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Et samarbejde mellem Region Nordjylland, 

KL og Sundhedsstyrelsen



Behandlingsbyrde og sundhedskompetence



Social ulighed i sundhed ses på flere niveauer

Livsstil og adgang til sunde rammer

Fysiske sygdomme er underdiagnosticerede og 

underbehandlede

Ringere behandlingskvalitet på alle niveauer

Ringere effekt af rehabilitering

Summa summarum:

Ansvaret ligger på tværs af de 3 sektorer



Formål

Formålet med dagen er, at deltagerne får indsigt 

i behandlingsbyrde og sundhedskompetence, 

og at denne viden kan omsættes i egen praksis 

på tværs af fagligheder og sektorer, med henblik 

på at styrke sundhedskompetencen og fremme 

lighed i mødet med sundhedsvæsenet.



Velkomst og rammesætning

Sundhedskompetence blandt nordjyder med kronisk sygdom

V/ Stine Christensen, Kvalitetskonsulent, Region Nordjylland

Sundhedskompetence oversat til hverdagslivet 

V/ Alexandra Jønsson, lektor ved Roskilde Universitet

Gruppedrøftelser

Patientoplevet behandlingsbyrde 

V/ Marie Hauge Pedersen, Ph.d.-studerende ved DEFACTUM

Frokost

Organisatorisk sundhedskompetence 

V/ Anna Aaby, Ph.d. og læge, Aarhus Universitet og Rasmus Baagland, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Erfaringer med Organisatorisk sundhedskompetence i Rebild Kommune

V/ Janne K. M. Olesen, leder af Sundhedsfremme og Forebyggelse 

Erfaringer med borgere med kronisk sygdom – kommunikation, coaching og empowerment

V/ Birgitta Christensen, sygeplejerske, Region Nordjylland.

Gruppedrøftelse

Afrunding og opsamling

9:00

12:00

15:30

Program for dagen
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TEMADAG OM SUNDHEDSKOMPETENCE OG 

BEHANDLINGSBYRDE 7. DEC 2022

Kvalitetskonsulent Stine Christensen



AGENDA

• Kort om målgruppen

• Individuel sundhedskompetence

• Definition

• Nuancer

• Resultater vedr. sundhedskompetence i ”Hvordan har du det” 2021 -

sundhedsprofilundersøgelsen



ANDEL MED LANGVARIG SYGDOM



MENNESKER MED KRONISK SYGDOM I REGION NORDJYLLAND

• Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” 

2021 – selvrapporterede oplysninger

• Baseret på 18 specifikke sygdomme

• Grupperet til 6 sygdomsområder:

• Hjertekarsygdom (Forhøjet blodtryk, blodprop i 

hjertet, hjertekrampe (angina pectoris),  

hjerneblødning, blodprop i hjernen)  

• Diabetes (sukkersyge) 

• KOL (Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger 

(emfysen, KOL)) 

• Muskel- og skeletsygdom (Slidgigt, leddegigt, 

knogleskørhed, diskusprolaps eller andre 

rygsygdomme) 

• Psykisk sygdom (Psykisk lidelse af mere end 6 

måneders varighed) 

• Kræft

Udviklingen i seks udvalgte kroniske sygdomsgrupper fra 2010 til 

2021. Procent.

230.000 nordjyder har en eller flere af de seks 

sygdomme



KRONISK/LÆNGEREVARENDE SYGDOM OG MULTISYGDOM - NEDSLAG

Grundskole og 
erhvervsfaglig 
uddannelse 

Sundhedsvaner med 
risiko

Smerter

Negativ scorer på 
mental sundhed

Lang videregående 
uddannelse

Mennesker med multisygdomMennesker med én kronisk sygdom

Heterogen gruppe

Forskel på < og > 65 år

• Fx omkring mental sundhed

• Sundt kostmønster

Større andel kvinder og samlevende blandt de 

16-64 årige



INDIVIDUEL SUNDHEDSKOMPETENCE

Sundhedskompetence er  en kombination af  de personl ige 

kompetencer og ressourcer i  omgivelserne, der bestemmer 

menneskers mul ighed for  at  f inde, forstå,  vurdere og bruge 

information t i l  at  tage beslutninger om sundhed. Begrebet ink luderer 

også evnen t i l  at  kommunikere, fastholde og handle på disse 

beslutninger.



