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Lederens
beretning

2019 har været et dynamisk år for
Startlinjen. Vi har slået ud med armene i både tanke og handling; lige fra
de mest interne overvejelser omkring
de frivilliges siddekomfort til at entrere på den internationale scene og så
selvfølgelig rigtig meget derimellem.

Masser af succes
Også set i forhold til vores kerneopgave, nemlig at stille telefonisk rådgivning til rådighed for mennesker i
vanskelige eller kritiske livssituationer, har det været et travlt og dermed
også et succesrigt år for Startlinjen.
Alt imens vi blandt meget andet har
iværksat nye initiativer til at højne
frivilligfællesskabet, har udtænkt en
ny organisationsstruktur og gjort os
gældende i den internationale sammenslutning af rådgivningstelefoner
IFOTES, har vi samtidig formået at
øge antallet af besvarede opkald med
hele 83 procent sammenlignet med
2018.
Det imponerende resultat afspejler
naturligvis, at Startlinjen er velsignet
med en beundringsværdig og flittig
gruppe af frivillige, der i 2019 har
præsteret ud over alle forventninger
og har siddet ved telefonerne 1.041
flere timer end i 2018, hvor de endda
var flere til at løfte opgaven.
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Dokumenterede
landvindinger
Det kan være svært at få det hele
med, og denne beretning fokuserer
naturligt nok først og fremmest
på de resultater og årsagssammenhænge, som vi kan måle og
dokumentere. Her vil du som læser
kunne dykke ned i årets statistikker
omkring udbredelsen og effekten af
Startlinjens rådgivningstilbud, samtalernes tematikker og brugernes
karakteristika.
I kalenderafsnittet vil du i nedslag
få et indblik i årets ”mærkedage” og
landvindinger. Desuden har vi valgt
at præsentere et mere detaljeret
billede af de overvejelser og indsatser, der ligger bag nyindretningen
af vores lokaler, fordi denne ressourcekrævende opgave har været
særligt afgørende for, at vi også
fremadrettet kan sikre fællesskabet
og trivslen for Startlinjens absolut
vigtigste drivkraft, nemlig de frivillige rådgivere.

en kvalitetsmodel for sociale rådgivninger.
Disse aktiviteter medfører i øvrigt,
at vi i stigende grad modtager henvendelser fra andre aktører, som
efterspørger samarbejde eller sparring på egen praksis, og ydermere
er aktiviteterne med til at udbrede
kendskabet til Startlinjen som en
seriøs og kvalitetsbevidst telefonrådgivning blandt nye potentielle
frivillige og brugere.
Der er derfor mange gode grunde
til, at jeg som leder kan se tilbage
på 2019 som et skelsættende år,
hvor det i fællesskab er lykkes os at
skitsere indholdet og rammerne for
en strategi, som kan bane vejen for
vores videre færd mod opfyldelsen
af visionen om at blive en af
Danmarks bedste frivilligrådgivninger.

Eksternt engagement
I løbet af året har Startlinjen blandt
andet været optaget af at sætte
frivillighedens potentiale for udsatte borgere på dagsordenen, været
involveret i drøftelser og initiativer
i Folkebevægelsen mod Ensomhed
og bidraget til videreudviklingen af
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Hvad er
Startlinjen?

Hvad er Startlinjen?

2026+ 39+

Hvor mange
bruger Startlinjen?
I 2019 blev der ringet op til Startlinjens rådgivning 38.992 gange,
hvilket er en stor stigning i forhold
til sidste år.
De tiltag, vi lavede i 2018 for at følge med et stigende antal henvendelser, ser vi ud til at være lykkes
med. En ændret vagtplan har givet
større fleksibilitet for vores frivillige, som følgelig har givet flere
timer ved telefonerne.

