
1

11

Sundhedsfremme og Sundhedsfremme og 
forebyggelseforebyggelse

Kommuneprojekt 2010Kommuneprojekt 2010
Anne ChristensenAnne Christensen
Hanne SodemannHanne Sodemann

22

ForebyggelseForebyggelse

Definition:Definition:
Sundhedsrelaterede aktiviteter, der sSundhedsrelaterede aktiviteter, der søøger at ger at 
forhindre udviklingen af sygdomme, forhindre udviklingen af sygdomme, 
psykosociale problemer eller ulykker og dermed psykosociale problemer eller ulykker og dermed 
fremme den enkeltes sundhed og fremme den enkeltes sundhed og 
folkesundhedenfolkesundheden..

Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. UdgivTerminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Udgivet af et af 
Sundhedsstyrelsen juni 2005.Sundhedsstyrelsen juni 2005.
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SundhedsfremmeSundhedsfremme

Definition:Definition:

Sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer ogSundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og
processer, der fremmer den enkeltes sundhedprocesser, der fremmer den enkeltes sundhed
og folkesundheden.og folkesundheden.

Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhTerminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed.ed.
Udgivet af Sundhedsstyrelsen juni 2005.Udgivet af Sundhedsstyrelsen juni 2005.
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Forebyggelses perspektivetForebyggelses perspektivet

•• Retter sig mod at ville UNDGRetter sig mod at ville UNDGÅÅ noget unoget uøønsket nsket 
f.eks. ulykker og SYGDOMf.eks. ulykker og SYGDOM

•• Fokus pFokus påå sygdom og risikosygdom og risiko

•• ””oppefra og nedoppefra og ned”” –– princippetprincippet

•• Ekspertstyring  : ForskrifterEkspertstyring  : Forskrifter

•• Rettet mod den NEGATIVE side af Rettet mod den NEGATIVE side af 
sundhedsbegrebet: Frygtsundhedsbegrebet: Frygt

55

Sundhedsfremme Sundhedsfremme perskeptivetperskeptivet
•• Handler om at FREMME den enkeltes SUNDHEDHandler om at FREMME den enkeltes SUNDHED

•• Fokus pFokus påå SUNDHEDSUNDHED

•• DeltagerorienteretDeltagerorienteret

•• DialogorienteretDialogorienteret

•• Tager udgangspunkt i den enkelteTager udgangspunkt i den enkelte

•• ””nedefra og opnedefra og op”” –– princippetprincippet

•• SSæætte den enkelte i stand til at styre sig selv og ftte den enkelte i stand til at styre sig selv og fåå magt over eget magt over eget 
livliv

•• Rettet mod den POSITIVE side af sundhedsbegrebet: HRettet mod den POSITIVE side af sundhedsbegrebet: Hååb, b, 
handlekompetencehandlekompetence

66

FolkesundhedFolkesundhed

Definition:Definition:
Befolkningens samlede sundhedstilstandBefolkningens samlede sundhedstilstand

Befolkningen = os alle sammenBefolkningen = os alle sammen
Sundhed= ????? Sundhed= ????? 
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SundhedSundhed

WHO: WHO: 

Health is a Health is a statestate of of completecomplete physicalphysical,   ,   
mental and mental and andand social social wellwell--beingbeing andand
not not merelymerely the absence of the absence of diseasedisease oror
infirmityinfirmity.    ( 1946 ).    ( 1946 )
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Andre vinklerAndre vinkler

Psykologisk: Psykologisk: 
HHøøjt integreret kapacitet for jt integreret kapacitet for psykopsyko--
fysiologiskfysiologisk funktionsduelighed, som sfunktionsduelighed, som sæætter tter 
personen i stand til at personen i stand til at mestre mestre situationer 
og fremme og fremme øønsker og mnsker og måål.l.
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Andre vinklerAndre vinkler
Antropologisk:Antropologisk:
Sundhed er et diskursivt begreb, der konstrueres af Sundhed er et diskursivt begreb, der konstrueres af 
mennesker i en given kontekst.mennesker i en given kontekst.

