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Holstebro Kommune 
Holstebro Kommune tilbyder den digitale platform Online Befriender (herefter OB), som er 

”en helt ny løsning, der gør det muligt for dig som frivillig at have en video-samtale med en 
ensom borger via computer, tablet eller smartphone.  

Samtalen tager udgangspunkt i en fælles interesse eller blot en helt almindelig snak. Tid og 
sted vælger du selv.” 

Hensigten er at bekæmpe ensomhed og at flere borgere genfinder modet til at deltage aktivt i lokalsamfun-
det og bringe egne færdigheder i spil. 

Frivilligt arbejde 
I september 2017 udkom rapporten: Frivilligt arbejde og mental sundhed. Rapporten konkluderer, at frivilligt 
arbejde fremmer mental sundhed. De der er, eller har været, ramt af alvorlig psykisk sygdom, kan gennem 
frivilligt arbejde opleve at få ny energi, fornyet selvtillid og håbet om et rigere liv. Undersøgelsen peger i ret-
ning af, at frivilligt arbejde kan understøtte recovery-orienterede processer. 

Peer-støtte  
Frivillige fra SIND har i hele landet involveret sig i Socialstyrelsens Peer-initiativ for at bidrage til den første 
landsdækkende afprøvning af peer-støtte herhjemme.  

Peer-støtte (ligesindet støtte) er støtte mellem mennesker, der deler samme erfaringer i livet - i denne sam-
menhæng erfaringer med at være psykisk sårbare. Det er disse levede erfaringer, der kan hjælpe andre. Det 
er veldokumenteret, at peers i særlig grad kan skabe håb, være rollemodeller og dele viden om, hvad der 
skaber et godt hverdagsliv. Der er en række bestemte situationer, hvor SIND mener, at peer-støtte især gør 
en forskel: I en krise - Ved udskrivelse - På jobcentret - Læring & mestring 

 

Velfærds KURSuscenter & SIND Holstebro (Herefter VKURS) 
Der har længe været et ønske om at få en peer-uddannelse til Nordvest området, så da VKURS blev opmærk-
som på Holstebro Kommunes OB-tilbud, var det oplagt at benytte platformen til at uddanne mennesker med 
psykiske problemer, til at hjælpe andre ligesindede på platformen. 

Pga. Corona-krisen modtog VKURS hurtigt midler fra Velliv Foreningen til et OB-kursus for kursister, der øn-
sker at afholde frivillige samtaler med borgere/brugere i Holstebro Kommune. 

VKURS’ Online Befriender kursus 
Der er udarbejdet en kursusbeskrivelse, hvor uddannelsen deles op i fire moduler, der passer sammen med 
de øvrige kurser og aktiviteter i VKURS (Se Projektbeskrivelse for VKURS). Modulerne er vist i Figur 1. 

Modul 1. Intro handler om at tilegne sig helt basale IT-kompetencer som at kunne logge på sin device og i 
det hele taget være tilgængelig for undervisning/kontakt. Modulet kan eventuelt suppleres med ”Øvrige kur-
ser”. Der kan f.eks. være tale om træning i personlig fremtoning, personlig hygiejne, at stå op om morgenen, 
at møde til tiden eller overhovedet turde komme hjemmefra, at lære simple rutiner, som kan anvendes i en 
kursus/arbejdskontekst, forstå sociale relationer på en kursus/arbejdsplads, at kunne mestre sin hverdag, at 
kunne mestre sin psykiske sygdom, mv. For de fleste vil det opleves mere motiverende, at være kursist på et 
IT- kursus, end at være borger/klient, der skal lære at fungere… 
 
Modul 2. og 3. Bruger & Frivillig bygger videre på Modul 1. og kan suppleres med alle VKURS’s aktivite-
ter/kurser/indsatser. 
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Figur 1. Modul, Kompetence & Indhold på VKURS’ Online Befriender kursus 
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Modul 4. Supervision er for de kursister, som er blevet certificeret Online Befriender. Men supervision kan 
samtidig supplere VKURS’s øvrige tilbud og være med til at skabe helhed og sammenhæng for både gæster, 
kursister og medarbejdere i VKURS. Supervision kan både foregå individuelt og i grupper. Supervisionen un-
derstøtter det overordnede mål om livslang læring, der ligger i recovery tankegangen. 
 