INDIVIDUEL 
SUNDHEDSKOMPETENCE – NOGLE 
POINTER

➢Er mere end evnen til at læse og skrive

➢Er kontekstafhængig 

➢Er variabel over tid

➢Sammenhæng til sociale parametre, 

men kan ikke reduceres til 

uddannelsesniveau og erhvervsstatus

➢ - sundhedskompetence kan i sig selv 

prædiktere udfald af behandling 

(statistisk)



MÅLING AF SUNDHEDSKOMPETENCE

Sikre dig, at sundhedsprofessionelle forstår dine 

problemer rigtigt

Være i stand til at tale om dine sundhedsproblemer 

med en sundhedsprofessionel

Have gode samtaler om dit helbred med læger

Blive ved med at spørge den sundhedsprofessionelle, 

indtil du har forstået det, som du har brug for

Stille spørgsmål til den sundhedsprofessionelle for at få 

den information, du har brug for

Skala 6 og 9

Udfylde skemaer med sundhedsoplysninger rigtigt

Præcist følge de anvisninger, du får af 

sundhedsprofessionelle 

Læse og forstå skriftlig information om sundhed

Læse og forstå al information på medicinpakninger

Forstå, hvad sundhedsprofessionelle vil have dig til at 

gøre

HLQ – 9 subskalaer

1. har støtte fra sundhedsprofessionelle 

2. har tilstrækkelig information 

3. kan aktivt tage hånd om egen sundhed 

4. har social støtte til egen sundhed 

5. kan vurdere den information, man får 

6. Kommunikere med sundhedsprofessionelle 

7. kan navigere i sundhedssystemet 

8. har evne til at finde relevante informationer om 

sundhed 

9. kan forstå information om sundhed. 



NORDJYDER MED EN ELLER FLERE AF DE 6 UDVALGTE SYGDOMME



SUNDHEDSKOMPETENCE BLANDT NORDJYDER MED EN ELLER FLERE 
AF DE 6 UDVALGTE SYGDOMME

▪ Mænd 25-44 år

▪ Kvinder 16-64 år

▪ Under uddannelse + 

gymnasial udd.

▪ Arbejdsløse, 

førtidspensionister og øvrige 

ikke-erhvervsagtige

▪ Bor alene

▪ Mænd 65+ år

▪ Grundskole

▪ Førtidspensionister, 

pensionister og øvrige ikke-

erhvervsaktive

▪ Bor alene

▪ Kvinder 16-44 år

▪ Grundskole + gymnasial 

uddannelse

▪ Førtidspensionister og øvrige 

ikke-erhvervsaktive

▪ Bor alene

(Meget) svært ved at 

sikre sig, at 

sundhedsprofessionelle 

forstår problemer rigtigt 

(Meget) svært ved at 

læse og forstå 

information om sundhed

(Meget) svært ved at stille 

spørgsmål til 

sundhedsprofessionelle for 

at få den information, de 

har brug for

Sammenlignet med gennemsnittet for alle nordjyder med mindst en kronisk sygdom



SUNDHEDSKOMPETENCE OG SPECIFIKKE KRONISKE SYGDOMME

Højere andel blandt personer med KOL, psykisk lidelse eller muskel-
skeletsygdom, der har svaret svært eller meget svært på alle 10 spørgsmål, 
sammenlignet med gennemsnittet

Personer med diabetes eller hjertekarsygdom: højere andel end  
gennemsnittet på alle spørgsmål på nær to spørgsmål, der handler om relation og 
dialog med sundhedsprofessionelle

Personer med kræft: ligger kun over gennemsnittet på spørgsmålene der handler 
om at læse og forstå information om sundhed

“In all long-term condition groups, as the level of education declined, difficulties 
in actively engaging with healthcare providers and understanding health 
information  increased. “ Reference

Andel inden for de 6 sygdomsgrupper, der har svaret svært eller meget svært på de 10 spørgsmål om 

sundhedskompetence, sammenlignet med gennemsnittet for 

https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e009627.long
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V/ ALEXANDRA JØNSON
LEKTOR, ROSKILDE UNIVERSITET 



Sundhedskompetence
oversat til
hverdagslivet

Temadag “Sundhedskompetence og
behandlingsbyrde”
7/12 2022



Sundhedskompetence (engelsk: health literacy) er en 

kombination af de personlige kompetencer og ressourcer i 

omgivelserne, der bestemmer menneskers mulighed for at 

finde, forstå, vurdere og bruge information til at tage 

beslutninger om sundhed.

(kilde: sundhedsstyrelsen)



“Jeg vil ikke bare være patient”













Et 
hverdagsliv 
med 
multisygdom



“Hvem skal jeg lytte til? Hjerte-Jens eller Lunge-
Hans?”



Behandlingsbyrden fylder



Ikke "et nummer”



Og det rammer også familien



Hvor hører
‘sundheds-
kompetencer’ 
til?



