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Samarbejde med 

sundhedsprofessionelle (akut) 

 Generelt positivt ved akut sygdom 

 Fællesskabsfølelse 

 Sundhedsprofessionelle bruger deres 

generaliserede viden 
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Samarbejde med sundhedsprofessionelle 

(ikke akut) 

 Negativ 

 Frustrationer, usikkerhed og afmagt 

 De syge – er blevet eksperter i hvordan 

kroppen reagerer på sygdom/behandling 

 Generaliserede viden slår ikke til 

 Ikke et møde mellem to eksperter 
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Sundhedspædagogik 

 Sundhedspædagogik – 

Pædagogik 

 Sundhedspædagogikkens mål: 
At gribe ind i folks livsstil  

At skabe handlekompetente borgere 
 

 

Jensen, B. B. (2000). Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden:  

In L. Hounsgaard & J. Juul Eriksen (Eds.),Læring i sundhedsvæsenet.  

Saugstad, T., & Mach-Zagal, R. (2009). Sundhedspædagogik for praktikere (3 

ed.) 

 

 



 

 Mål: 
 At fremme sundhed gennem en pædagogisk 

indsats  

 At fremme trivsel og øge livskvalitet  

 

Hensigt: 
 At udvikle det enkelte menneskes personlige 

ansvar  

 Af formidle viden om hvordan levevilkår og 
livsstil virker på helbredet som en forudsætning 
for at ændre vaner  

 
 Glinsvad, B. (2006). Sundhedspædagogik.  

 In B. Hørdam & C. Pedersen (Eds.),  

 Vidensformer, pædagogik, sundhed 

 

 

Sundhedspædagogik   



Dilemmaer i en  

sundhedspædagogisk relation 

 
 Indgå i en relation med gensidighed 

 

 Samarbejde MED patienten og ikke alene 
tage ansvaret FOR patienten 

 

 Ældre syge er ikke opdraget til at tage 
ansvar for og beslutninger i relation til egen 
sundhed og sygdom 

 

 Ydre krav og rammer 



Dilemmaer i forhold til 

livsstilsændringer 

 

 Generelt vanskeligt at ændre livsstil  
 

 Livsstil har gjort dem syge – men også den 
livsstil der giver tryghed, når livet bliver 
svært 
 

 Institutionskontekst – hjemlig kontekst  
 

 Patienterne forandrer adfærd, når deres 
kontekst forandres – men gamle adfærd 
vender nemt tilbage 

 



Patientforløb Livsforløb og  
Hverdagsliv 

Sygdomsforløb 

Hverdagsliv og sygdomsforløb 



Hverdagslivet  

 

  Hverdagslivet handler om 

hvordan kronisk sygdom 

opleves og håndteres udenfor 

sundhedsvæsnets sfære – 

største del af tiden 

 



Hverdagsliv 

 Det liv, vi lever, opretholder og fornyer, 

genskaber og omskaber hver dag – 

konstant forandring 

 

 Kan ikke defineres – betingelserne og de 

måder de håndteres på kan defineres 

 

 Aktiviteter er ofte upåagtet (kulturel/social) 

 



Upåagtede aktiviteter 

 Alt det vi gør, som vi ikke lægger 

mærke til, at vi gør 

 Hverdagslivets ubevidste, hvor vi: 

 ikke behøver at tænke over hvad vi gør 

 men vi har en praktisk bevidsthed om 

dem  

 Vi justerer og improviserer 

 



Hverdagslivet (Schutz) 

Den naturlige indstilling 

(Commonsense): 

 Vores livsverden er given og naturlig 

 Vi trækker på socialt frembragte viden 

 Vores referenceverden - bygger på 

forhåndenværende viden 

 Vi tror på hverdagslivets selvfølgeligheder 

 Vores handlinger foregår ureflekterede  

 Vi reflekterer, når vi bliver bragt i usikre 

situationer 

 



Gentagelser, vaner og rutiner  

 Overskuelighed 

 Regelmæssighed og kontinuitet  

 Fritage for byrden med at håndtere de 

mange beslutninger 

 

 Sygdom udfordrer det genkendelige 

 

 

 



Forskydninger, skred og brud 

 

 Forskydninger opstår hver eneste dag og betegner de 

mindst omfattende og mest umærkelige forandringer 

 

 Skred er indbyrdes forbundne forandringer, der udløses 

når der er sket tilpas mange forskydninger i 

selvfølgeligheden.  

 

 Brud betegner de mest omfattende og mærkbare 

forandringer, nemlig en omstrukturering på én gang af 

hverdagslivets selvfølgeligheder.  

 



Handlekompetence  

Handlekompetence forstås som et 

dannelsesideal.  

Handlekompetence er politisk, 

demokratisk dannelse.  

Kvalificering til deltagerrollen.  

Evnen og viljen til at tage sit eget liv på 

sig 



Dannelse  

 

Det er ikke er aktiviteten i sig selv, der 

er væsentlig, men intentionen med 

aktiviteten.  