Procentvis besvarede opkald

3433+40

Startlinjen er en landsdækkende
telefonrådgivning, der yder kvalitetssamtaler til mennesker, der
har brug for at vende en personlig
problemstilling med en af vores
dygtige samtalepartnere. Startlinjen har eksisteret siden 1994 og
blev i december 2017 akkrediteret
via brancheorganisationen RådgivningsDanmark. Så vi har altså også
papir på, at vi er et kvalitetsbevidst
sted, der stiller høje krav til, at dem,
der ringer til os, skal få andet og
mere ud af en samtale end omsorg
og kontakt. Startlinjen har åbent
365 dage om året, og der er altid en
lønnet ansat til stede sammen med
de frivillige, så særligt vanskelige
samtaler kan blive talt igennem, når
røret er lagt på.

Og et ring tilbage-projekt er blevet
en fast integreret del af rådgivningen. Således er hver tiende registrerede samtale kommet fra et udgående opkald. Så trods det højere
antal henvendelser er det lykkes os
at opnå en endnu bedre besvarelsesprocent.

38.992

33,7 %

2017
2018
2019

32,6 %

39,9 %

I 2019 besvarede Startlinjen 15.565
opkald fra mennesker i svære livssituationer. Antallet af samtaler,
som er blevet registreret anonymt i
et skema med det formål at opsamle viden og data om de henvendelser, Startlinjen modtager, er steget
med 22 procent siden sidste år.

26.063

20.025
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2018

2019

Indkomne opkald

2017
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24+12 +54+142

Så bredt når vi ud

42 %

5%

4%

1%

Hovedstaden

Midtjylland

Syddanmark

Nordjylland

Udlandet

Ikke oplyst

Startlinjen er et landsdækkende
tilbud, og ovenfor kan vi se, hvordan
samtalerne med Startlinjen har fordelt sig på regionerne.
Opkaldene kom i 2019 fra en mere
ligelig fordeling landet over. I
modellen på modsatte side præsenterer vi fordelingen ud fra et indekstal, hvor vi har taget højde for,
at regionerne ikke har det samme
befolkningstal. Modellen viser, at
tendensen i toppen fortsat er den
samme: Region Hovedstaden er
den region, vi får flest opkald fra, og
Region Syddanmark er den region,
vi får næstflest opkald fra. Færrest
opkald kommer der fra Region
12

Sjælland

Nordjylland og Region Sjælland.
Hver gang, der er én, der ringer fra
Region Sjælland eller Region Nordjylland, ringer der to fra Region
Hovedstaden.

99+69+74+51+50

12 %

Fordeling i regioner i forhold til indeks

12 %

Opkald fordelt på regioner

24 %

100

69

74

51
50

Hovedstaden

Midtjylland

Sjælland

Nordjylland

Syddanmark

Kun i knap halvdelen af vores samtaler ved vi, hvilken kommune vores
opkalder er bosat i. Derfor er det
sandsynligt, at vi har modtaget opkald fra flere end de 93 kommuner,
vi har registreringer fra. Trods det
høje mørketal kan vi se, at kommunerne ligesom regionerne ligger
med en bedre fordeling af opkald
end sidste år.
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Brugerne af Startlinjens rådgivning
er som udgangspunkt meget mangfoldigt og bredt repræsenteret.
Alligevel er der tendenser at fremhæve.

Køn

Tendensen fra sidste år med et
stigende antal opkald fra vores
primære målgruppe er fortsat i
2019.

17,5 %

9,4 %

UNDER 18 ÅR

0,4 %

18-29 ÅR

11,8 %

30-44 ÅR

18 %

45-64 ÅR

65-79 ÅR

OVER 80 ÅR

IKKE OPLYST

31,1 %

6,3 %

0,3 %

32,1 %

Fordeling på alder

37+63

1+1218+316+032

I 2019 har der været en mere ligelig kønsfordeling, da andelen af
mænd steg med ti procent fra 2018
til 2019. Det er første gang i fire år,
at procentdelen af mænd har været
stigende.

Mænd
37 %

Kvinder
63 %

Fordeling på køn
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1827+469
26,8 %

Alder

Det bliver især tydeligt, hvis vi ser
på fordelingen af de 68 procent, vi
ved hvor gamle er, og tager hensyn
til antallet af årgange. Så finder vi,
at antal registrerede samtaler pr.
årgang, ser ud som på modstående
side.