VKURS’ erfaringer med Online Befriender 
Det var forventet, at vi kunne uddanne 24 nye frivillig, som hver især ville afholde to-fire samtaler om ugen.  

Forventningen byggede på oplysninger fra Holstebro Kommune om, at der allerede var tilknyttet 25 Frivillige 

og 48 Brugere til OB-platformen i Holstebro samt, at der var et aktivt ambassadør-korps, som kunne hjælpe 

med at formidle kontakt til VKURS’ målgruppe. 

Virkeligheden var dog, at Brugere/Frivillige blev vist som aktive på OB, hvis de glemte at logge ud. Efter OB 

valgte, at Brugere/Frivillige skulle logges automatisk af efter 6 timers passivitet, har der været meget be-

grænset aktivitet på platformen. Ofte var vi de eneste… 

Der var heller ikke brug for hjælp til at formidle oplysninger om OB. Mange borgere kendte tilbuddet, men 

havde ikke haft held til at komme i kontakt med Frivillige. Det har skabt meget frustration, at de Frivillige 

ikke svarede, når de stod som om de var tilgængelige. 

VKURS må derfor erkende, at OB-platformen ikke har den nødvendige tilslutning, så kursisterne kan øve sig i 

samtaleteknik mv. Platformen har heller ikke den nødvendige funktionalitet til at understøtte VKURS øvrige 

arbejde, hvorfor vi vælger at lave vores egen platform i samarbejde med Resen Net. 

Set i bagklogskabens klare lys, erkender vi samtidig, at hele præmissen om, at mennesker der er ensomme, 

vil søge ind på en digital platform med fremmede mennesker, uden andet formål end at tale sammen, ikke 

holder. VKURS har feks. oplevet kursister, der fandt det enormt grænseoverskridende at ringe til en Frivillig, 

selv når det var en af underviserne, og der på forhånd var aftalt tidspunkt for opringningen.  

Det gav anledning til berigende og udviklende samtaler, som bekræfter det store potentiale, der er i at ar-

bejde med og på en digital platform. Men det viser også, at der er brug for en aktiv indsats, for at det skal 

lykkes at få sårbare borgere til at bruge platformen. VKURS 

OB-kursus understøtter dette, og derfor vil vi tage udgangs-

punkt i kursets moduler, når vi udvikler den nye platform. 

Erfaringen viser også, at brugerne har rigtig mange ide’er til, 

hvad en digital platform skal kunne, hvorfor det er oplagt at 

udvikle platformen som en del af kurset. På den måde tager 

kursisterne allerede ejerskab. 

For mange vil det frivillige arbejde kunne være en menings-

fuld øvebane mod beskæftigelse, som vi ønsker at under-

støtte ved at inddrage konceptet om sponsorjob. Omvendt vil 

det sikre driften af platformen, når den drives af lønnede 

medarbejdere. (Se mere på side 7). 

 

DIGISNAK.dk 
Digisnak eller ”dig i snak” associere til Digimon, som er en po-

pulær japansk tegneserie. Det er noget, alle kender… 
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At ”snakke” er mere venskabeligt, afslappet og uformelt end at ”tale” eller skrive, hvilket understøtter det 

ligeværdige, som VKURS gerne vil signalere.  