Sundhed bliver et begreb i stadig forandring mere end ”en 
tilstand”:

Hvad giver mening for den enkelte!

Hvornår er du  villig til/motiveret til at ændre adfærd?

Når det giver mening for os og vi kan overskue 
forandringen!

1010

Hvad er Hvad er ””sundhedsundhed””??
TO forskellige TO forskellige 

opfattelser:opfattelser:

Sundhed som: Sundhed som: ””det det 
gode livgode liv””

( livskvalitet)( livskvalitet)

›‹›‹
Sundhed som: at vSundhed som: at væære re 
rask rask 

(i mods(i modsæætning til at tning til at 
vvæære syg)re syg)
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Hvad er sundhed?Hvad er sundhed?

At vAt væære sund re sund –– at vat væære usundre usund
At vAt væære rask re rask –– at vat væære sygre syg

At vAt væære sund er ikke nre sund er ikke nøødvendigvis det samme som at vdvendigvis det samme som at væære re 
raskrask

At vAt væære rask handler om vores krop (helbred)re rask handler om vores krop (helbred)

Sundhed handler om hele vores liv, vSundhed handler om hele vores liv, væærdier, identitetrdier, identitet
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Sundhedsfremme er at haveSundhedsfremme er at have
fokus pfokus påå sundhed:sundhed:

•• Handler om at opnHandler om at opnåå nogle positive udviklingernogle positive udviklinger
•• HjHjæælpe med at se mulighederlpe med at se muligheder
•• HjHjæælpe til en bedre problemdefinitionlpe til en bedre problemdefinition
•• GGøøre muligheder synligere muligheder synlige
•• Finde, hvor personens/familiens ressourcer liggerFinde, hvor personens/familiens ressourcer ligger
•• GGøøre selvstre selvstæændigendige
•• GGøøre selvhjulpenre selvhjulpen
•• Give folk den fGive folk den føølelse, at lelse, at ””ttæænder er til at have med at nder er til at have med at 

ggøørere””
Sundhedsfremme i teori og praksis, Jensen og Johnsen, 2000, sideSundhedsfremme i teori og praksis, Jensen og Johnsen, 2000, side 8383
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Fire sundhedsbegreberFire sundhedsbegreber

Kilde Kilde www.uvm.dkwww.uvm.dk

Undervisningsvejledning forUndervisningsvejledning for
emnet sundhedsemnet sundheds-- og og 
seksualundervisning og seksualundervisning og 
familiekundskabfamiliekundskab

1414

De 4 sundhedsbegreber i forhold til colaDe 4 sundhedsbegreber i forhold til cola
1.1. Her ses cola kun i forhold til at kunne Her ses cola kun i forhold til at kunne 

skabe sygdomskabe sygdom (fedme, erosioner p(fedme, erosioner påå
ttæænderne). Brugen af cola ses kun som nderne). Brugen af cola ses kun som 
udtryk for udtryk for livsstil.livsstil.

2.2. Her ses cola stadig som udtryk for den Her ses cola stadig som udtryk for den 
enkeltes enkeltes livsstillivsstil, men nu ses ogs, men nu ses ogsåå med, at med, at 
cola kan have vigtige cola kan have vigtige sociale og sociale og 
kulturelle funktioner.kulturelle funktioner.

3.3. Her ses de kun de Her ses de kun de negative negative 
konsekvenser afkonsekvenser af cola pcola påå ttæænderne og nderne og 
kroppen , men ses i bredere kroppen , men ses i bredere 
sammenhsammenhææng: Reklamer, angst for ng: Reklamer, angst for 
mobning, ungdomskultur med misbrug mobning, ungdomskultur med misbrug 
ppååvirker den enkeltes valg af livsstil.virker den enkeltes valg af livsstil.