Fordeling af andel opkald pr.årgang

Brugernes profil

46,2 %

18-29 ÅR

30-44 ÅR

45-64 ÅR

65-79 ÅR

Startlinjens primære målgruppe er
mennesker midt i livet. Og dermed
giver det rigtig god mening, at 73
procent af vores samtaler kommer
fra gruppen mellem 30 og 64 år. De
øvrige opkald fordeler sig groft sagt
således, at hver gang, der ringer
én over 64 år, ringer der to under
30. Vi havde i hele 2019 kun 26
samtaler med unge under 18 år og
20 samtaler med ældre over 80 år.
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Procent af samtalerne

26

25

10

2

2

11

10

4

2

3

2

2

m
er Sorg ærd vold
ed
de
ise sliv ger
sel
skr rbejd rdrin somh sygdo al triv lvska lation
g
ev
v
i
l
e
e
n isk
t
t
ndr reb o
A dfo
s
i
E
R
n
u
e
k
g
m
g
A
M go
su
Fys
og Over
gen
bu
bru
a
a
s
i
d
T
M
er
Hv

1

t
Sex Ande

Relationer er ligesom sidste år den
tematik, som har fyldt allermest i
telefonerne på Startlinjen. Af de 26
procent af samtaler om relationer
har mere end en tredjedel omhandlet familien, en fjerdedel har
handlet om parforholdet, og hver
sjette samtale har handlet om en
venskabsproblematik. I hver femte
samtale har opkalder været pårørende til en syg partner, søn, ven
eller lignende.

Den tematik, vi møder næstflest
gange (med 25,2 procent) i samtalerne på Startlinjen er Mental trivsel, og det dækker bredt og fordeler
sig i tal præcis som sidste år: For
knap en tredjedel drejer det sig om
angst eller en bekymring.
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For godt en fjerdedel handler det
om diagnosticeret sygdom, og for
hver femte drejer det sig om tristhed. De resterende samtaler har
blandt andet handlet om stress og
søvnproblemer.

Ensomhed fylder reelt mere i vores
samtaler, end man kan læse ud af
statistikken. Det gør den fordi, vores rådgivere altid forsøger at finde
frem til den problematik, der ligger
bag ensomheden og oftere og oftere
lykkes med det.

1-10 min
11-20 min
21-30 min
31-40 min
41-50 min
51-60 min
+60 min

Hverdagens
udfordringer
I forhold til Hverdagens udfordringer skelner vi i registreringsskemaet mellem, om det er en samtale, hvor der er problemer med at
håndtere hverdagen (40 procent)
eller om det i højere grad er det,
vi kalder for en omsorgssamtale
(60 procent). Vi afviser ikke nogen i
Startlinjens rådgivning, men vores
erfaring er, at samtaler, der udelukkende giver omsorg, ikke hjælper
opkaldere på længere sigt. Derfor
er samtaletiden ofte en del kortere i
den slags samtaler.

Opkaldstid omsorgssamtaler

Mental trivsel

Tredjepladsen for flest tematiske
henvendelser bliver delt mellem
Ensomhed og Hverdagens udfordringer. Ensomhed og Relationer
kan i nogle samtaler være to sider
af samme sag, og som noget nyt
undersøgte vi i 2019, hvor ofte ensomhed også var en tematik i samtaler om relationer. Det var den i
28,5 procent af tilfældene.

Opkaldstid generelt

Relationer

Ensomhed

47+25+13+9+4+1+1
2223+ +24+18+8+4+1

2+ 10+ 425+ 226+ 32+ 1+ 11

Samtalernes tematik
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Efter hver samtale registrerer vi,
hvad opkalderen fik ud af en samtale med Startlinjen. Og vi skelner
mellem, om det er opkalderen selv,
der kommer til udtryk, eller om det
er os som rådgivere, der er kommet
med en vurdering. Ud over den konkrete viden det giver, så er denne
skelnen også en brugbar refleksionsøvelse for rådgiverne og hjælper
til en større skarphed på, hvad deres egen rolle i samtalen har været.
De gule søjler er de to betragtninger lagt sammen, og det er dem, vi
skeler til, når vi konstaterer, at der
i 91 procent af alle samtaler med
Startlinjen bliver taget noget med
fra samtalen.
De gule søjler overstiger sammenlagt godt og grundigt 100 procent,
og det gør de, fordi man godt kan
tage flere ting med sig fra en enkelt
samtale. Med mindre selvfølgelig at
svaret er ’andet’ eller ’ingenting’.