“De skal ikke tro, at jeg er dum”



Det er et problem fordi….



Kan vi ‘oversætte’ sundhedskompetencer?
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Drøftelse
Hvordan arbejder I med sundhedskompetence i dag?

Drøftelse rundt om bordet 15 min. og opsamling 15 min.

Hvilke målgrupper?

Hvilke indsatser?

Er der tale om:

➢ Organisatorisk sundhedskompetence?

➢ Individuel sundhedskompetence?

Er der samarbejde på tværs af sektorer?

Hvad er svært?
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48 ▪ www.defactum.dk

Behandlingsbyrde

Temadag: Sundhedskompetence og behandlingsbyrde

Hotel Scandic, Aalborg, 7.12.2022 

Marie Hauge Pedersen, ph.d.-studerende, cand.oecon

DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Institut for folkesundhed, Health, Aarhus Universitet
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Agenda

Behandlingsbyrde

Hvad er det, og hvorfor skal vi interessere os for det?

Behandlingsbyrde i Hvordan har du det?

Hvordan vi har spurgt til det?

Hvor mange og hvilke nordjyder oplever det?

Hvad er målet?
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Agenda

Behandlingsbyrde

Hvad er det, og hvorfor skal vi interessere os for det?

Behandlingsbyrde i Hvordan har du det?

Hvordan vi har spurgt til det?

Hvor mange og hvilke nordjyder oplever det?

Hvad er målet?
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Behandlings-
byrde

Billede fra Hvidbog om multisygdom, 2017

Det besvær,
en person oplever 
i sin hverdag, 
ved at skulle følge 
sin behandling.

Eton et al. 2012
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Opgaverne kan være mange...
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... og forskellene store

Mellem mennesker,

deres sygdomme

og deres vilkår
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Hvad er udfordringen?

Samlet
arbejds-
byrde

Samlet
kapacitet

▪ Mangelfuld efterlevelse af behandling / uhensigtsmæssige 
prioriteringer i behandlingen.

▪ Dårlig helbredsrelateret livskvalitet.
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Behandlingsbyrde – øget fokus

Delfi:

• 26 eksperter fra 
13 lande →

• 17 outcome-mål 
inkl. 
behandlingsbyrde

Populationsbaseret 
opgørelse af 
behandlingsbyrde:

kvalitetsindikator for 
sundhedsvæsenet
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Agenda

Behandlingsbyrde

Hvad er det, og hvorfor skal vi interessere os for det?

Behandlingsbyrde i Hvordan har du det?

Hvordan vi har spurgt til det?

Hvor mange og hvilke nordjyder oplever det?

Hvad er målet?
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Hvordan har vi spurgt?
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MTBQ

Egenomsorgs-
opgaver

Kontakt med 
sundhedsvæsenet

Afhængig af hjælp
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Hvordan har vi spurgt?

Filterspørgsmål:

”Får du behandling eller medicin for en eller 
flere sygdomme, eller går du til 
genoptræning eller regelmæssig kontrol?” 
(Ja / Nej) 

Måling af behandlingsbyrde: MTBQ

Kontinuert score (0-100 point) → fire 

kategorier: 

▪ ingen behandlingsbyrde

▪ lav byrde

▪ moderat byrde

▪ høj byrde
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Agenda

Behandlingsbyrde

Hvad er det, og hvorfor skal vi interessere os for det?

Behandlingsbyrde i Hvordan har du det?

Hvordan vi har spurgt til det?

Hvor mange og hvilke nordjyder oplever det?

Hvad er målet?
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Respondenter 

▪ 25 år og derover

▪ i behandling

10.480 (53 %) ~

192.000 personer

Behandlingsbyrde i Region Nordjylland

Pct. 67 %
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Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

behandlingsbyrde

Pct. Pct. Personer Personer

Alle 22 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 41.000 27.000

Mænd 25-44 år 28 ||||||||||||||||||||||||||| 29 |||||||||||||||||||||||||||| 3.700 3.800

45-64 år 26 ||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 8.600 5.200

65+ år 19 |||||||||||||||||| 9 ||||||||| 7.700 3.800

Alle mænd 23 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 20.000 13.000

Kvinder 25-44 år 30 ||||||||||||||||||||||||||||| 26 ||||||||||||||||||||||||| 5.700 5.000

45-64 år 24 ||||||||||||||||||||||| 15 |||||||||||||| 8.800 5.400

65+ år 16 |||||||||||||||| 9 |||||||| 7.000 3.700

Alle kvinder 22 ||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 22.000 14.000

