
 

Hvad kan du som frivillig gøre for at yde omsorg for dig selv?  

Der er mange fordele ved at yde omsorg for os selv, og vi kan træne vores egenomsorg og blive 

klogere på, hvad vi kan gøre for at blive bedre til at anerkende og rumme vores følelser. 

 

Fordele ved at træne sin egenomsorg 

Nogle af fordelene ved at træne vores egenomsorg er, at vi kan:  

• Øge dosis af positive følelser 

• Øge psykiske og fysiske trivsel 

• Øge robusthed 

• Øge sociale adfærd 

Der er mange forskellige konkrete ting, du kan gøre for at yde omsorg for dig selv, når du oplever 

frustrationer eller at føle dig utilstrækkelig i dit frivillige arbejde. Vi er alle sammen forskellige, og 

vi kan have forskellige behov, så det er med at finde ud af, hvad der virker for dig. Her er nogle 

eksempler på, hvad du kan gøre: 

• Prøv at acceptere når du oplever svære følelser og tanker i forbindelse med dit 

frivillige arbejde. De må gerne være der, men spørg dig selv, hvad du har behov for? 

• Lav en varm kop the eller en anden varm drik, der virker beroligende, som du kan 

drikke, mens du laver din frivilligopgave.  

• Har du haft en svær samtale med en unge eller har du skriveblokade eller fået en svær 

kommentar, så sørg for at gøre noget godt for dig selv. Det kan fx være at gå en tur, tage 

et varmt bad eller lytte til beroligende musik. 

• Er du presset i en periode med studie, frivilligt arbejde og privatliv, så prøv alligevel at 

sætte tid af til, at gøre noget for dig selv, der gør dig glad og får dig til at slappe af. Det 

kan fx være mindfulness (du kan fx finde mindfulness videoer og musik på youtube), se en 

god film eller serie, giv et kram eller få massage, tage dybe vejrtrækninger m.m. 

Ligesom så meget andet så er det at blive bedre til at yde egenomsorg en proces, som man kan blive 

bedre til, og som så meget nyt kan det altid være lidt svært i starten. Jo mere man træner sin hjerne 

til at anerkende sine følelser og lytte til sine egne behov, jo bedre kan man blive med tiden.  

 



 

Spørgsmål du kan stille dig selv 

Udover konkrete ting du kan gøre, for at yde egenomsorg, så kan du også stille dig selv følgende 

spørgsmål, for at blive klogere på dig selv.  

o Hvad siger du til dig selv, når du laver fejl? 

- Siger du fx til dig selv, at du ikke er god nok og alle andre er bedre end dig eller 

siger du ”pyt” og at det hele nok skal gå alligevel.  

o Hvad oplever du i din krop, når du er kritisk overfor dig selv? Hvilke følelser oplever 

du? 

- Bliver du fx frustreret, ked af det eller opgivende? Eller bliver du motiveret til at 

gøre ting anderledes? 

o Hvad oplever du, når du tilgiver dig selv, hvilke følelser oplever du så? 

- Oplever du fx at være hård ved dig selv og aldrig rigtigt tilgive dig selv, eller bliver 

du lettet og glad? 

o Hvordan drager du omsorg for dig selv? Hvad virker bedst for dig? 

- Det kan fx være at lave ting, du godt kan lide eller at forkæle dig selv.  

o Hvordan kan du være mere venlig, medfølende og opmærksom på dig selv? 

- Du kan fx øve dig i at give dig selv komplimenter og mærke efter dine behov  

o Hvad skal til for du kan komme i gang med at træne din egenomsorg?  

- Du kan fx bruge øvelserne fra de tre komponenter i egenomsorg 

 