’Andet’ dækker primært over omsorg, bekræftelse og afløb for vrede,
sorg og frustrationer, hvilket ikke
ligger i umiddelbar forlængelse af
Startlinjens effektmål, men alligevel
kan være betydningsfuldt for den
enkelte.

817+ 25612+ 18714+ 21922+ 3149+ 13823+ 31 1514+ 2954+ 9

Samtalernes effekt

8%
17 %
25 %

Ny indsigt eller viden

6%
12 %
18 %

Ny eller større bevidsthed om værdier

7%
14 %
21 %

Opdagelse af egne
styrker og kompetencer

9%

Hensigstmæssige
strategier

22 %
31 %

4%
9%
13 %

Redskaber til at
håndtere relationer

8%

Håb og mod
til at handle

23 %
31 %

15 %
14 %

Andet

29 %

Ingenting

5%
4%
9%

Rådgivers vurdering

18

Opkalders ord

Ialt
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Startlinjens frivillige
Et sammenfald af mange forskellige omstændigheder i ansøgernes
liv gjorde, at ud af de 37 ansøgninger, som Startlinjen modtog i 2019,
blev kun syv færdiguddannet. Dels
er det et historisk lavt antal, og dels
er det for lavt, når antallet af frivillige, der samme år naturligt vælger
at stoppe, er på 16.
Selvom Startlinjen i slutningen af
2019 havde færre frivillige sammenlignet med udgangen af 2018,
så har frivilliggruppen i 2019 siddet
ved rådgivningstelefonerne i 1.041
flere timer (svarende til en stigning
på 23 procent) end i 2018.

Derved er der skabt en stigning i
den gennemførte rådgivningstid på
16 procent.
Den stigning skyldes sandsynligvis
to ting. Dels at vi på Startlinjen i forlængelse af den nye vagtkalender
er blevet ret skarpe til at følge den
enkeltes mødefrekvens og henholdsvis anerkende eller motivere
til ønsket timetal. Dels at vores rekrutteringsstrategi er blevet mere
målrettet, og vi er blevet dygtigere
til at anvende Facebooks annonceværktøjer, så vi rammer den ønskede målgruppe.

74+26

Tæt på to tredjedele har været her
længere end to år. 14 har modtaget
femårsnålen - ud over de ni der
også har modtaget tiårsnålen.

56 %

28 %

25 %

19 %

72 %
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19+56+25

Ved udgangen af 2019 har Startlinjen 67 frivillige; heraf 19 mænd. Den
yngste af vores frivillige er 32 år, og
den ældste er 80 år. Hele flokken
har en gennemsnitsalder på 55 år.

Kvinder
Mænd

28-44 år

45-64 år

65-79 år
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Del 2
Kalender 2019

1. januar

Nye projekter venter
Bestyrelsesformand Per Holm takker af som direktør efter 25
gode år hos SUS og skal finde ud af, hvad han nu vil bruge tiden
på. Bestyrelsesposten hos Startlinjen er heldigvis blandt de
opgaver, han ikke er i tvivl om, at han gerne vil fortsætte med.

16. januar

20. januar

APV

Nytårsworkshop
Vi har inviteret de frivillige til heldagskursus ved skyggecoach
Louise Schønnemann, hvor vi reflekterer over fokus og visioner
for 2019 - for os selv, og så vi bedre kan hjælpe vores opkaldere.

24. januar

Bestyrelsesmøde, hvor resultaterne af de frivilliges APV
præsenteres. De skal komme til at lægge retningen for året.

MUS
Der afholdes MUS med hele personalegruppen. Samtalerne
resulterer i et ønske om at undersøge, hvilke kompetencer vi
har i huset samt hvilke, vi eventuelt mangler.

