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Projektets navn  Trivselspiloterne i Viborg kommune 
 

Sundhedsområde  
- Risikofaktorerne: 

Tobak, Mental 
Sundhed, Alkohol 

- Strukturel forebyggelse 
- Tidlig opsporing 

Strukturel forebyggelse, hvor vi uddanner frivillige engagerede 
borgere i lokalområderne til at udvikle og igangsætte 
sundhedsfremmende og forebyggende initiativer og projekter. 
De uddannede Trivselspiloter laver en sundheds- og 
forebyggende indsats, som påvirker flere af de listede 
risikofaktorer. Det afhænger i høj grad af hvilken indsats de 
frivillige laver.  
Vi arbejder med trivsel i et bredt perspektiv og trivselspiloterne 
har igangsat i alt lige fra gåklub, til spisegrupper for enlige, 
aftenhøjskole, hundeklub, åben hal for dagtilbud og skole etc. 
Vi har uddannet trivselspiloter i 2016 og 2017. Vi har 39 piloter 
fordelt geografisk i kommunen.  

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, 
mænd i 40’erne   

Primær:  
Borgere der frivilligt ønsker at igangsætte et 
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i deres lokal 
område. 
Indirekte målgruppe: 
Alle borgere – børn, unge, voksne og ældre – som deltager i 
trivselspiloternes projekter/tiltag i lokalområderne. 
 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre 
afdelingen, på tværs af 
kommunen 

Trivselspiloterne uddannes og forankres i afdelingen Sundhed & 
Omsorg, Job og Velfærd. På uddannelsen fra der oplægsholder 
fra anden forvaltning. 
Når de er uddannet og igangsætter projekter og aktiviteter 
foregår det tværfagligt med interne og eksterne aktører og på 
tværs af forvaltninger.  
 

Eksterne samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, 
en anden kommune 

Uddannelsen blev afholdt i 4 forskellige områder, og de frivillige 
samarbejder tværfagligt og med mange forskellige aktører i 
lokalområderne.  

Beskriv projektet kort 
 Metode 

Trivselspilotuddannelsen forløber over fire undervisningsgange, 
hvor de frivillige borger klædes på til at igangsætte et sundheds- 
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 Implementering 
 Effekt 
 Økonomi 

og forebyggende projekt efter eget ønske i deres lokalområde. 
Uddannelsen er progressiv opbygget således, at de frivillige 
arbejder fra idégenerering og idéudvikling til en mere konkret 
projektbeskrivelse. De bliver desuden undervist i emner som 
frivillighed, inddragelse af lokalsamfundet, kommunikation, PR 
og fundraising. Undervisningen varierer mellem faglige oplæg, 
gruppearbejde og individuel udvikling af eget projekt.  
Tanken bag projektet er, at understøtte borgerne i at komme fra 
idé til handling. Vi ser borgerne som værdifulde eksperter i 
deres lokalområde og som gode sparringspartnere. De ved mere 
om, hvad der rører sig, hvilke behov der er og hvilke 
tiltag/projekter, der vil give rigtig god mening at starte op i 
deres lokalområde, end vi gør bag vores skriveborde.  
Trivselspiloterne igangsætter værdifulde sundhedsfremmende 
indsatser ude i lokalområderne og når derved flere borgere og 
ofte også en gruppe, der ikke selv tager initiativ til at deltage i 
foreningslivet eller andre sociale arrangementer.  
Efter endt uddannelse starter trivselspiloterne deres ønskede 
projekter op og bliver en del af det frivillige trivselspilottema. De 
frivillige understøttes og vejledes af sundheds- og 
forebyggelseskonsulenterne i Viborg kommune.  
  
Økonomi:  
Lokaleleje: Kommunens lokaler 
Kommunikation: Internt i kommunen 
 
Forplejning: 3.500 kr.  
Beklædning: 7.500 kr. (2 stk. tøj pr. pilot) 
 
I alt: 11.000 kr. + mange personaleressourcer  
 
Effekt: 
Vi har lavet en follow-up evaluering – se vedhæftet. Der er dog 
en lav svarprocent, men det kan give nogle indikationer. 
Derudover har vi i skrivende stund en virksomhedspraktikant, 
der laver en kvalitativ evaluering af uddannelsen og tiden efter. 
Hun har nu talt med 20 ud af de 39 trivselspiloter, vi har.  
 

trivselspilot_report_

analysis__7945158548704815887.pdf
 

 

Andet vigtigt i forhold til 
projektet? 

Det er vigtigt at være bevidst om, at arbejdet med frivillige ikke 
kommer af sig selv. Der skal indtænkes tid og ressourcer i den 
proces. Vigtigt er det også, at man bruge lidt tid på at tale med 



interesserede borgere og forventningsafstemme, så man får 
rekrutteret de ”rigtige” til projektet. At få afdækket deres 
motivation for at gå ind i projektet og forventningsafstemt på 
forhånd. Efter endt uddannelse er det vigtigt, at de frivillige føler 
sig set hørt og anerkendt for deres arbejde og støttes i deres 
frivillige arbejde. 

Læs mere om projektet på 
(www eller medsend 
materiale) 

Mht. at læse mere om projekterne kan I læse mere på 
nedenstående link:  
https://sundhedscenter.viborg.dk/Tilbud-til-dig/Bliv-trivselspilot 
 
Der vil I over til venstre kunne klikke på de forskellige byer, hvor 
der er engagerede trivselspiloter og læse om deres projekter. 
 
Der er forefindes også beskrivelser koblet til 
Sundhedssatellitbyerne – Bjerringbro, Karup, Møldrup og 
Stoholm (der er også besluttet, at der skal etableres en satellit i 
Ørum på sigt). 
 
 
Bjerringbro: 
https://sundhedscenter.viborg.dk/Om-
Sundhedscentret/Sundhedssatellitter/Bjerringbro/Trivselspiloter 
 
Karup: 
https://sundhedscenter.viborg.dk/Om-
Sundhedscentret/Sundhedssatellitter/Karup/Trivselspiloter-i-
Karup-og-Omegn 
 
Møldrup: 
https://sundhedscenter.viborg.dk/Om-
Sundhedscentret/Sundhedssatellitter/Moeldrup/Trivselspiloter 
 
Stoholm:  
https://sundhedscenter.viborg.dk/Om-
Sundhedscentret/Sundhedssatellitter/Stoholm/Trivselspiloter-i-
Stoholm-og-Omegn 
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