, og kun elektronisk tilgjengelig på våre sider)

Folkehelsemeldinga (St.meld. 16 – 2002/2003)
6.3.1 Nasjonal plan for selvhjelp
Angstringen har beskrevet selvhjelp på følgende måte: «Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne
fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å
sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.»
Selvhjelp fjerner ikke nødvendigvis behovet for bistand, men det kan gjøre den enkelte bedre i stand
til å uttrykke sitt problem og dermed skape grunnlag for mestring og en bedre livskvalitet. Å delta i en
selvhjelpsgruppe kan også bidra til å styrke mulighetene til å nyttiggjøre seg profesjonell bistand.
Regjeringen ser ikke en satsing på selvhjelp som en avlastning for det offentlige hjelpeapparat, men
som et viktig supplement eller et alternativ til profesjonell hjelp.
Boks 6.6 Eksempel – Selvhjelpsgruppene, Norsk selvhjelpsforum





Målet er å få i gang forandringsprosesser, slik at hver og en kan finne sin egen vei. En
selvhjelpsgruppe er altså ikke et kurs der du tilføres kunnskap utenfra, men et forpliktende
arbeidsfellesskap der du henter din kunnskap innenfra. Du er med i en gruppe så lenge du selv
føler behov for det.
I en selvhjelpsgruppe er ingen leder og ingen profesjonelle hjelpere. Alle er deltakere. Alle har
ansvar. Og basisen for arbeidet er kunnskap om felles problematikk.
Når en deltaker snakker om sine opplevelser, vil det treffe de andre deltakerene på ulike
måter og skape ulike reaksjoner. Det er evnen til å ta inn over seg reaksjonene som oppstår –
og evnen til å gi uttrykk for dem, som øves opp i en selvhjelpsgruppe.

Det er gjort en del utviklingsarbeid på selvhjelpsfeltet de siste årene, bl.a. som følge av at stiftelsen
Norsk selvhjelpsforum ble opprettet i 1988. Det finnes selvhjelpsgrupper for en rekke pasientgrupper,
pårørende, mennesker som opplever seg diskriminert, og for mennesker som opplever livskriser som
dødsfall, samlivsbrudd eller arbeidsledighet.
Det går et viktig skille mellom selvhjelpsgrupper og andre former for støttende arbeid som
likemannsarbeid, aktivitetsgrupper, sosiale støttegrupper osv. Det finnes selvhjelpsarbeid basert på
systematiske brukererfaringer og på faglig, forskningsbasert selvhjelp. Vi vet også at noen fagmiljøer
er interesserte i selvhjelpsmetoden som verktøy. Feltet er i dag sammensatt og fragmentert, og
mangel på systematisk satsing gjør at selvhjelp som verktøy ikke er tilgjengelig for alle som kan ha
behov for det. Selvhjelp er et redskap både for brukere og hjelpere i mange sammenhenger, men vi
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vet ikke nok om dette. Det er mangel på systematisk forskning om selvhjelpsmetodikken og effektene
av selvhjelpsarbeid.
For å styrke selvhjelpsarbeidet, vil det i begynnelsen av 2003 bli utarbeidet en plan for en systematisk
oppbygging av selvhjelpsfeltet på ulike nivåer. Det overordnede målet med den nasjonale planen er å
styrke selvhjelpsarbeidet. Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra selvhjelpsrelatert arbeid og
prosjekter tas i bruk og utvikles videre, og at selvhjelpsarbeidet i eksisterende nettverk og
organisasjoner styrkes. Planen skal på overordnet nivå bidra til å bygge opp og legge til rette for
strukturer som sikrer at selvhjelpsarbeidet styrkes og videreføres etter 2006. Målet er å gjøre
selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om
selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere
og hjelpere.
Boks 6.7 Tiltak – Plan for selvhjelpsfeltet
Regjeringen vil:






Etablere et knutepunkt som kan drive utstrakt informasjons- og formidlingsarbeid,
kunnskapsutvikling og være koordinator i et nettverk for selvhjelp.
Styrke selvhjelpsarbeidet gjennom midler til forskning og kunnskapsutvikling.
Etablere en tilskuddsordning for selvhjelp for å stimulere til økt selvhjelpsaktivitet i forhold til
psykisk helse.
Arrangere en nasjonal konferanse i 2003 som skal samle aktører på selvhjelpsfeltet og
igangsette et selvhjelpsnettverk.
Arrangere en internasjonal konferanse i 2005 med sikte på å utvide kunnskapen om selvhjelp.