23. januar

Vi tager hul på projekt Renovering & Indretning med det første
planlægningsmøde sammen med en indretningsarkitekt, inden
vi starter processen med at indhente tilbud.

Ny strategi
Vi holder uforpligtende møde med kommunikationsbureauet
Agency Scandinavia og får indspark til, hvordan en ny organisationsstrategi kan gribes an i praksis.

14-18.
januar

Renovering

Enneagram

21-25.
januar

Enneagramforløb i personalegruppen med individuelle tests,
der munder ud i en ekstern fremlægning af de ressourcer og
kompetencer, Startlinjens ansatte bidrager med som samlet
team.

Startlinjen Counselling

1. februar

Marhaba ændrer navn til Startlinjen Counselling.

En Af Os

4. februar

Startlinjen bidrager med en klumme til En Af Os’ kampagne om
at være pårørende.
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1. marts

Projekt syv samtaler
Vi tester et nyt koncept: Projekt syv samtaler, hvor enkelte opkaldere får mulighed for at få et kortvarigt samtaleforløb med
en ansat.

28. marts

Fyraftensmøde
De frivillige er inviteret til fyraftensmøde om Livskriser og Livsfaser ved parterapeut Lotte Pilgren, der inspirerer os ud fra sin
artikel ”Det gode liv; brug dine livsfaser til personlig vækst”.

28. marts

Bring a Buddy
Der er premiere på Startlinjens nye koncept Bring a Buddy,
som går ud på, at de frivillige til udvalgte arrangementer må
medbringe en ven.

1. april

March mod Ensomhed
Årest March mod Ensomhed starter. Startlinjen er
selvfølgelig med til at sende Patrick godt af sted på sin første
etape til Roskilde.

5. april

Frederiksberg Fonden
Vi får glædeligt svar fra Frederiksberg Fonden om, at de gerne
vil støtte vores podcast-projekt, hvilket betyder, at vi - efter
deltagelse på en workshop om podcasts - lykkes med at producere i alt otte podcasts om vores frivillige. Vi bruger dem til at
teste en ny måde at rekruttere frivillige på.
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5-7. juni

The Art of Transformation
Invitation til forpremiere på
”Pigen under vandet”, som er
en poetisk og smuk fortælling,
som mange af vores opkaldere
formentlig vil kunne spejle sig i,
idet den handler om at finde sig
selv igen.

15. juni

Sommerfest
Årets sommerfest starter på Den Sorte Diamant med velkomstdrinks og konkurrencer og fortsætter med kanalrundfart
samt middag og levende musik på Bryggens Kulturhus.

15. juni

Årsnåle
Til årets sommerfest har vi fornøjelsen af at overrække hele
fire flotte tiårsnåle.
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Besøg fra Norge

18. juni

Vi har besøg af den norske rådgivning ”Kirkens SOS Oslo”, der
ønsker at høre om vores organisation, tilbud, uddannelse af
henholdsvis ansatte og frivillige samt hvilke udfordringer og
dilemmaer, vi oplever i vores rådgivning.

Biografklubben

20. juni

Startlinjens første sæson af biografklubben er nået til sin
afslutning. Vi fik lov til at komme med til både spisning, som
klubben selv har gjort til en tradition, og til filmen som meget
passende hedder De Frivillige.

Årets femte tiårsnål

28. juni

Overrækkelse af årets femte tiårsnål til Dorthe, som desværre
ikke kunne være med til sommerfesten.

Startlinjen bidrager internationalt

3-7. juli

Startlinjen var med på Ifotes konferencen Leaving Loneliness,
Building Relationships. Inden vi deltog i seminarer, workshops
og foredrag, var vi til optagelsesprøve, hvor alle 63 delegerede
fra 30 lande var enige om at byde os velkommen i det internationale selskab af telefonrådgivninger.
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26. august

Maryfondens konference om Social Eksklusion
Vi deltager i Maryfondens konference, og her møder vi første
gang Logik & Co, som er drevet af en grundtanke om ansvarlighed, både håndværksmæssigt og menneskeligt og er kendt for
blandt andet deres sociale engagement. Efter et møde er vi ikke
det mindste i tvivl om, at vores håndværkere skal komme herfra.

