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Nasjonal satsning 

selvorganisert 
selvhjelp 

 
En brikke i folkehelsearbeidet  

 
Kautokeino 28.08.12 



Hvorfor en satsning på 
selvorganisert selvhjelp? 
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Selvorganisert selvhjelp er 
for ALLE.  

 

Folkehelse 
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Helseforståelse  

Ta i bruk iboende kunnskap og egen 
erfaring – også når denne gjør vondt.  

 

Det handler ikke om syk eller frisk – men 
om å håndtere seg selv på en sunn 

måte.  
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Uavhengig av problemets art eller navn…  



Aktivering av egen kunnskap 

Selvhjelp skiller seg vesentlig fra annen 
metodikk fordi den baserer seg på 
aktivering av egen kunnskap -  ikke 

tilførsel av kunnskap utenfra.  

 

Den enkeltes erfaring og 
problemkunnskap –  en 

samfunnsressurs.  
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Selvhjelpsarbeidets 
sentralpolitiske forankring: 
 
• Folkehelsemeldinga (St.meld. 16 – 2002/2003) 

• Nasjonal Plan for selvhjelp (2004 – ny 2011)) 

• Statsbudsjett(ene) 
• Samhandlingsreformen 

• Kommunale lærings- og mestringssentre 
• Frisklivssentraler   

• Opptrappingsplanen for rusfeltet 
• Strategiplan for arbeid og psykisk helse 
• Se meg! : En helhetlig rusmiddelpolitikk –  Meld. St. 30 (2011–2012)  



Fra grunnlagsdokumentet 

En nasjonal plan for satsning på selvhjelp skal 

bidra til at erfaringer som er gjort i 

selvhjelpsrelatert arbeid og prosjekter, tas i bruk 

og utvikles videre. Erfaringer skal samles, 

synliggjøres og formidles slik at de kan benyttes 

av alle. Det er en målsetting at mennesker som 

har behov for å endre en vanskelig livssituasjon 

skal  kunne ta i bruk selvhjelpsmuligheten som 

supplement, eller alternativ. Gjennom dette 

styrkes  samfunnets arbeid med psykisk helse. 

 
Grunnlagsdokument for Nasjonal plan for selvhjelp, utarbeidet på oppdrag 

fra Sosial- og helsedepartementet, levert februar 2002   
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HOVEDMÅL: 
å styrke selvhjelpsarbeid generelt.  

 

Satsingen skal bidra 
til at tidligere 
erfaringer fra 

selvhjelpsrelatert 
arbeid og prosjekter 

tas i bruk og 
utvikles videre. 

Nasjonal plan for 
selvhjelp 

HOVEDMÅL: 
å styrke 

selvhjelpsarbeidet 
 generelt 

http://www.selvhjelp.no/Om_oss/Om_Selvhjelp_Norge/?module=Files;action=File.getFile;ID=594
http://www.selvhjelp.no/no/Om_oss/Selvhjelp_Norge/Distriktskontorenes+oppgaver.9UFRDI3g.ips


  

 

Formålet med den nasjonale planen er å gjøre selvhjelp 
tilgjengelig for enkeltindividet, alene eller organisert i 

selvhjelpsgrupper. Selvhjelp skal integreres også som et 
supplement og en reel mulighet innenfor eksisterende 

nettverk, organisasjoner og tjenesteapparat. Målsettingen er 
å styrke den enkelte til å utløse og ta i bruk ressursene som 

ligger i erfaringsbasert kunnskap.  

 

 

 

 

Selvhjelp fjerner ikke nødvendigvis den enkeltes behov for hjelp, 
men bidrar til å styrke mulighetene for å nyttiggjøre seg for 

eksempel profesjonell bistand.  
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Fenomen  Tid 

Prosjekter  1980- tallet  

St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 

Oppdrag med Nasjonal plan for selvhjelp 2000 

Nasjonal plan – grunnlag levert departement. 2002 

St.meld.nr. 16 2002/2003, Folkehelsemeldinga  2003 

Nasjonal plan som eget dokument 2004 

Etablering av Selvhjelp Norge på oppdrag fra Helsedir. 2006 

Tilskuddsordning Helsedirektoratet  2006-2009 

Desentral struktur for kunnskapsformidling ferdig utbygget  2012 

Fra sykdom og diagnose til 
sunnhet og mestring  

Fra frivillighet 
til folkehelse  



Selvhjelp Norges oppgaver 

• Koordinator og møteplass for nettverksarbeid.  

• Informasjonsformidling – hva er selvhjelp og hvordan 
kan det brukes?  

• Bidra til opplæring av igangsettere av 
selvhjelpsgrupper og etablering av nye grupper på 
ulike arenaer.  

• Bidra til oppfølging og veiledning av igangsatt 
virksomhet  

• Innhenting, systematisering, utvikling og 
videreformidling av kunnskap – både erfaringsbasert 
og forskning  

• Stimulere til selvhjelpsvirksomhet ved hjelp av 
nettbaserte løsninger  
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Distriktskontorenes oppgaver: 
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 være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt område 

 være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i 
samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge 
nettverk 

 være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved 
å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager 

 drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for 
igangsettere 

 bidra til igangsetting av grupper i samarbeid med lokale 
aktører 

 samarbeide med lokale møteplasser etter hvert som disse 
etableres 

Helsedirektoratet oppfordrer kommuner, regionale helseforetak, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner, NAV- kontor, frivillige organisasjoner og andre 
interesserte å ta kontakt. 
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Praksis utvikles lokalt  

Nasjonalt arbeid 

 

Kunnskapsformidling 

Erfaringsinnsamling 

Erfaringsdeling  

 

Statlig finansiert   

 

Lokalt arbeid 

 

Informasjon 

Igangsetting  

 

Lokalt finansiert  

Frivillig arbeid  
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Hva er 
selvorganisert selvhjelp? 

 

Selvhjelp er å skaffe seg mot og ork til å 
prøve å gjøre endringer i livet.  

 

… problemet som ressurs … 



Definisjon 1 
”Selvhjelp er å ta 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 forandring.” 
(NSF) 
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Fellestrekk  
 

• Det bygger på den enkelte deltakers iboende ressurser. 
• Det tar utgangspunkt i deltakernes erkjente problem. 
• Det bygger på at den enkelte deltaker opplever et behov for å 

bearbeide sitt problem, er motivert og har foretatt et valg om 
å delta aktivt. 

• Alle deltar på eget ansvar. 
• Gruppene bygger på gjensidighet, likeverd og toleranse. 
• Gruppene bygger på aktiv deltakerrolle, ikke passiv 

mottakerrolle. 
• Gruppene bygger på kommunikasjon om følelser og tanker den 

enkelte har. 
• Arbeidet bygger på åpenhet, men ikke mer enn deltakerne selv 

vil eller er klare til.  
• Deltakerne har taushetsplikt og meldeplikt.  
• Gruppene legger opp til vekst for den enkelte innenfra. Ikke 

ved at det kommer noen utenfra eller ovenfra som skal hjelpe 
eller lære opp. 

• Arbeidet bygger på å hente ressurser fra et erkjent problem 
 

(S. Talseth  i Sosial- og helsedepartementet, St meld nr 16.93/94 Om videreføring av arbeidet med Frivillighetssentraler) 


