
Brænd endelig
- men brænd ikke ud

v/ Psykolog Michelle Lind Kappel



Formålet med workshoppen

Intentionerne er gode, når du som frivillig engagerer dig i værdibaserede 
fællesskaber og oplever stor meningsfuldhed, ved at hjælpe så mange 

som muligt til et bedre liv. 

Idealerne kan imidlertid – helt utilsigtet – komme til at stå i modsætning 
til at lytte til egne behov/grænser.



Refleksion

• Hvad håber du at få med 
fra denne workshop?

• Hvad motiverer dig til at 
være frivillig i Blå Kors?

• Er der nogle konkrete 
situationer, du står i, i dit 
frivillige arbejde, som 
udfordrer dig? 



Om at brænde
- og holde ilden i live

Ild har brug for en passende balance
af tørt brænde og ilt for ikke at gå ud

• Ildsjælen har brug for en 
passende balance af at engagere 
sig i det, den brænder for – og at 
trække vejret

Ild har brug for en ramme, så den 
ikke spreder sig og gør skade

• Ildsjælen har brug for ydre 
rammer til at give struktur til den 
indre ild

• Prioritet af basale behov (ro, mad 
og søvn) kan give balance til
ildsjælens drive



Indhold

Det hele menneske – trivsel og mistrivsel
• Følelsernes funktion
• Når det sunde bliver usundt – om grænsesætning i værdibaserede 

fællesskaber

Det slidstærke “arbejdsliv”

Hjælp, hvis du allerede er udbrændt – eller er i fare for det



Det hele menneske
Trivsel/sundhed Mistrivsel/sygdom



Det hele menneske – 4 dimensioner
→ SAMSPIL og gensidig påvirkning 

Psyke

Krop

Tro/mening

Relationer

Psykologiske dimension: tanker, 
følelser, overbevisninger 
om selv/andre/verden (”den 
indre stemme”)

Religiøs/eksistentiel dimension: Hvad 
er meningen med livet?

Relationel/social dimension: vi fødes 
ind i relationer – udvikler os i 
relationer – basalt behov for 
samhørighed

Biologisk dimension: kroppen, 
fysisk sundhed, sansninger 
(ydre/indre), nervesystem, 
basale behov



Psykologisk 
dimension

• Hvad tænker du om dig selv? Er du god nok 
som du er? Er du værd at elske? Er dine behov 
ligeså vigtige som andres?

• Hvad tænker du om andre/verden? Er de/den 
grundlæggende tryg?

• Hvordan har du det med dine følelser? Er det 
let for dig, at mærke hvad du føler? Er det 
ligeså ok at være vred som at være glad?

• Hvad forventer du af dig selv? Forventer du 
det samme af dig selv, som af andre?

• ”Den indre stemme”: hvordan taler du til dig 
selv?



Biologisk 
dimension

• Er din krop rask – eller har du f.eks. 
smerter?

• Hvordan har du det med din krop? 
Vil du gerne passe på den?

• Lytter du til din krops signaler om 
basale behov? Ro, mad, søvn, ikke-
smerte?

• Hvordan har du det med dine 
sanser? Indre og ydre?



Tros- og 
meningssystem

• Hvad giver mening i dit liv? Hvad 
betyder det for dig?

• Hvad drømmer du om eller håber på?

• Hvad betyder mest lige nu? 

• Hvad har hjulpet dig i svære 
situationer?

• Er der noget, du kan gøre, som giver 
mening eller ro (bøn, kontakt med 
naturen, kirkegang, mindfulness, 
bibellæsning etc.)



Relationelt/socialt

• Hvordan har du det med dine 
relationer?

• Kan du være mig selv? 

• Kan du bede om hjælp?

• Kan du sætte grænser?

• ”Sociale faktorer”: bolig, økonomi, 
mulighed for at opfylde basale 
behov m.v.



Følelsernes funktion

• Følelser fortæller altid sandheden om, hvad vi oplever – det er 
ikke det samme som at den fortæller den objektive sandhed om 
hvad der sker

• Følelserne kommunikerer om vores behov, ligesom sult 
kommunikerer om behov for mad
• Angst: Behov for tryghed/sikkerhed
• Vrede: Behov for autonomi/grænsesætning
• Sorg: Behov for omsorg

• Når følelsen bliver mødt/lyttet til, daler intensiteten som regel
• Følelsen skal ikke nødvendigvis have det, den beder om, men den 

skal høres og anerkendes (behov vs. lyster)
• Hvis følelsen ignoreres har den det med at presse på – som en 

badebold der presses ned under vandet



Ildsjæl i trivsel

Psyke

Krop

Tro/mening

Relationer

Psykologisk: Jeg er ok som jeg er 
/ andre vil mig det godt / verden er 
tryg – jeg registrerer mine følelser, 
og bruger dem aktivt som 
”kompas”, når jeg skal træffe 
beslutninger