3. september

Ansøgning
Trods et afslag på teknikaliteter viser det sig givtigt at udforme
en gennemarbejdet ansøgning til Navigator-projektet i september. I processen bliver vi for alvor klare på, præcis hvilke
ønsker og mål vi har for en organisationsstrategi.
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Startlinjens biografklub

11.
september

Der var opbakning blandt vores frivillige til at fortsætte biografklubkonceptet, så anden sæson skydes i gang med nye grupper.

Mathilde Falch

11.
september

Fortællekoncert med Mathilde Falch, som leverer et spændende mix mellem egne sange og hendes personlige historie om
psykiatri og misbrug og om at komme ud på den anden side.
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11.
september

Eksternt samarbejde
Vi indgår samarbejdsaftale med The Art of Transformation.
Fremadrettet tilbyder de materiale fra Startlinjen til deres publikummer, som måske bliver hårdt ramt af deres forestilling.

13-14.
september

Menneskefortællinger
Udstillingen Menneskefortællinger har premiere på Festival for
Verdensmålene på Frederiksberg.

34

Ensomhed

24.
september

Konference om ensomhed i Nyborg, som vi fra Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag.

Reception

1. oktober

Vi fejrer vores dejlige kollega Lones sidste dag, da hun efter 21
gode år takker af og tager hul på det søde efterlønsliv.
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2-3.
oktober

Ny organisationsstruktur
Ændringer i personalegruppen har åbnet op for en helt ny organisationsstruktur, som udvikles over et todages seminar.

5. oktober

Frederiksberg Rådhus

Budgetmøde med borgmesteren

10.
oktober

Vi deltager i møde med Frederiksbergs borgmester om ønsker
til budget 2020, hvilket resulterer i, at Udsatterådet får bevilget
40.000 kroner til en workshop om frivillighedens betydning, når
udsatte borgere skal hjælpes på fode igen.

Menneskefortællinger udstilles for de lokale borgere på
Frederiksberg Rådhus.

Den motiverende samtale

27.
oktober

Heldagskursus ved underviser, træner og supervisor Helene
Foss, som giver os vigtige nye værktøjer til vores samtaler i
rådgivningen.

5. oktober

Psykiatritopmødet
Som altid er vi medarrangør af Psykiatritopmødet, og i år deltager vi også som værter i en paneldiskussion under overskriften
”Kan frivilighed blive en vej til øget mental sundhed og livskvalitet?”.
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21.
oktober

Ny podcastkanal
Menneskefortællinger springer ud som podcastkanal.

18.
november

Renoveringen starter
Logik & Co. flytter ind med alt, hvad et håndværkersjak, der skal
renovere hele hytten, indebærer. Da rådgivningen dagligt åbner
umiddelbart efter, at håndværkerne er gået, har vi et vindue
på en halv time til at svinge tryllestaven og skabe et hyggeligt
og roligt rådgivermiljø. Heldigvis viser vores frivillige endnu
en gang, hvor fantastiske og motiverede de er, når de glade og
begejstrede møder på vagt i byggerod og stearinlysskær.
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Julebanko

5.
december

Årets sidste arrangement er ren forkælelse af de frivillige
som tak for deres store indsats. Personalenisserne inviterer
til julebanko og julekahoot med julegodter, julegløgg, jule- og
bankogaver.

Juleaften og nytårsaften

24. + 31.
december

Startlinjens rådgivning holder åbent alle årets dage, og jule- og
nytårsaften er ingen undtagelse, så bagvagten og de frivillige
fejrer højtiden sammen, mens de besvarer aftenens opkald.
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Del 3
Udfordringer & visioner

Udfordringer og nye tiltag
Hvordan gennemrenoverer, istandsætter og indretter man en lejlighed, når budgettet er stramt, og når
lejligheden hver dag kl. 16 åbner
dørene for et hold af fantastiske frivillige, der skal have plads, rum og
ro til at fordybe sig i de problemstillinger, som vores opkaldere ringer
for at få hjælp og sparring på? Det
blev årets store udfordring, til tider
prøvelse og slutteligt enorme gevinst. Renoveringen skulle vise sig
også at være løsningen på nogle af
de udfordringer, vi stod med.