Nasjonal Plan for selvhjelp – se
http://www.selvhjelp.no/no/Tematisert/Samfunnsperspektiv/Samfunn/Nasjonal+plan+for+selvhjelp.9UFRjUYg.ips

Statsbudsjette(ne)
Selvhjelp på statsbudsjettet for 2011
Regjerningen la i oktober 2010 fram St.prp.nr. 1 2010-2011, Statsbudsjettet for 2011. Budsjettet la
opp til en videre satsing på selvorganisert selvhjelp. Forslaget ble vedtatt gjennom Stortingets
behandling av budsjettet.
Utdrag fra statsbudsjettet (Prop. 1S 2010/2011, Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet):
Kap 764 Psykisk helse
"....Selvhjelp
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Selvhjelpsmetodikk er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse.
Arbeidet med Nasjonal plan for selvhjelp skal bidra til at tidligere erfaringer fra selvhjelpsrelatert
arbeid og prosjekter tas i bruk og utvikles videre, og at selvhjelpsarbeidet i eksisterende nettverk
styrkes. Målet er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme
systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Feltet er i utvikling og metodikken er stadig
mer etterspurt både i offentlig og privat sektor, i organisasjoner osv. Knutepunktet Selvhjelp Norge og
tilskuddsordningen for forskning på selvhjelp er to viktige pilarer i arbeidet med å videreutvikle dette
feltet.
Det ble bevilget 12,4 mill. kroner til satsingen på selvhjelp i 2010. Det er etablert fire distriktskontorer
for selvorganisert selvhjelp. Distriktskontorenes oppgaver er blant annet å være en pådriver for
utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, være en faglig ressurs i sitt
dekningsområde, drive lokal igangsettertrening og samarbeide med lokale møteplasser etter hvert
som disse etableres. Det foreslås å bevilget 13 mill. kroner til formålet i 2011.
...."
Det legges også opp til at satsningen på selvhjelp i rusfeltet, gjennom Opptrappingsplanen for
rusfeltet, skal videreføres og styrkes.
Utdrag fra statsbudsjettet (Prop. 1S 2010/2011, Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet):Kap
763 Rustiltak
"...Selvhjelp skal styrkes. Norsk Selvhjelpsforum har på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlagt og
beskrevet selvhjelpstilbudet på rusfeltet og oppsummert aktuell forskning om selvhjelp. Nyere
forskning om selvhjelpsgrupper i rusfeltet dokumenterer nytten av å delta. Det er over 400
selvhjelpsgrupper på rusfeltet. Selvhjelpstilbudet og metodene skal gjøres kjent blant brukere, i
kommunene og i spesialisthelsetjenesten....”

Statsbudsjettet 2012
«Statsbudsjettet for 2012 gir rom for opprettelse av Selvhjelp Norges siste distriktskontor. For
øvrig gir statsbudsjettet støtte til den tidligere strategien og selvhjelp på rusfeltet integreres
nå med det søvrige selvhjelpsarbeidet.
"Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin
psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode
tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Det
bevilges 13,5 mill. kroner til formålet i 2012. Bevilgningen må sees i sammenheng med
bevilgninger til rusfeltet under kap.763."
Statsbudsjettet RUS, kap. 763:
"Selvorganisert selvhjelp er et viktig satsingsområde. I 2010 hadde Selvhjelp Norge en særlig
satsing på rusmiddelfeltet. Dette var en vellykket strategi og rusmiddelfeltet vil i årene som
kommer være en integrert del av satsingen på selvorganisert selvhjelp. Det vises til omtale
under kap. 764, post 72."
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Statsbudsjettet for 2013
Selvorganisert selvhjelp er omtalt på to områder i Statsbudsjettet for 2013: innenfor rusfeltet og
innenfor området psykisk helse.
Fra statsbudsjettets kapittel 764 Psykisk helse, om Selvhjelp:
"Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske
helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og
å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp.
I 2011 ble det gjennomført en nasjonal informasjonskampanje for økt allmennkunnskap om
selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge utgir et elektronisk nyhetsbrev som har om lag 12 000
mottakere, blant dem kommuner, Nav, høgskoler, arbeidslivets organisasjoner,
bedriftshelsetjenester, fylker, helseforetak, frivillige organisasjoner, politikere og enkeltpersoner.
Forskning på selvorganisert selvhjelp er viktig i arbeidet for å videreutvikle feltet. I 2011 mottok Norsk
institutt for by- og regionsforskning (NIBR) i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole og Høgskolen i
Oslo midler til forskning. NIBR-rapporten Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper ble gitt ut i
mars 2012 og dokumenterer erfaringer fra etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Vestfold.
I 2012 er den desentraliserte strukturen fullt utbygd med sju distriktskontorer. Interessen for
selvorganisert selvhjelp er økende. Modellen med distriktskontorer skal evalueres i 2013.
Det ble bevilget 13,5 mill. kroner til formålet i 2012. Det foreslås bevilget 14 mill. kroner i 2013.
Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap.763."