4.4. Her ses cola bHer ses cola bååde ud fra en de ud fra en bredbred og og 
ud fra en ud fra en positivpositiv sammenhsammenhææng.ng.
I visse tilfI visse tilfæælde har cola en skadelig lde har cola en skadelig 
indvirkning pindvirkning påå ttæænder/krop nder/krop –– men i andre men i andre 
sammenhsammenhæænge har brugen en vigtig social nge har brugen en vigtig social 
funktion. funktion. Hvad vi gHvad vi gøør, er ikke kun r, er ikke kun 
udtryk for eget valg af livsstil, men udtryk for eget valg af livsstil, men 
ppååvirkes ogsvirkes ogsåå af vores levevilkaf vores levevilkåår.r.
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DetDet BredeBrede, , positivepositive sundhedsbegreb:sundhedsbegreb:

•• Sundhedsbegrebet bliver kaldt bredtSundhedsbegrebet bliver kaldt bredt, fordi , fordi 
bbååde livsstil og levevilkde livsstil og levevilkåår har betydning for r har betydning for 
sundheden. sundheden. 

•• Sundhedsbegrebet bliver kaldt positivtSundhedsbegrebet bliver kaldt positivt, , 
fordi sundhed ikke kun handler om fravfordi sundhed ikke kun handler om fravæær af r af 
sygdom. Det er ogssygdom. Det er ogsåå et spet spøørgsmrgsmåål om l om 
livskvalitet og velvlivskvalitet og velvæære, bre, bååde fysisk, psykisk og de fysisk, psykisk og 
socialt.socialt.
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Det gode livDet gode liv

Hvis sundhed som begreb ikke blot dHvis sundhed som begreb ikke blot dæækkerkker
fravfravæær af sygdom, hvor stopper det sr af sygdom, hvor stopper det såå ??

Hvem definerer det gode liv ?Hvem definerer det gode liv ?

Er det gode liv det samme for os alleEr det gode liv det samme for os alle
sammen ?sammen ?

Hvordan hHvordan hæænger dette sammen med en tandpleje, der nger dette sammen med en tandpleje, der 
ssæætter sig mtter sig måål pl påå befolkningens vegne ?befolkningens vegne ?

Borgerinddragelse ?Borgerinddragelse ?
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Det gode livDet gode liv

Hvor meget skal staten blande sig i Hvor meget skal staten blande sig i 
befolkningens liv ?befolkningens liv ?

Hvor meget skal sundhedsprofessionelle Hvor meget skal sundhedsprofessionelle 
blande sig i patienternes liv ?blande sig i patienternes liv ?
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Visioner Visioner 
for bfor bøørn og unge i Varde kommunern og unge i Varde kommune

•• Politikken er udarbejdet med det Politikken er udarbejdet med det 
overordnede afsoverordnede afsææt, at barnets tarv skal t, at barnets tarv skal 
stilles i centrum.stilles i centrum.

•• Medbestemmelse / medansvar / dialogMedbestemmelse / medansvar / dialog

•• Helhed / sammenhHelhed / sammenhææng /overgange i ng /overgange i 
barnets livbarnets liv

•• Tidlig indsats / rummelighed / inklusion Tidlig indsats / rummelighed / inklusion 

•• Barnets alsidige personlige udvikling / Barnets alsidige personlige udvikling / 
llææring / kvalitetring / kvalitet

Omsorg / frirumOmsorg / frirum

Forskellighed / mangfoldighedForskellighed / mangfoldighed

•• SundhedSundhed

•• SammenhSammenhææng med det omgivende ng med det omgivende 
samfund / kultursamfund / kultur

•• BBøørn/ unge med srn/ unge med sæærlige behov.rlige behov.