Lydforhold
Ultimo 2018 gennemførte vi en
arbejdspladsvurdering (apv)
blandt vores frivillige, som næsten
halvdelen af vores aktive frivillige
(32 ud af 67) svarede på. Resul-
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Startlinjen holder til i en gammel
andelslejlighed på Frederiksberg.
Lofterne har muligvis engang være
lydisolerende, men de gamle metalplader fungerer stik modsat, idet de
rasler, blot vi eller overboen tager
et skridt, og desuden gavner de
hverken akustikken eller æstetikken i rummet.

er tilfredse med lydforholdene
er tilfredse med telefonerne
er tilfredse med headsets

Top 3 utilfredshed

7
23
13

taterne af apv’en blev fremlagt
på årets første bestyrelsesmøde i
januar 2019, og de kom i den grad
til at tegne året. Apv’en rummede
spørgsmål om alt fra fysiske rammer over kurser og forplejning til
psykisk arbejdsmiljø og med plads
til fritekst til sidst. Apv’en gjorde det
klart, at lydforholdene på vagterne
var et stort problem, ligesom mange savnede mere fællesskab på og
uden for vagterne.

25 er ikke tilfredse
9 er ikke tilfredse
19 er ikke tilfredse

Om dagen summer lejligheden af
kontor, administration og drift, og
om aftenen lægger den plads til
rådgivning, frivillige og kimende
telefoner. I nitten år har lejligheden
været indrettet med kontor i den
ene halvdel og rådgivning i den
anden. Det har betydet, at vi både
i dagtimerne og i aftentimerne har
klemt os sammen på ganske lidt
plads – og for rådgivningen har det
desuden betydet, at lydforholdene
ofte har været dårlige, idet de frivillige har kunnet høre hinanden,
mens de havde samtaler. Når alle
tre telefoner var i gang, var det derfor ofte nødvendigt at være bevidst
om at tale lavt for ikke at forstyrre
hinanden.
Med indførelsen af mobiltelefoner
med tilhørende trådløse headsets,
blev de dårlige lydforhold afhjulpet
en smule, idet folk nu fik en teoretisk mulighed for at bevæge sig
rundt i lejligheden og tage samtaler i forskellige rum. Blot blev det
tydeligt, at vi manglede ordentlige
siddeforhold, for der var ikke mange frivillige, der benyttede sig af

mobiliteten. De savnede de gamle
fastnettelefoner og forstod ikke
meningen med at lære ny teknik at
kende.

”

Jeg er meget sart, hvad lyd angår
og er også glad for nemt at kunne veksle ord med de andre frivillige i pauserne, så jeg er en af
dem, der vil have storrummets
fordele, men ikke dets ulemper.
Anonym besvarelse fra apv

Så ét ønske trumfede alt andet, da
renoveringen skulle planlægges. Vi
ville have optimale lydforhold. Det
indebar nye akustikvenlige lofter og
mere plads at tage samtaler på. Vi
ville have indrettet lejligheden, så
alle rum bød på en samtalestation,
hvor der var plads til fordybelse.
Det har krævet en nytænkning af,
hvordan vi bruger og fordeler pladsen i det hele taget.
De nye muligheder for at tage samtaler i forskellige rum har betydet,
at de frivillige ikke længere rapporterer om problemer med teknikken.
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Fællesskab
Et andet fokusområde var fællesskab, som de frivillige dels efterspurgte i apv’en, og som vi dels
lover i vores annoncering efter nye
frivillige.

Vi sondrer desuden mellem tre forskellige bevæggrunde for at søge
frivilligt arbejde: faglig og personlig
udvikling, den gode gerning samt
fællesskab.

I praksis blev vi på en vagt, af hensyn til samtalerne, nødt til stærkt at
opfordre til, at så snart én telefon
blev taget, skulle al samtale i resten
af rummet forstumme. Det vil sige,
at der ofte kunne sidde to frivillige
med lyst til at tale med hinanden,
som blev tvunget til stille adfærd,
fordi en tredje talte i telefon. Det
kan ikke udelukkes, at den kultur
har været med til, at flere af de frivillige har savnet at kende deres
frivilligkollegaer bedre i stedet for
efter fem år i huset stadig at opleve
at komme på vagt og møde et ”nyt”
ansigt, som også har været i huset
længe.