Uddannelses- Under uddannelse 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 2.100 1.000

niveau Grundskole 22 |||||||||||||||||||||| 18 ||||||||||||||||| 9.400 7.500

Gymnasial 29 |||||||||||||||||||||||||||| 26 |||||||||||||||||||||||||| 1.100 1.100

Erhvervsfaglig 19 ||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 13.000 8.400

Kort videregående 26 |||||||||||||||||||||||||| 14 ||||||||||||| 3.500 1.900

Mellemlang videregående 21 ||||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 7.300 4.400

Lang videregående 25 ||||||||||||||||||||||||| 12 ||||||||||| 3.000 1.400

Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

behandlingsbyrde

Behandlingsbyrde i Region Nordjylland
(25+ år i behandling)
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Erhvervsstatus Beskæftigede 25 |||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 17.000 10.000

Arbejdsløse 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 21 |||||||||||||||||||| 1.500 900

Førtidspensionister 31 |||||||||||||||||||||||||||||| 25 ||||||||||||||||||||||||| 4.200 3.400

Efterlønsmodtagere 22 |||||||||||||||||||||| 3 || 500 <100

Alderspensionister 17 ||||||||||||||||| 9 |||||||| 15.000 7.500

Øvrige ikke-erhvervsaktive 23 ||||||||||||||||||||||| 44 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.400 4.400

Samlivsstatus Samlevende 21 ||||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 26.000 16.000

Ikke-samlevende 24 ||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 15.000 11.000

      Signifikant større Signif ikant mindre Afviger ikke signif ikant fra andelen i befolkningen (Region Nordjylland 2021)

Behandlingsbyrde i Region Nordjylland
(25+ år i behandling)

Moderat 

behandlings-

byrde

Høj 

behandlings-

byrde

Pct. Pct. Personer Personer

Alle 22 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 41.000 27.000

Mænd 25-44 år 28 ||||||||||||||||||||||||||| 29 |||||||||||||||||||||||||||| 3.700 3.800

45-64 år 26 ||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 8.600 5.200

65+ år 19 |||||||||||||||||| 9 ||||||||| 7.700 3.800

Alle mænd 23 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 20.000 13.000

Kvinder 25-44 år 30 ||||||||||||||||||||||||||||| 26 ||||||||||||||||||||||||| 5.700 5.000

45-64 år 24 ||||||||||||||||||||||| 15 |||||||||||||| 8.800 5.400

65+ år 16 |||||||||||||||| 9 |||||||| 7.000 3.700

Alle kvinder 22 ||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 22.000 14.000

Uddannelses- Under uddannelse 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 2.100 1.000

niveau Grundskole 22 |||||||||||||||||||||| 18 ||||||||||||||||| 9.400 7.500

Gymnasial 29 |||||||||||||||||||||||||||| 26 |||||||||||||||||||||||||| 1.100 1.100

Erhvervsfaglig 19 ||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 13.000 8.400

Kort videregående 26 |||||||||||||||||||||||||| 14 ||||||||||||| 3.500 1.900

Mellemlang videregående 21 ||||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 7.300 4.400

Lang videregående 25 ||||||||||||||||||||||||| 12 ||||||||||| 3.000 1.400

Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

Behandlingsbyrde

Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

behandlingsbyrde

Pct. Pct. Personer Personer

Alle 22 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 41.000 27.000

Mænd 25-44 år 28 ||||||||||||||||||||||||||| 29 |||||||||||||||||||||||||||| 3.700 3.800

45-64 år 26 ||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 8.600 5.200

65+ år 19 |||||||||||||||||| 9 ||||||||| 7.700 3.800

Alle mænd 23 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 20.000 13.000

Kvinder 25-44 år 30 ||||||||||||||||||||||||||||| 26 ||||||||||||||||||||||||| 5.700 5.000

45-64 år 24 ||||||||||||||||||||||| 15 |||||||||||||| 8.800 5.400

65+ år 16 |||||||||||||||| 9 |||||||| 7.000 3.700

Alle kvinder 22 ||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 22.000 14.000

Uddannelses- Under uddannelse 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 2.100 1.000

niveau Grundskole 22 |||||||||||||||||||||| 18 ||||||||||||||||| 9.400 7.500

Gymnasial 29 |||||||||||||||||||||||||||| 26 |||||||||||||||||||||||||| 1.100 1.100

Erhvervsfaglig 19 ||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 13.000 8.400

Kort videregående 26 |||||||||||||||||||||||||| 14 ||||||||||||| 3.500 1.900

Mellemlang videregående 21 ||||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 7.300 4.400

Lang videregående 25 ||||||||||||||||||||||||| 12 ||||||||||| 3.000 1.400

Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

behandlingsbyrde

Særlige risikogrupper: 

