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DELUNDERSØGELSE 5 

Formål og metode 

Formålet med denne delundersøgelse er at opnå viden om frivillige indsatser i de regionale centre, 

herunder hvad borgeren henvender sig om, og om vedkommende får hjælp til dette. Ligeledes er 

formålet at undersøge virkningen af disse indsatser med hensyntagen til de rådsøgendes 

anonymitet. 

 

Delundersøgelsens data er indhentet gennem fire evalueringsredskaber: 

1. Et vurderingsskema til brugerne vedr. åben stue i CSM Syd og café i CSM Midt Nord. 

2. Et evalueringsskema til medarbejderne vedr. rådgivning i alle tre centre. 

3. Et vurderingsskema til brugerne vedr. rådgivning i CSM Syd og CSM Midt Nord. 

4. Fokusgruppeinterviews med brugerne ang. åben stue og rådgivning i CSM Syd samt café og 

rådgivning i CSM Midt Nord. 

Konklusion 

De væsentligste konklusioner for delundersøgelse 5 er følgende: 

 Størstedelen af de rådsøgende benyttede den åbne stue i CSM Syd pga. samtaler med de 

frivillige. Ved CSM Midt Nord benyttede størstedelen af de rådsøgende caféen grundet 

samtaler med andre ligesindede (tæt efterfulgt af samtaler med de frivillige).  

 

 Caféen og den åbne stue har forskellig betydning for brugerne: Ved CSM Syd havde følgende 

faktorer størst betydning ift. at benytte caféen: 1) at give mere livsmod, 2) større selvværd/tillid 

og hjælp til at håndtere svære følelser og tanker, samt 3) større selvværd og selvtillid. I CSM 

Midt Nord havde disse faktorer størst betydning for brugerne: 1) hjælp til at håndtere svære 

følelser og tanker, 2) mulighed for at udveksle erfaringer og 3) større selvværd/tillid. 

 

 Ved VfP’s fokusgruppeinterviews i CSM Syd og CSM Midt Nord fremgik det bl.a., at det har haft 

stor betydning for brugerne, at de har kunnet dele overgrebshistorie og selvmordstanker med 

de frivillige.  
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 Størstedelen af rådgivningssamtalerne drejede sig om ”øvrige psykiske problemer” (CSM Syd og 

CSM Midt Nord) og besvarelse af spørgsmål ang. behandlingstilbud eller øvrige tilbud (CSM 

Øst).  

 

 Størstedelen af de frivillige rapporterede i alle tre centre, at rådgivningssamtalerne var gået 

godt. Ved CSM Øst angav størstedelen af de frivillige, at de rådsøgende (adspurgt) havde 

beskrevet rådgivningen som brugbar. Hovedparten af brugerne ved CSM Syd og CSM Midt Nord 

angav ”rigtigt godt” ift. tilfredshed med rådgivningen.  

 

 Ved CSM Syd var samtlige brugere generelt tilfredse med den åbne stue og langt størstedelen 

ville anbefale den åbne stue til andre. Ved CSM Midt Nord var langt størstedelen tilfredse med 

caféen, og samtlige brugere ville anbefale caféen til andre. 

 

 I både CSM Syd og CSM Midt Nord har nogle brugere benyttet sig af den åbne stue og caféen i 

mere end 24 måneder. Dette kan (indirekte) tyde på, at disse tilbud har en positiv effekt for 

brugerne, i og med at de fortsat benytter sig af tilbuddet. Den åbne stue og caféen udfylder en 

værdifuld funktion for brugerne, og brugernes længerevarende benyttelse af disse tilbud er 

udtryk for, at de føler sig knyttet til centret. 

 

 På baggrund af resultater for de tre skemaer samt fokusgruppeinterviews, kan det konkluderes, 

at der er et betragteligt behov for de frivillige indsatser i de tre centre. 

 

 Det er en god mulighed, at centrene tilbyder telefonisk rådgivning til rådsøgende, der bor i 

Danmarks udkantsområder. Det ville dog være en styrke, hvis flere potentielle brugere i 

udkantsområderne kunne benytte sig af åben stue eller café (gennem øget annoncering om 

tilbuddet).  

 