Den faglige og personlige udvikling
blev især slået fast, da vi i 2017 udviklede en ny samtalemodel samt
et nyt værdisæt, som vi tager vores
samtaler ud fra. Den gode gerning
gjorde vi en indsats for, da vi i 2018
indførte vores ring tilbage-funktion,
som gør, at de frivillige får talt med
endnu flere opkaldere i løbet af en
vagt. Sammenholdt med apv’ens
resultater kunne vi se, at vi havde
en opgave i at sørge for mere fællesskab.

Når vi rekrutterer nye frivillige, henvender vi os selvfølgelig til forskellige målgrupper med forskellige
karakteristika og interessefelter. Vi
rekrutterer efter hovedoverskrifterne ”Ung og søgende”, hvor kodeordet er identitet, ”Midt i livet og i arbejde”, hvor kodeordet er alvor, ”De
livsglade seniorer”, hvor kodeordet
er dybde samt ”De ressourcestærke
førtidspensionister”, hvor kodeordet
er erfaringer.
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Fællesskabet blev løftet, da vi optimerede lydforholdene. Med samtalestationer i alle rum, mødes man
nu i stedet i Hyggehjørnet, mens
man venter på, at telefonen ringer.
Det har åbnet op for meget mere
snak og hygge på vagterne blandt
de frivillige.
Derudover tog vi i 2019 hul på Biografklub version 2, som nu er godt i
gang, og endnu en gang har de selv
udvidet konceptet, så de inden hver
film mødes for at spise sammen.

”

Jeg ville ønske, der kunne være
råd til to årlige fester eller en
overnatning. Det får rystet os
mere sammen; keep them coming.
Anonym besvarelse fra apv

Vi skuer frem
Store forandringer i 2019 baner
vejen for nye muligheder for fremtiden, og vi sluttede året af med et
fælles mål om at ville være blandt
Danmarks bedste rådgivninger.

Optimale rammer

pervisionen af vores rådgivere og
samtidig styrke organisationens
rekruttering og kommunikation internt såvel som eksternt.
Det resulterede i nogle konkrete
ideer til en ny organisationsstruktur, som vil blive færdigudviklet og
implementeret i 2020. Ideerne har
hovedfokus på at øge specialiseringen - og dermed kvaliteten - af den
enkelte medarbejders arbejdsområder, således at der i praksis opbygges to teams.

Allerede nu står et gammelt badeværelse og et faldefærdigt, mølædt
køkken i kontrast til resten af lejligheden, så for at kunne tilbyde de
hyggeligste rammer til vores frivillige, sætter vi i 2020 ind på at få renoveret de sidste to rum, så hver en Det ene team vil få udvikling og vakvadratcentimeter af Startlinjen har retagelse af rådgivningen som sit
primære arbejdsfelt, herunder opfået strøg med wauw-effekt.
læring, uddannelse, supervision og
bagvagtsfunktion. Mens det andet
Nye strukturer
team vil være koncentreret omkring
organisations- og metodeudvikling,
I 2020 vil vi teste en ny organisakommunikation, evaluering, statitionsstruktur, hvor vi ændrer de
stik, økonomi og rekruttering.
ansattes funktioner og deler opgave- og ansvarsområder op i speSelv om vi er blevet akkrediteret
cialområder. Vi har i oktober 2019
og dermed ved, at vi allerede har
gennemført et personaleseminar,
en rådgivning af høj kvalitet, skifter
hvor vi har haft kvalitetsudvikling
vi gear, så vi kan komme et niveau
af rådgivningen i fokus. Vi var såle- højere op. På papiret virker det helt
des optagede af, hvordan vi i vores
rigtigt, og nu glæder vi os til at prøorganisationsudvikling kunne sikre ve det af i praksis.
en højere specialiseret faglighed
i oplæringen, uddannelsen og su48
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