Unge og personer med (kompleks) kronisk sygdom og (formentlig) andre udfordringer 
ud over helbred
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Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

behandlingsbyrde

Pct. Pct. Personer Personer

Alle 22 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 41.000 27.000

Kommuner Morsø 21 |||||||||||||||||||| 13 ||||||||||||| 1.500 1.000

Thisted 24 ||||||||||||||||||||||| 13 ||||||||||||| 3.400 1.900

Brønderslev 24 ||||||||||||||||||||||| 14 ||||||||||||| 2.800 1.700

Frederikshavn 21 ||||||||||||||||||||| 14 ||||||||||||| 4.600 3.000

Vesthimmerland 22 |||||||||||||||||||||| 13 |||||||||||| 3.000 1.700

Læsø 24 |||||||||||||||||||||||| 8 ||||||| 200 <100

Rebild 24 |||||||||||||||||||||||| 10 |||||||||| 2.300 1.000

Mariagerfjord 23 |||||||||||||||||||||| 16 ||||||||||||||| 3.300 2.300

Jammerbugt 19 |||||||||||||||||| 16 ||||||||||||||| 2.500 2.100

Aalborg 23 |||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 13.000 9.100

Hjørring 21 |||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 4.500 3.100

      

Moderat

behandlingsbyrde

Høj

behandlingsbyrde

Signif ikant større Signif ikant mindre Afviger ikke signif ikant fra andelen i befolkningen (Region Nordjylland 2021)

Behandlingsbyrde i Region Nordjylland
(25+ år i behandling)
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Moderat 

behandlingsbyrde

Høj 

behandlingsbyrde

Pct. Pct. Personer Personer

Alle 22 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 41.000 27.000

Grupperede sygdomme Hjertekarsygdom 23 |||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 20.000 12.000

Diabetes 26 ||||||||||||||||||||||||| 19 ||||||||||||||||||| 6.300 4.700

KOL 25 ||||||||||||||||||||||||| 18 ||||||||||||||||| 4.500 3.200

Muskel- og skeletsygdom 23 ||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 23.000 16.000

Langvarig psykisk lidelse 30 ||||||||||||||||||||||||||||| 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7.800 9.400

Kræft 22 ||||||||||||||||||||| 15 |||||||||||||| 3.000 2.000

Antallet af En sygdom 17 ||||||||||||||||| 9 ||||||||| 5.700 3.000

kroniske sygdomme To sygdomme 20 |||||||||||||||||||| 12 ||||||||||| 8.000 4.800

Tre sygdomme 24 ||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 7.500 4.500

Fire+ sygdomme 27 ||||||||||||||||||||||||||| 22 ||||||||||||||||||||| 13.000 11.000

      

Moderat

behandlingsbyrde

Høj

behandlingsbyrde

Signif ikant større Signif ikant mindre Afviger ikke signif ikant fra andelen i befolkningen (Region Nordjylland 2021)

Behandlingsbyrde i Region Nordjylland
(25+ år i behandling)
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Billede fra Hvidbog om multisygdom, 2017

”Én ting er, at det er 
svært at være syg, 
en anden ting er, at 
det er enormt svært
at være syg i 
sundhedsvæsenet.”

Ung kvinde med multisygdom i debat på 

Folkemødet 2018

Hvad er 
målet?
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Marie Hauge Pedersen, marie.pedersen@rm.dk
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Drøftelse

Hvordan kan vi understøtte 

borgerne med høj 

behandlingsbyrde og lav 

sundhedskompetence?
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Organisatorisk 
sundhedskompetence 

8 veje til mere lighed i det danske sundhedsvæsen



Hvad vil vi...

• Hvad er organisatorisk sundhedskompetence  
...og hvad er det hos jer?

• Organisatorisk sundhedskompetence i det 
danske sundhedsvæsen – en ny rapport om 
lighed

• Case 1 – En ramme om en vaccinationsindsats
• Case 2 – En platform for organisatorisk 

forandring i kommunal genoptræning
• 8 veje til organisatorisk sundhedskompetence



Hvad er organisatorisk sundhedskompetence 



Side 3

Hvad er organisatorisk sundhedskompetence? 

Side 1



Hvad er organisatorisk sundhedskompetence 
hos dig? 

Vend dig til din sidemand og diskutér...

... hvad kan der gøres i din organisation 
for at forbedre adgang til og udbytte af 
jeres tilbud/forløb for alle borgere uanset 
deres niveau af sundhedskompetence?