Åndelig/eksistentiel: den tro jeg har, 
opleves som en støtte og passer til 
det levede liv - jeg er aktivt 
engageret i meningsfulde aktiviteter

Relationelt: jeg indgår i sunde relationer 
– kan være ærlige om mig selv - søger 
støtte når jeg har behov for det – jeg 
sætter relevante grænser i tide

Biologisk: jeg sanser 
verden omkring mig og reagerer 
relevant / mærker kroppens 
signaler om behov (hvile, mad, 
omsorg…) og reagerer relevant



Refleksion

• Hvordan vil du beskrive 
dig selv på de 4 
dimensioner?

• Hvor får du øje på noget, 
der henholdsvis 
understøtter og udfordrer 
din trivsel?



Når det sunde bliver usundt
Ildsjæle, grænsesætning og værdibaserede fællesskaber



Motivation for frivilligt arbejde

• For 85 procent har det stor betydning, at de er med til at hjælpe andre 
og gøre en forskel, når de udfører frivilligt arbejde.

• 73 procent svarer at det er sjovt også er et vigtigt motiv til at 
fortsætte med frivilligt arbejde.

• 63 procent er socialt netværk og fællesskab afgørende for deres 
motivation for frivilligt arbejde (særligt de ældre frivillige vægter 
fællesskabet højt)

Kilde: Tal om det frivillige Danmark. Frivilligrapporten 2016-2018.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2018.

https://frivillighed.dk/publikationer/tal-om-frivillighed-i-danmark-frivilligrapport-2016-2018


Det er sundt… men???

• Det er sundt at være engageret i meningsfuldt frivilligt 
arbejde 

• Det er sundt at udleve en tro, der opleves som en styrke
• Det er sundt at indgå i meningsfulde sociale relationer
• Det er sundt at hele verden ikke drejer sig om mig og mine 

behov

...Men kan det blive usundt?



Ildsjælen - i fare for at brænde ud

Psyke

Krop

Tro/mening

Relationer

Psykologisk: Jeg ved jeg er elsket, 
men der er ofte et ”hvis” (hvis jeg 
ikke synder, hvis jeg gør det godt) 
- jeg mærker først mine følelser, 
når de er stærke – og så har jeg 
svært ved at reagere konstruktivt

Åndelig/eksistentiel: Gud har skabt 
os, men kroppen er blevet syndig 
efter syndefaldet - det der giver 
mening i min tro er at dele Guds
kærlighed med andre i praksis

Relationelt: jeg er opvokset med ”hvad 
der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere” 
– jeg har mange venner som betror sig 
til mig – jeg har svært ved at skulle tale 
for meget om mig selv – jeg har svært 
ved at sige nej

Biologisk: jeg sanser 
verden omkring mig og er 
opmærksom på andres behov –
jeg har svært ved at mærke mine 
egne behov for hvile, mad, omsorg



Dynamik i værdibaserede fællesskaber

Psyke

Krop

Tro/mening

Relationer

• Vi har et grundlæggende 
behov for samhørighed

• Vi er dybt afhængige af at 
opleve mening

• I nogle religiøse fællesskaber 
er relation til Gud = aktiv 
deltagelse i fællesskabet

• I nogle religiøse fællesskaber 
er kroppen = syndig natur

• Vi har tendens til at 
sammenligne os med andre

• Vi har “evnen” til at overhøre 
signaler fra vores krop



Selvforstærkende effekt

Ildsjælen
• For meget af det gode kan blive 

skidt
• Der kan mangle plads til at ”trække 

vejret” – det kan kvæle ilden
• Der opstår konflikt mellem hvad jeg 

psykisk/fysisk har behov for – og 
hvad jeg forventer af mig selv i.fbm. 
det frivillige arbejde

• Andres behov kan opleves som 
vigtigere end mine egne

• Det højere formål kan føles 
vigtigere end min egen trivsel

Værdibaserede fællesskaber
• Forventning om at jeg, med mine 

menneskelige begrænsninger, bliver 
repræsentant for Guds 
ubegrænsede kærlighed

• At lære at sætte sig selv til side for 
en højere sag kan fremhæves som 
ydmyghed eller fromhed

• At være et fuldgyldigt medlem af 
det sociale fællesskab kan kræve, at 
man lever op til visse forventninger, 
og det kan blive vigtigere end at 
prioritere egne behov



Råd til gænsesætning

• Undersøg hvad der er “forventninger fra fællesskabet” og hvad 
der reelt er meningsgivende for dig

• Øv dig i at bemærke din krops signaler + dine følelser i det små
• Gør opmærksom på grænserne, mens problemerne er små og du 

ikke er voldsomt følelsesmæssigt påvirket
• Når sagen er virkelig vigtig for dig, kan du vælge at tilsidesætte 

egne behov i en kortere periode – men det skal balanceres af en 
tid med restitution

• Hvis du skal sammenligne dig med andre – så gør det ordentligt!