•• VidensdelingVidensdeling / kompetenceudvikling./ kompetenceudvikling.
•• Under alle omrUnder alle områåder medtder medtæænkes nkes 

integrationsintegrations--perspektivet perspektivet 
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Politik bPolitik bøørn og unge : rn og unge : ””SundhedSundhed””
•• Det er vDet er væærdifuldt at:rdifuldt at:
•• alle balle bøørn/unges sundhed plejes og styrkes.rn/unges sundhed plejes og styrkes.
•• ttæænke i det brede sundhedsbegrebnke i det brede sundhedsbegreb
•• vvæægte psykisk sundhed pgte psykisk sundhed påå lige fod med fysisk sundhed.lige fod med fysisk sundhed.

•• Derfor vil vi:Derfor vil vi:
•• ssæætte fokus ptte fokus påå kost og motionkost og motion
•• tilstrtilstrææbe at sundhed tbe at sundhed tæænkes ind alle steder, hvor bnkes ind alle steder, hvor bøørn/unge frn/unge fæærdes, og at personalet rdes, og at personalet 

tager medansvar.tager medansvar.
•• sikre at der er opmsikre at der er opmæærksomhed prksomhed påå sundheden, allerede nsundheden, allerede nåår et barn er pr et barn er påå vej.vej.

•• Succeskriterier: Succeskriterier: 
•• at der er formuleret en sundhedspolitik at der er formuleret en sundhedspolitik 
•• at fysisk / psykisk / social trivsel er indarbejdet i skolers /dat fysisk / psykisk / social trivsel er indarbejdet i skolers /dagtilbuds indsatsomragtilbuds indsatsområåderder
•• at relationers betydning er medtat relationers betydning er medtæænkt i dagtilbud/skoler og det tvnkt i dagtilbud/skoler og det tvæærfaglige rfaglige 

samarbejde med bsamarbejde med bøørn og forrn og foræældreldre
•• at bat bøørn og forrn og foræældre oplever, at indsatsen pldre oplever, at indsatsen påå sundhedsomrsundhedsområådet har det har øøget deres get deres 

handlemulighederhandlemuligheder
•• at der er et formaliseret samarbejde mellem sundhedsplejersker oat der er et formaliseret samarbejde mellem sundhedsplejersker og jordemg jordemøødredre

((www.vardekommune.dkwww.vardekommune.dk –– bbøørn og unge rn og unge –– politik politik –– sundhed)sundhed)
2020

Det gode spDet gode spøørgsmrgsmååll

Fra patogenese til Fra patogenese til salutogenesesalutogenese::

Flytte fokus fra spFlytte fokus fra spøørgsmrgsmåålet:let:
””Hvordan forklarer man, at folk bliver syge ?Hvordan forklarer man, at folk bliver syge ?””

til:til:
””Hvordan bliver eller forbliver folk raske ?Hvordan bliver eller forbliver folk raske ?””
Hvilke ressourcer har de, vi kan bygge videre pHvilke ressourcer har de, vi kan bygge videre påå??
Aaron Aaron AntonovskyAntonovsky
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Det mulige svarDet mulige svar

””FFøølelsen af sammenhlelsen af sammenhææng.ng.””
””SenseSense of of coherencecoherence”” ( ( AntonowskyAntonowsky ))

-- Begribelighed Begribelighed 
-- HHååndtndtéérbarhedrbarhed
-- MeningsfuldhedMeningsfuldhed
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SundhedsfremmeSundhedsfremme

•• Give folk redskaber til at forstGive folk redskaber til at forståå. (l. (lææring)ring)
•• Skabe muligheder, sSkabe muligheder, såå folk kan handle.folk kan handle.
•• Mennesker skaber selv mening.Mennesker skaber selv mening.