❑ Ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet

❑ Navigation i forløbene

❑ Tid og mangel på sundhedspersonale

❑ Patienternes sundhedskompetence og 
opfattelse af sundhed og sygdom

❑ Forskellige forventninger og hvor proaktiv man 
skal være

❑ Fordomme og moralisering

❑ Økonomiske og logistiske barriere

❑ Kvaliteten af kommunikationen mellem borger 
og sundhedsprofessionel herunder sproget, 
spørgsmål, tillid og empati.



”Vi skal differentiere tid og krav, så alle 
kan følge behandlingsforløb, og vi skal 

styrke det tværfaglige samarbejde. 

Vi skal styrke inddragelsen af patienterne 
såvel i udviklingen af sundhedsvæsenet 

som i det konkrete møde. 

Vi skal forstå, at mennesker har 
forskellige sundhedskompetencer og 
derfor har forskellige muligheder og 

behov, når vi kommunikerer og 
tilrettelægger sundhedstilbud og forløb”.



Case 1
En ramme om en vaccinationsindsats



Ulighed i tilslutning til vaccination

• Lokale forskelle 

• Barrierer for at tage i mod vaccinationstilbud 

• Samarbejde på tværs

• Nedbryde barriere og imødekomme målgruppens 
sundhedskompetence



Organisatorisk sundhedskompetence i 
vaccinationsindsats 

• Nærhed til vaccination i boligområder, uddannelser, 
arbejdspladser, events og detailhandel

• Civilsamfundsorganisationer, boligorganisationer og lokale 
ildsjæle spiller en afgørende rolle

• Nye tiltag, der skaber opmærksomhed på 
vaccinationstilbuddet

• Tilstedeværelse, dialog og åbenhed for bekymringer, bl.a. med 
sundhedsdialogkorps.



Case 2
En platform for organisatorisk 

forandring i kommunal genoptræning



Kommunal genoptræning efter hjertesygdom

- Hvem er ”de sårbare” hos os?

- Hvad er deres behov?

- Hvordan kan vi støtte dem 
(indenfor rammerne af vores 
organisation)?



Hvem er de, hvad er behovene...

Individet

Kontekst
Organisationens krav 
& kompleksitet

Individuelle 
kompetencer & vilkår



...og hvad kan vi gøre?

Individet

Kontekst
Organisationens krav 
& kompleksitet

Individuelle 
kompetencer & vilkår



Indsatserne – et eksempel

CHAT

Støttende 
relationer til 

sundhedsprof
essionelle

Støttende 
personlige 
relationer

Adgang til og 
forståelse af 

helbredsinfor
mation

Nuværende 
sundhedsadf

ærd

Styrker og 
barrierer i 
relation til 

sundhedsfre
mme



Resultaterne – en platform for forandring
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kompetenceudvikling af medarbejdere i enheden

1. Afprøvning og implementering af SK dialogredskab (CHAT)*

2. Problembaseret opfølgningssamtale*

3. Telefonisk opfordring til pårørendeinddragelse*

4. Ledsagerordning*

5. Pårørendefolder*

Udbredelse og erfaringsdeling med andre kommunale enheder, politikere, patientforeninger mv. 

SK i politisk visionSK er politisk aftalemål

Forenkling af breve, indkaldelser og hjemmesidetekst

Videoer til undervisning og hjemmetræning

Spørgeguide til afdækning af eSK

Holdtilbud til msk med nedsat 

SK og kronisk sygdom

Ledelsesmandat

Spørgeskema-

undersøgelse*

Organisatorisk 

selvevaluering*

SK samskabelsesaftiviteter og 

prøvehandling 1-5*



Hvad har vi lært?

• Find din sårbarhed
• Hvor er der huller i osten?

• Få ledelsens opbakning og 
prioritering

• Inddrag medarbejderne og sørg for 
løbende kompetenceudvikling 

• Få alle ”on board”

• Gennemfør stepvis forandring af 
praksis baseret på borgernes behov

“Ja altså nu er vi jo hjertet i det […]. Så der tror jeg vi har 
været heldige, på den måde, at det er integreret i vores team, 

fordi vi har arbejdet så dybdegående med det”
(medarbejder)



Side 89

8 veje til organisatorisk sundhedskompetence



”At man, naar det i Sandhed skal 
lykkes En at føre et Menneske hen til 
et bestemt Sted, først og fremmest 

maa passe paa at finde ham der, 
hvor han er, og begynde der.”