Opptrappingsplanen for rusfeltet
«Selvhjelpsperspektivet innen rusfeltet skal styrkes. Arbeidet skal ses i sammenheng med Nasjonal
plan for selvhjelp hvor det foregår et systematisk arbeid for å styrke selvhjelp som en del av psykisk
folkehelsearbeid, jf. St.meld. nr. 16 (2002–2003), Resept for et sunnere Norge – folkehelsepolitikken.
Selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper kan hjelpe den enkelte til å ta i bruk egne ressurser i
samarbeid med andre. Det er etablert et nasjonalt knutepunkt for selvhjelp på www.selvhjelp.no.
Mestringsperspektivet i selvhjelp er ikke minst viktig for personer med rusmiddelavhengighet og deres
pårørende. Organisasjoner og institusjoner som driver selvhjelp i rusfeltet er en del av knutepunktets
nettverk og partnere. Knutepunktet skal bidra til systematisk utvikling av selvhjelp som metode og
verktøy i rusfeltet, og bidra til å gjøre selvhjelp kjent blant brukere og ansatte i det kommunale
hjelpeapparatet og i spesialisthelsetjenesten.»

Strategiplan for arbeid og psykisk helse
Det er en overordnet målsetting for arbeids- og velferdsetaten og kommunenes helse- og sosialtjenester å bidra til å styrke sine brukeres evne til å mestre tilværelsen og eget liv. Til grunn for dette
perspektivet ligger et syn på mennesket som den fremste eksperten på eget liv og som selv vet best
hva som er bra, nyttig og viktig for han eller henne.
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Selvhjelp er et prioritert
ritert område i Opptrappingsplanen,
Opptrappingsplanen, jf. Nasjonal plan for selvhjelp
«Selvhjelp
Selvhjelp er rettet mot egenmestring og brukermedvirkning. I den nasjonale planen for selv
selvhjelp
beskrives selvhjelp slik: ”Selvhjelp er å ta tak i egnes muligheter, finne fram til egne ressurser, ta
ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra
passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.” Selvhjelp kan styrke evnen
evnen til å mestre eget liv, øke
livskvaliteten og bedre menneskers mulighet til å delta i samfunnet. Selvhjelp er også et verktøy for å
fremme brukermedvirkning. Selvhjelp som forståelse og arbeidsmåte vil derfor være et viktig bidrag
for å skape god praksis
is på innsatsområdene i strategien.»
strategien.

Samhandlingsreformen (kommunale læringslærings og mestringssentre)
St.meld. nr. 47 (2008-2009)
2009)
«6.6 Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling
Lærings- og mestringstilbud kan være både primærforebygging og sekundærforebyg
sekundærforebygging.
Lavterskeltilbud om røykeslutt, kostveiledning og fysisk aktivitet til høyrisikogrupper som står i fare
for å utvikle enkelte livvstilssykdommer, kan karakteriseres som primærforebygging. Oppgaver som i
større grad er innrettet mot grupper i faresonen
faresonen der siktemålet er å hindre videreutvikling eller
tilbakefall til vanskelige livssituasjoner eller sykdom kan karakteriseres som sekundærforebygging.
Oppgavene kan omhandle kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell,
for eksempel
sempel mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere og oppfølgingskurs for samme
målgruppe, livsstilskurs for type 2-diabetikere
2
og kurs i helsepedagogikk.»
Når det gjelder det å henvise til Samhandlingsreformen vil vi også kunne vise til økt vektl
vektlegging av
forebyggende arbeid, både mtp fysisk og psykisk helse, dvs generelle føringer for reformen.

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (august
2011)
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Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016 (Meld. St. 16 (2010-2011)
«5 Fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste
Det finnes en rekke individ- og grupperettede kurs om forebygging ved lettere psykiske
lidelser, for eksempel kurs i mestring av depresjon (KiD). Disse har vist seg å ha god effekt.
Det finnes også metoder for å avdekke problemer tidlig. Selvhjelpsmetodikk er et godt tilbud
for mange. Også rusforebygging i arbeidslivet må styrkes, og tiltak for arbeid og aktivitet for
mennesker med rusrelaterte problemer må videreutvikles.»