•• Dette skal vi prDette skal vi prøøve at ve at ””overfoverføørere”” til vores til vores 
handlemuligheder i den kommunale tandpleje handlemuligheder i den kommunale tandpleje –– ttæænke nke 
det brede, positive sundhedsbegreb ind i vores det brede, positive sundhedsbegreb ind i vores 
planlplanlæægning, hvis vores populationsgning, hvis vores populations-- , risikostrategier og , risikostrategier og 
vores daglige instruktion og motivation skal give mening vores daglige instruktion og motivation skal give mening 
for vores patienterfor vores patienter

2323

En model :En model :
Forebyggelse er en del af det sundhedsfremmende arbejde Forebyggelse er en del af det sundhedsfremmende arbejde ––

skal skal ””trtræække i samme retningkke i samme retning””

SundhedsfremmeSundhedsfremme

Forebyggelse

Sundhedsfremme
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Den sundhedsprofessionelles rolleDen sundhedsprofessionelles rolle

•• ForebyggerenForebyggeren ppååpeger risiko og hjpeger risiko og hjæælper lper 
med at forhindre, at der opstmed at forhindre, at der opståår skaderr skader

•• SundhedsfremmerenSundhedsfremmeren prprøøver at forstver at forståå, , 
hvordan andre skaber mening og tilbyder hvordan andre skaber mening og tilbyder 
sig som konsulent i den andens liv.sig som konsulent i den andens liv.
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Den professionelle rolleDen professionelle rolle

””I professionel henseende er I professionel henseende er 
sundhedsfremme ( dermed ) i bund og sundhedsfremme ( dermed ) i bund og 
grund en sundhedspgrund en sundhedspæædagogisk metode, dagogisk metode, 
hvor den professionelle stiller sig til rhvor den professionelle stiller sig til råådigheddighed
for at etablere en dialog omkring borgerens for at etablere en dialog omkring borgerens 
sundhedsundhed”” Lars Lars OberlOberläändernder
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HjHjæælpekunstlpekunst

…….. At man, n.. At man, nåår det i sandhed skal lykkes en at r det i sandhed skal lykkes en at 
fføøre et andet menneske et bestemt sted hen, re et andet menneske et bestemt sted hen, 
fføørst og fremmest mrst og fremmest måå passe ppasse påå at finde ham at finde ham 
der, hvor han er, og begynde der.der, hvor han er, og begynde der. Dette er Dette er 
hemmeligheden i al hjhemmeligheden i al hjæælpekunst. Enhver, der lpekunst. Enhver, der 
ikke kan det, han er selv i en indbildning, nikke kan det, han er selv i en indbildning, nåår r 
han mener at kunne hjhan mener at kunne hjæælpe andre. For i lpe andre. For i 
sandhed at kunne hjsandhed at kunne hjæælpe en anden mlpe en anden måå jeg jeg 
kunne forstkunne forståå mere end han mere end han –– men dog fmen dog føørst og rst og 
fremmest forstfremmest forståå, det han forst, det han forståår.      r.      

SSøøren Kierkegaardren Kierkegaard

2727

VisionVision

•• Hvordan skal den kommunale tandpleje Hvordan skal den kommunale tandpleje 
positionere sig i en verden, der mere og mere positionere sig i en verden, der mere og mere 
arbejder med borgerinddragelse, arbejder med borgerinddragelse, 
sundhedsfremme sundhedsfremme -- og hvor kommuner og og hvor kommuner og 
regioner er forpligtede til at opstille regioner er forpligtede til at opstille 
sundhedspolitikker ?sundhedspolitikker ?

•• Hvilke relationer til omverdenen skal den Hvilke relationer til omverdenen skal den 
kommunale tandpleje have ?kommunale tandpleje have ?
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Undervisning og lUndervisning og lææringring

•• Undervisning er det, der kommer ud af Undervisning er det, der kommer ud af 
munden pmunden påå llææreren.reren.

•• LLææring er det, der foregring er det, der foregåår i hovedet pr i hovedet påå
bbøørnene.rnene.

•• DET ER IKKE DET SAMME !!!!!DET ER IKKE DET SAMME !!!!!