 

 

 

 

 

 



Handlekompetence 
Uendelig proces 

Bestemt mål med handlingen  

Man kan ikke opbygge handlekompetence 
uden at få erfaringer med at involvere sig 

 Både livserfaring og formel viden skal være 
tilstede  

Den pædagogiske opgave bliver at finde en 
mening med situationen, at finde frem til den 
personlige målsætning 

 

 

Schnack, K.(1993)Handlekompetence som didaktisk begreb 

Schnack, K (1998). Handlekompetence 



Handlerum 

 

 Handlerum 

 Handlemuligheder (levevilkår ) 

 Handlebarrierer 

 

 Faktisk handlerum  

 Det subjektivt oplevet handlerum 

 Self-efficacy  



Grunde til ikke - læring 

• Uengagerede, ukoncentrerede, ligeglade, ser ingen 

mening  

•  Egen erfaringsbaseret viden vigtigere/væsentligere 

end faktuel viden 

• Ikke ønsker at lære eller lære noget andet end 

hensigten 

• Nye handlemønstre opfattes som trussel  

• Refleksionsproces startet – erkendelsesproces 

• Kognetive, følelsesmæssige forklaringer 

• Ikke fundet meningsfuldt 



Grundlag for handling  

 Tilførelse af viden -> handle ud fra et 

kvalificeret grundlag.  

 Bred forståelse af viden 

 Husk også at formidle og facilitere viden 

om forandringer og visioner 

 
Jensen, B. B. (2009). Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og 

forebyggelse Sundhedspædagogik og sundhedsfremme - teori, forskning og praksis. 

M. Carlsson, V. Simovska and B. Jensen, B.,. Århus, Århus Universitetsforlag. 

 



Effektviden 

 Denne dimension indeholder: 

 Viden indenfor det 

naturvidenskabelige område 

 

 En viden om forekomst og 

udbredelse af problemet ofte 

eksemplificeret risikoen ved f.eks. 

rygning, fed mad eller manglende 

motion  



Effektviden - fortsat  

 Det er denne viden, der vækker 

bekymring og opmærksomhed 

 Den kan få os til at handle 

 Den kan også blive 

handlingslammende  

 Den giver ikke forklaring på hvorfor 

vi har disse problemer eller hvordan 

vi kan løse dem  

 

 



Årsagsviden 

 Denne dimension indeholder:  

 Viden indenfor de antropologiske, 

samfundsfaglige, sociologiske og 

økonomiske områder 

 Hvilke kulturelle og sociale faktorer, 

der har indvirkning på udvikling af 

sygdom 

 



Årsagsviden - fortsat 

 Hvilke genetiske faktorer, der har 

indvirkning på udvikling af sygdom 

 

 Denne dimension kan give en 

mulighed for at se sygdommen i en 

større kontekst 

 



Forandringsviden 

 Denne dimension handler om:  

 Hvordan man kan mestre sit eget liv 

og hvad der skal til for at kunne det  

 

 Hvordan man kan bidrage til at 

forandre levevilkår og hvad der skal 

til for at kunne det   

 



Visionsviden 

 At udvikle egne visioner 

 At have forudsætningerne for at 

kunne opstille mål 

 At udvikle og forme sine egne 

fremtidsforestillinger i relation til eget 

liv, helbred, arbejde, familie og 

samfund.  

 



Erfaringsviden 

 Erfaring er kropslig forankret og ofte tavs 

 Erfaring som proces: 

 At lære af egne og andres erfaringer 

 Erfaring som kundskab 

 Kan bruges i stedet for at have viden om, 

men det er ikke sikker viden. Kan bruges 

synonymt med, at mene og føle 

 Erfaring som livserfaring 

 At være en erfaren person 

 



Kropslig viden 
 

 

Kroppen som subjekt, der leves og erfares  

 Livet leves i og udtrykkes gennem 

kroppen  

 Kroppen opfatter situationer før vi 

reflekterer – kropslig intelligens  

 At lære i kroppen og ikke bare om 

kroppen 

 Finde en fortrolighed med kroppen ved 

at anvende kroppen som kilde til viden  

 



Parallelisme 

 Formel viden og livserfaring er parallelle 

linjer 

 Kryds =>kvalificerer handlinger gennem 

kritisk refleksion 

• Formel viden har ikke i sig selv har en 

dannelsesværdi.  

• Aktivitet i sig selv  har heller ingen 

dannelsesværdi, da det kan komme til, at 

fastholde os i simple forestillinger 



Hvordan hjælper vi til at styrke 

mennesket i dagligdagen? 

 Forandringer indpasses i vaner og 

rutiner 

 Motivation for forandring findes i 

 Et ønske om at opretholde vaner og 

rutiner 

 At få det bedre helbredsmæssigt 

 At forebygge forværringer af sygdommen 

 De sundhedsprofessionelles omsorg 

 

 



Hvordan hjælper vi 

 Forskellige læringsbehov 

 Afhængig kontekstuelle situation 

 Afhængig af tidspunkt i sygdomsforløbet 

 Deltagerne får mulighed for at udvikle 
handlekompetence når 

 Kommunikationen og vejledning tager 
udgangspunkt i deltagernes erfaringer og 
subjektiv oplevede kropssignaler 

 Formel viden - livserfaring 

 Samarbejde hviler på gensidig tillid 

 



At udforske to dagsordener  
 

Personalets dagsorden 

(disease) 

Biomedicinske mål 

Udredning 

Fysiske undersøgelser 

Diagnose  

Behandling og pleje 

Genoptræning 

Fælles mål 

Patient/borgers dagsorden 

(illness) 

Subjektive mål 

Forestillinger 

Følelser og forventninger 

Oplevelsen af sygdom 

Livskvalitet 

Viden, erfaringer 

       færdigheder 

Viden, erfaringer 

færdigheder 



Hovedbudskaber 

 I kommunikation og vejledning tag 

udgangspunkt i  hverdagsliv og 

livserfaringer 

 Det der læres skal være meningsfuldt 

 Differentiere mellem behov for generaliseret 

viden og individualiseret viden 

 Patienterne tager selv ansvar for læring men 

vi skal støtte og opmuntre 
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