VKURS har lavet et storyboard, der viser hvordan man med udgangspunkt i VKURS’ OB-kursus kan lave en 

digital platform, dvs. en hjemmeside eller app der placeres på en computer ”I Skyen”, som alle kan få adgang 

til. Storyboardet udgøres af de skærmbilleder, som er vist og forklaret i det følgende: 

 

 

På Online Befriender oplevede vi, at det var bøvlet at blive oprettet på platformen. Man skulle have en vou-

cher og indtaste både personlige oplysninger samt forholde sig til interesse-emner, foruden oplysninger om 

statistik mv. før man fik mulighed for at se, hvad det var for noget…  

VKURS ønsker en åben platform, hvor gæster uformelt kan ”stikke hovedet ind”, og forhåbentlig få lyst til at 

gå på opdagelse, før de skal afgive for mange oplysninger om dem selv.  

Når man kommer ind på siden eller åbner appen, skal det virke som om man træder ind i et slot, hvor der 

med det samme står en ”person” og guider på vej. Det kan feks. være en figur, der siger Velkommen og giver 

lidt baggrundsstof.  

Man skal få fornemmelsen af at være i en hall, hvor man ligesom i et spil, kan bruge musen (eller stemmen) 

til at få ting til at ske, ved at pege eller klikke forskellige steder. Dette fører også til de følgende sider/rum. 

 

Modul 1. Intro (Se billede på næste side) 

Der er mange borgere, som ikke er i stand til at komme på Internettet eller installere en app selv. De får 

hjælp på Modul 1. Intro, hvor vi fortsat vil formidle kontakt via ”Hjælp SIND Holstebro med at hjælpe” flyers.   

Derudover ønsker vi at kunne tilbyde Fjernsupport, hvor en professionel overtager styringen af borgerens 

computer, tablet eller telefon, mens borgeren kan følge hvad der sker på skærmen. Det er især hjælpsomt, 

til de computere der kræver lidt oprydning og opdatering for at kunne virke. Og når man skal illustrere hvor 
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på skærmen der skal peges/klikkes osv. Fjernsupport kan ofte ydes med det samme og kræver ikke, at com-

puteren skal på værksted, eller at borger skal ha’ hjemmebesøg. Modul 1. Intro er illustreret her: 

 

 

Vi ønsker at ændre begreberne Bruger/Frivillig til Gæst/Vært og, at man skal kunne skifte mellem at være i 

Gæst og Vært rollen, for at imødegå den stigmatisering og passivitet der af og til skabes af de roller, som vi 

bliver pålagt. Det er hensigten, at alle kursister hos VKURS hurtigst muligt bliver i stand til at påtage sig un-

derviser eller Værtsrollen inden for det interesseområde, hvor de har størst kompetence/ressourcer.  
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De digitale materialer til Modul 2. og 3 udvikles af kursister, som en del af projektet, underordnet om de fun-

gerer som Gæst eller Vært. Materialerne gøres tilgængelig for alle. Både dem der deltager i VKURS aktivite-

ter og andre, der kommer som ”passive” besøgende. På den måde udvikles der nye materialer kontinuerligt.  

 

Modul 4. Supervision understøtter eller samler udviklingsarbejdet, så der kan ske progression eller livslang 

læring. Der udvikles adgang til den hjælp, som mennesker med psykiske problemer har brug for. Det kan 

være bisidder eller mentor i både fysisk og digital form. Og en akut knap, der giver kontakt til personale.  
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Som nævnt, vil det sikre en mere stabil drift, hvis platformen bemandes med lønnet personale/værter. Gen-

nem Sponsorjob-modellen kan en virksomhed sponsorere ansættelsen af en sårbar borger i VKURS og give 

det menneske en ny chance for at blive en del af et arbejdsfællesskab og adgang til et nyt netværk til videre 

jobsøgning. Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året 

uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. 

Sponsorjob-modellen gør det enkelt for virksomhederne at tage et socialt samfundsansvar til gavn for både 

VKURS/frivillige organisationer og udsatte borgere – samt kommunens øvrige ensomme borgere… 

 

 

Til slut er det et ønske, at platformen kan understøtte og udvikle det netværk, der er omkring sårbare… 
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