(Søren Aabye Kierkegaard)

Rapporten: https://sst.dk/da/Nyheder/2022/Hvordan-bekaemper-vi-ulighed-i-sundhedsvaesenet_

Mere information: ph.au.dk/sundhedskompetence

Kontakt: Læge, ph.d. Anna Aaby (annaab@rm.dk), specialkonsulent Christina Ersbøll Ross (cher@sst.dk), 
chefkonsulent Rasmus Baagland (raba@sst.dk), professor, MPH, ph.d. Helle Terkildsen Maindal (htm@ph.au.dk)

https://sst.dk/da/Nyheder/2022/Hvordan-bekaemper-vi-ulighed-i-sundhedsvaesenet_
http://www.ph.au.dk/sundhedskompetence
mailto:annaab@rm.dk
mailto:cher@sst.dk
mailto:raba@sst.dk
mailto:htm@ph.au.dk
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NY TYPE SUNDHEDSDIALOGER 
SOM SKABER ØGET 
EMPOWERMENT, MESTRING OG 
LIVSKVALITET. 

• Præsentation.

• Erfaringer fra Aktiv patientstøtte med 

sundhedsdialoger til Borgere med 

multisygdom, mestring, empowerment

og livskvalitet. 

• De 3 roller/ Hybrid i kommunikation

• Samtalemodellen. Målsyret, effektiv & 

samskabende proces

• Anerkendelse/Relationen

• Patientoplevelser

• Spørgsmål?

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



ERFARINGER FRA AKTIV  PATIENTSTØTTE MED SUNDHEDSDIALOGER T IL BORG ERE 
MED MULTISYGDOM?.

• Støttende telefonsamtaler, baseret på en coachende tilgang, til patienter med nyopdaget eller 

kronisk sygdom og multisyge borgere. 

▪ Et nationalt forskningsprojekt patientstøtte program der tilbyder patienter med høj risiko for et 

fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser. Målet er at øge livskvaliteten, hjælpe til en bedre 

mestring af sygdomme og reducere forbruget af sundhedsydelser. 

• Forskningen har vist at den nye type dialog og samtale forbedrer både den mentale og fysiske 

livskvalitet og mestring af deres livssituation 

• Der ses effekter på øget empowerment og mestring af færdigheder. 

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach, Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA-NC

https://www.lerendeleiders.nl/anderenleiden/empowerment-is-niet-zomaar-een-kunstje
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



Coach
Hjælper patienten med selv at komme 

frem til nye indsigter

• Stiller spørgsmål, der skaber 

refleksion og indsigt i egen situation

• Spørger ind til ressourcer og 

virkningsfulde strategier

• Medvirker til at skabe fremdrift for 

patienten i forhold til handleplanen

Omsorgsperson
Give følelsesmæssig støtte, så 

patienten føler sig mødt og forstået

• Viser empati og forståelse for patientens 

sygdom og situation

• Trøster patienten i svære øjeblikke

• Taler med patienten om at leve 

med kroniske sygdomme

Vidensperson

Giver relevant viden

• Giver patienten indsigt i sin sygdom

• Tilbyder råd til egenomsorg og gode strategier

• Guider til at navigere i behandlingssystemet og mulighederne for støtte

Støtteperson

STØTTEPERSONENS ROLLER HYBRID FUNKTION I SAMTALEN
(SE KAPITEL 4  I  PRAKSISHÅNDBOGEN)



Delt op i et ’hvad’, et ’hvordan’ og et ’hvorfor’:

Hvad er systemisk coaching?

Systemisk coaching er en hjælpeorienteret samtaleform. 

Fra en samskabende og nysgerrig position understøtter og inspirerer coachen en eller flere fokuspersoner til at reflektere over og 

lære af egne og andres erfaringer, og derigennem blive klogere på egne ressourcer og handlemuligheder. Det sker i forhold til

udviklingsønsker, dilemmaer og udfordringer, som er vigtige for den eller de pågældende, og med fokus på de sociale og 

organisatoriske mønstre og relationer, fokuspersonen(erne) handler i.

Systemisk coaching. En grundbog, s. 18-19

EN DEFINITION AF SYSTEMISK COACHING
(SE KAPITEL 5 I PRAKSISHÅNDBOGEN) 



SAMTALEMODELLEN

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



• Samtalemodellen; At lære at navigere i samtalen, lave 

en god kontrakt, justere og styre samtalen undervejs og 

slutte godt af

• Veksling i de tre positioner i ”Rollen som 

Støttesygeplejerske”; At lære, hvordan man kan 

navigere og anvende rollerne hensigtsmæssigt i forhold 

til borgeren

• Mestring af coachingpositionen; At lære sig de 

forskellige coachende redskaber og kunne anvende dem 

i samtalen med borgeren

• Løbende refleksion; Et fokus på, hvordan I hver især 

tilegner jer modellens anvendelse i lyset af egne styrker, 

præferencer osv.