Refleksion

Når du tænker på dit 
engagement i Blå Kors:
• Oplever du, at der kan 

opstå konflikter mellem 
krav/forventninger i det 
frivillige arbejde og din 
trivsel? 

• Er der grænser, du har 
brug for at sætte?



Det slidstærke “arbejdsliv”
Hvad siger stress-forskningen?



Balance i ressourcer og 
krav/belastninger

Ressourcer
• Oplevet mening
• Personlige 

kompetencer
• Erfaring
• Socialt netværk
• Oplevelse af kontrol
• Forudsigelighed
• Rolleklarhed

Belastninger/krav
• Indre og ydre krav
• Kvalitative krav
• Komplekse krav
• Følelsesmæssig 

belastning



Stress/udbrændthed - hvad er det?

• Den subjektive oplevelse af, at situationens krav/belastninger overstiger 
de ressourcer man har tilgængelige

• Stress er ikke en sygdom, men individets reaktion på en belastning. 

• Kortvarig stress er en naturlig el af livet. Langvarig stress kan føre til sygdom.

• Udbrændthed: ”ramt, rørt og rystet” - langvarig stress særligt ved 
omsorgsarbejde
• Fysisk/psykisk udmattet
• Trækker sig følelsesmæssigt
• Energi/engagement daler
• Magtesløsheden flytter ind
• Historierne tages med hjem 
• Man gør sig ”hård”/”kynisk”



Udbrændthed i mødet med den udsatte

• FØRST! Det er naturligt og godt at vi kan blive berørt af et andet 
menneskes historie og situation – det er et sundhedstegn at have 
empati

• MEN! Den håbløshed der bor hos den udsatte, kan påvirke den, 
der prøver at hjælpe – man kan blive ramt, rørt og rystet!

• Man kan få samme følelse af magtesløshed og tristhed eller 
udvikle symptomer, der minder om dem, man ser hos den 
traumatiserede.

• Risikofaktorer: Hvis du er ung, ikke har erfaring med målgruppen, 
er meget indlevende, selv har oplevet noget lignende eller selv er 
i en svær periode



Forebyggelse og mestring

• Tag iltmasken på selv – før du kan hjælp andre!
• Rolleafklaring – klare rammer for, hvad din rolle, er afgørende for at 

forebygge overinvolvering.
• Afstemning af forventninger

• De frivillige imellem
• Mellem ledelse og frivillige
• Mellem frivillige og brugere

• Supervision / sparring
• Emotionel debriefing – ”ventil” – kollegastøtte 
• Hjælper at man ikke føler, at man er den eneste i verden, der kan blive ramt

• Hvad skal du gøre når du kommer hjem?
• Du hjælper den udsatte bedst, hvis du kan lægge ”arbejdet” fra dig, når du 

kommer hjem. Og gør alt det, du ved, der gør dig glad.



Refleksion

• Hvad skal der til, for at I, i jeres 
frivilliggruppe, kan give god plads 
til at brænde - uden at brænde 
ud?
• Er forventningerne tilstrækkeligt 

afstemte?
• Er opgaver afstemt med 

erfaringer/kompetencer?
• Kan vi tale åbent om de 

dynamikker, der kan få os til at 
overskride egne grænser for 
sagen?

• Kan vi tale åbent om, hvordan 
arbejdet påvirker 

• Er der mulighed for supervision / 
sparring



Hjælp! 
Hvis du allerede er udbrændt – eller er i fare for det…



Hvis jeg har brug for mere?

”Jeg har mistet overblikket – jeg aner ikke hvor jeg skal starte”
• Psykologsamtaler kan hjælpe med at identificere aktuelle krav/belastninger 

og ressourcer + hjælpe med at lægge en plan

”Jeg ved godt hvad der er det rigtige – men jeg formår ikke at handle efter det”
• Psykologsamtaler kan hjælpe med at undersøge, hvad det er, der gør, at du 

har svært ved at handle på den måde, du egentlig gerne vil. 
F.eks. EMDR – arbejder med grundlæggende overbevisninger, følelser og 
krop. Undersøger sammenhæng mellem fortid – nutid – fremtid.

”Jeg er så træt, at jeg slet ikke kan overskue, hvor jeg skal begynde at ændre 
noget”
• Retræte i stilhed: hvile – ”tvunget” tid til at ”lytte til sin krop” 


