
Projekt/Verksamhetsbeskrivning

Projekt namn          ”Tillsammans blir vi starkare”

Bakgrund
Samordningsförbundet i Lycksele skall verka för samordnad rehabilitering
mellan FK, AF, SOC och Primärvården samt Psykiatrin. Inom
Samordningsförbundet i Lycksele är det viktigt att det finns alternativa
projekt så att så många som möjligt kan delta i någon form.

En självhjälpsgrupp består av människor med gemensamma erfarenheter,
problem eller upplevelser. De träffs för att samtala och lyssna runt ett ämne
som gemensamt berör dem. 
Genom att vara med i en självhjälpsgrupp tar individen själv större ansvar
för sitt liv, hälsa och välbefinnande.
Självhjälpsgrupper vilar på tre byggstenar: Frivillighet, Ömsesidighet och
Likvärdighet.
Självhjälpsgrupper är ingen metod utan en ideologi. 

Grupperna består av 6-8 deltagare och är deltagarstyrda. Där finns varken
någon expert eller terapeut med i gruppen, förutom igångsättaren.
Igångsättarens är en person som är med när gruppen startar och hjälper
gruppen att börja arbeta självständigt, vidare att hitta samtalsformen och
ger tips på olika teman och material som kan användas. Igångsättaren är
även med och utformar regler och hjälper till med praktiska frågor, i
självhjälps grupper råder tystnadsplikten. 
Igångsättaren behöver inte vara förtrogen med ämnet men det är ett krav att
den personen har igångsättarutbildningen. 

Självhjälpsgrupper är vanligt förekommande i ett flertal länder bl.a.
Danmark, Tyskland. I Sverige är självhjälpsgrupper som eget verktyg på
frammarsch. 

Syfte
Att hjälpa sig själv och andra att må bättre, genom stöd och upplevelse att
inte vara ensam om problemet så skapar de kraft till förändring och
möjlighet att gå vidare i sitt liv. Må bättre så möjligheten att exempelvis
komma tillbaka till arbetslivet eller studier ökar.
Öka individens självkännedom och självkänsla. 
Skapa en ökad förmåga hos individen till öppna, tillitsfulla relationer med
andra människor.
Självhjälpsgrupper är ett komplement till, men inte ersättning till vård och
terapi. 



Mål
Att individen ska få bättre redskap att gå vidare i sitt liv, mot nya mål.
Se möjligheter i stället för hindren.
Skapa ett större socialt nätverk och kunna stötta varandra.
Insikt om att individen inte är ensam om sitt/sina problem.
Hjälpa sig själv tillsammans med andra. Ta tillvara på människans
Kunskap, Kraft och Egna resurser.

Målgrupp
18-65 år 
t.ex.
Långtidsarbetslösa
Långtidssjukskrivna
Invandrare
Kvinnor
Ung och stressad
Prioritet unga vuxna, mellan 18-35 år

Avgränsningar/mervärde
Kompletterande grupper som inte finns redan hos respektive huvudmän. 
Individen ska vara utredd och klar för att gå vidare och inte vara i akut kris.
Ta tillvara den kompetens som finns och som behövs nu och framåt på
arbetsmarknaden. För individen få igång en process mot nya möjligheter.

Genomförande och samverkan
Utbildning för igångsättaren/igångsättarna.
Workshop presentation av projektet
Information på respektive myndighet, informationshäften lämnas ut 
Annonsering till allmänheten
Intresseanmälan till projektet, när det kommit in tillräckligt antal
anmälningar startas gruppen.
Kostnadsfritt för deltagarna.
Antal träffar för respektive grupp blir 10 träffar 1ggr veckan/två timmar per
träff.
Vid första träffen görs en planering på teman för kommande träffar. 

Aktivitetsplan
Utbildning igångsättare
Lokal ordnas/hyrs där gruppen kan träffas ostört och möjlighet till att ordna
fika finns. Möjlighet att använda Röda villan om träffarna sker på kvällstid.
Två grupper vårterminen och två grupper på höstterminen 2007-2009

Jämställdhet
Vid planering och uppstart prioritera en jämn spridning mellan könen.
Självhjälpsgrupper utifrån individens behov
Vissa grupper är riktade ex enbart kvinnor, män, invandrare m.fl.



Utvärdering 
Det görs en mätbar utvärderings enkät beroende på vilken form av
självhjälpsgrupp det gäller. 
SUS är inte aktuellt i en självhjälpsgrupp. 

Förväntat resultat för organisationen/organisationerna
De resultat som respektive myndighet kan se är ett minskat tryck från
individen, detta för att de har fått mer insikt i sin problematik och fått
verktyg av sina kursdeltagare att bättre hantera sin situation.

Förväntat resultat för den enskilde
Utifrån den enskildes perspektiv så är målet att de får insikt i sin
problematik och att de tillsammans i gruppen ger varandra verktyg för att
hantera sin situation. Detta ger individen möjlighet att i ett perspektiv ha
möjlighet att eventuellt komma ut i någon form av daglig aktivitet. Beroende
på vilken problematik som ligger bakom deltagandet i självhjälpsgruppen.

Kostnader och finansiering

Resurser År 2007 År 2008 År 2009
År 2007-
2009

Personal  40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 60 000 kr
Utbildning/vidareutbildning  20 000 kr 10 000kr 10 000 kr 60 000 kr
Lokal  30 000 kr 30 000 kr  30 000 kr 90 000 kr
Övriga kostnader (inkl ev
startkostnad)  15 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 35 000 kr
Ev utvärderingskostnader  1000 kr 1000 kr 1000 kr 3000 kr

Summa kostnader
 106 000
kr 91 000 kr 91 000 kr 288 000 kr

Intäkter (exkl bidrag från
samordningsförb).     
Summa nettokostnader
(kostnad-Intäkt)

 106 000
kr 91 000 kr 91 000 kr 288 000 kr