HVORDAN BRUGER MAN OVERORDNET SAMTALEMODELLEN?



SAMTALEGUIDE

Opstart

Kontakt

Rammesætning

Identificere 

problem sammen 

med borgeren. 

Opstart

Viden Strategier

Egenomsorg
Behandlings-

systemet

Hjælp og støtte
Afslutning

Handlinger

Afslutning



Samtalemodellen har 3 overordnede faser, som er gode at læne sig op af i 
samtalen med borgerne:

1. Den gode kontrakt

2. Samtale om 4 hovedområder for borgeren:

• Viden – at øge patientens viden om egen sygdom 
og behandling

• Strategier – at styrke patientens strategier til at 
håndtere forværringer i sygdommen

• Egenomsorg – at øge patientens forebyggende 
aktiviteter og mulighed for information

• Behandlingssystemet – at hjælpe patientens med 
at navigere i behandlingssystemet og få hjælp

3. Afslutning 

INDHOLD I SAMTALEMODELLEN



ANERKENDELSE SOM FORUDSÆTNING FOR DEN 

GODE RELATION

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



ANERKENDELSE I  DIALOGEN

• Den tyske skole af anerkendelse ses 

særligt hos Hegel og Honneth.

• Alle mennesker har brug for at opleve, 

og at de bliver anerkendt- At blive set, 

hørt og forstået som en signifikant 

anden person.

• Anerkendelse er almenmenneskeligt 

behov som centralt for vores udvikling 

som menneske

• Alle har behov for at blive hørt, set og 

forstået på tre områder.

• Privatsfære: Kærlighed, familie, venner

• Socialsfære: Arbejdsplads og 

fællesskab

• Samfundssfære: rettigheder og 

deltagelse

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



At anstrenge sig for at forstå, hvad den anden oplever – i stedet for at vurdere 

hvor vidt oplevelsen er realistisk, relevant eller velbegrundet

LEVET ANERKENDELSE



At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt
sted først om fremmest må passe på at finde ham der hvor han er og begynde
der.

Hjælperen må først ydmyge sig under den han vil hjælpe og derved forstå, at det 
hjælper ikke at herske, men at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den 
herskesyge, men den tålmodigste, og at det at hjælpe er villighed til indtil videre
at finde sig i at have uret og ikke forstå, hvad den anden forstår-

Søren Kirkegaard (1813-1855)

KUNSTEN AT HJÆLPE IFØLGE 
SØREN KIERKEGAARD

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder &, Akkrediteret systemsik coach,



PATIENTTILBAGEMELDINGER

• ”Sygeplejersken ser ikke kun på min sygdom, men på alt det udenom og
støtter mig i forhold til andre store udfordringer, som kan gøre det svært at 
klare et liv med kronisk sygdom.”

• ”Sygeplejersken er med til at åbne mine øjne for andre løsninger, sætter 
nogle tanker i gang hos mig, og kommer f.eks. med forslag til, hvad jeg kan 
spørge lægerne om. Hun har kort sagt gjort det meget lettere for mig at 
håndtere mit liv med flere forskellige sygdomme.”

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



PATIENTTILBAGEMELDINGER

• ”Jeg har lært at acceptere min sygdom og kontrollere den. Og har lært at 
erkende jeg aldrig kommer over den, men har lært at leve med den.”

• ”Jeg er blevet motiveret til at ændre min livsstil. Jeg er blevet mere bevidst 
om hvem jeg skal henvende mig til og hvornår jeg skal gøre det.”

• ”Sygeplejersken minder mig om, hvad jeg skal huske at spørge lægerne om. 
Hun er fantastisk til at motivere og samtidig holder hun mig fast på mine 
træningsmål og de aftaler vi laver.”

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



HUSK
Gode dialoger er et håndværk, som du kan lære gennem opbygning af kommunikative og 

relationelle kompetencer, træning og refleksioner om egen praksis

Herigennem udvikler du din intuition og timing.

Med tiden kan du række ubesværet ned i rygsækken med kommunikative redskaber og 
gennem dialogen hjælpe patienterne med det han eller hun har brug for. 



SPØRGSMÅL?

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,



•Tak for jeres 
opmærksomhed

Birgitta Ahlbom Christensen

Mail: biahc@rn.dk

Telefon: 20705172 eller 61139607

Birgitta Ahlbom Christensen. Sygeplejerske, klinisk vejleder 

&, Akkrediteret systemsik coach,
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Refleksion og kort opsamling i plenum

Hvordan kan jeg bruge viden fra i dag i min praksis?
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Tak for 

opmærksomheden

Tak for opmærksomheden