«Se meg!» - en helheltlig rusmiddelpolitikk- (Meld. St. 30 -2011/2012)
6.4
Selvhjelp
Kunnskap fra selvhjelpsfeltet viser at enkelte personer med rusproblemer kan komme seg ut av
problemene ved egen hjelp og mestre livet godt. Dette er et viktig perspektiv i arbeidet.
Selvhjelpsgruppene er en verdifull tilleggsressurs til det ordinære hjelpetilbudet.
Norsk selvhjelpforum har kartlagt og beskrevet selvhjelpstilbudet på rusfeltet og oppsummert aktuell
forskning om selvhjelp. Det er igangsatt utvikling av en e-læringsmodul i selvhjelpsarbeid. I tillegg har
Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet (2010) laget et informasjonshefte med oversikt over
organisasjoner som tilbyr selvhjelpsgrupper for mennesker med rusproblemer: Selvorganisert
selvhjelp i møte med rusproblemet.
7.2.2
Helsedirektoratet og Norsk selvhjelpsforum har laget en nasjonal plan for styrking av selvhjelpsfeltet
innen psykisk helse (Helsedirektoratet 2004). Det vil bli utarbeidet en nasjonal plan for selvhjelp for
rusavhengige og deres pårørende. Selvhjelpsgrupper for rusavhengige er nærmere omtalt i kapittel 6.

Veileder for etablering og drift av frisklivssentraler (april 2013)
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Kommende veileder for kommunenes arbeid med rus og psykisk helse
Her har vi levert en tekst, men veilederen er forsinket fra direktoratet.

Meld. St. 15 (2012–2013) Melding til Stortinget : Forebygging og bekjempelse
av vold i nære relasjoner
10.7 Forholdet mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter
I Norge finnes det en lang rekke frivillige organisasjoner, private tiltak og selvhjelps- og
interessegrupper. En del av disse kommer i sitt arbeid i kontakt med personer som er utsatt for vold i
nære relasjoner. Det kan være grupper som driver rettighetsarbeid for barn, organisasjoner av og for
kvinner med minoritetsbakgrunn, organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne og
personer med utviklingshemming, selvhjelpsgrupper og andre tiltak. Enkelte av disse organisasjonene
arbeider utelukkende med voldsutsatte og voldsutøvere. De fleste har imidlertid bredere målgrupper,
jf. også kapittel 6 om hjelpetilbudet.
I arbeidet med voldsutsatte og voldsutøvere har de ikke-statlige organisasjonene spilt en viktig rolle,
og i mange tilfeller inngår organisasjonene i det helhetlige hjelpetilbudet. Ofte vil de være et viktig
supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Det frivillige hjelpeapparatet i Norge er i stor grad
finansiert ved offentlige midler. De frivillige tjenestene kan i mange tilfeller tilby andre løsninger og
kvaliteter enn det offentlige hjelpeapparatet. I arbeidet mot vold i nære relasjoner har det offentlige
tatt ansvar for å sikre et godt hjelpetilbud til voldsutsatte. Samtidig spiller også de frivillige
organisasjonene en viktig rolle. Ofte vil det å sikre et mer likeverdig tilbud være et mål når det
offentlige overtar ansvaret for et tilbud.
Det er fortsatt et potensiale for å styrke de frivillige organisasjonenes stilling og rolle i dette arbeidet,
både som tilbyder av nærmere definerte tjenester og som korrektiv for myndighetenes arbeid. Igjen er
det viktig å understreke at disse organisasjonene ikke skal erstatte offentlige tjenester og tilbud, men
heller være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
Det er behov for et møtepunkt mellom nasjonale myndigheter og frivillige organisasjoner og andre
instanser som arbeider på feltet vold i nære relasjoner. Regjeringen ønsker derfor å etablere et
forum for arbeid mot vold i nære relasjoner, tilsvarende kvinnevoldsforumet som opererte i perioden
2001 til 2004. Forumet skal bidra til å videreutvikle og styrke det faglige nettverket på området
mellom statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og ulike fagmiljøer. Forumet skal stimulere de
involverte instansene til å utveksle informasjon og oppdatert kunnskap i og mellom gruppemøtene.
En slik ordning skal bidra til at det blir enklere å formidle råd og initiativ til myndighetene og
deltakerne imellom. Forumet skal bidra til koordinering og stimulering av offentlige myndigheters
innsats på feltet. Justis- og beredskapsdepartementet vil lede forumet, som skal møtes 2-3 ganger i
året.
I tillegg vil regjeringen etablere en tilskuddsordning for arbeidet mot vold i nære relasjoner som både
frivillige organisasjoner og andre nasjonale og lokale aktører kan søke om midler fra.
Tilskuddsordningen skal bidra til en styrking av arbeidet mot vold i nære relasjoner, særlig innrettet
mot forebygging og samarbeid og samordning.

Selvhjelp Norge har fått en plass i dette forumet/møtepunktet.
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