2929

Fra tankpasserpFra tankpasserpæædagogik til ldagogik til lææringring

VidenViden
Holdning Holdning 
Handlinger.Handlinger.

Arbejde med.
Tænke over

Forstå

Give mening
Tillægge betydning

Handle
Forandre praksis

3030

TrinmTrinmååll 6 klasse6 klasse
ÅÅrsager og betydningrsager og betydning
•• beskrive den daglige livsstils betydning for sundhedenbeskrive den daglige livsstils betydning for sundheden,, herunder kost, tobak, motion herunder kost, tobak, motion 
•• give eksempler pgive eksempler påå, , hvordan levevilkhvordan levevilkåår kan pr kan pååvirke sundhedvirke sundhed
•• ggøøre rede for faktorer, der pre rede for faktorer, der pååvirker det fysiske og psykiske arbejdsmiljvirker det fysiske og psykiske arbejdsmiljøø
•• kende fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med pubertekende fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten ten 
•• fortfortæælle om drengelle om drenge-- og pigeroller og pigeroller 
•• aflaflææse og begrunde fse og begrunde føølelsesmlelsesmææssige reaktioner. ssige reaktioner. 
Visioner og alternativerVisioner og alternativer
•• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og fkundskaber og fæærdigheder, der rdigheder, der 

ssæætter dem i stand til at tter dem i stand til at 
•• sammenligne forskellige former for livsstil, seksualmoral og famsammenligne forskellige former for livsstil, seksualmoral og familieliv til forskellig tid og i ilieliv til forskellig tid og i 

forskellige dele af verden forskellige dele af verden 
•• fortfortæælle om forskellige sociale netvlle om forskellige sociale netvæærk, som brk, som bøørn og voksne kan indgrn og voksne kan indgåå i i 
•• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og fkundskaber og fæærdigheder, der rdigheder, der 

ssæætter dem i stand til at tter dem i stand til at 
•• vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i socialevurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netvnetvæærk rk 
•• formulere og diskutere drformulere og diskutere drøømme om det gode liv mme om det gode liv 
•• formulere alternativer i relation til eksisterende levevilkformulere alternativer i relation til eksisterende levevilkåår og livsstil. r og livsstil. 
Handling og forandringHandling og forandring
•• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og fkundskaber og fæærdigheder, der rdigheder, der 

ssæætter dem i stand til at tter dem i stand til at 
•• begrunde valg om forhold, der har betydning for egen og andres sbegrunde valg om forhold, der har betydning for egen og andres sundhed undhed 
•• beskrive muligheder og barrierer for egne og fbeskrive muligheder og barrierer for egne og fæælles handlinger. lles handlinger. 
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Fire sundhedsbegreberFire sundhedsbegreber

Kilde Kilde www.uvm.dkwww.uvm.dk

Undervisningsvejledning forUndervisningsvejledning for
emnet sundhedsemnet sundheds-- og og 
seksualundervisning og seksualundervisning og 
familiekundskabfamiliekundskab

3232

HintsHints
•• ””mmååltrapperneltrapperne””

•• Om taksonomi i bogen Om taksonomi i bogen ””PPæædagogikkens 7 forholddagogikkens 7 forhold””, , 
side 125, side 125, RokkjRokkjæærr, Hildebrandt Jensen, Semi, Hildebrandt Jensen, Semi--forlaget, 2005forlaget, 2005

•• ””Samfund og kultur i sundhedsarbejdetSamfund og kultur i sundhedsarbejdet””: : 
((NiklassonNiklasson, Grit (red), Bogforlaget Frydenlund, 2006), Grit (red), Bogforlaget Frydenlund, 2006)

–– kap. 5: kap. 5: ””Samfund, individ og sundhedSamfund, individ og sundhed””, , Lone Lone ScocozzaScocozza
–– kap 6: kap 6: ”” Sundhedsfremme og forebyggelseSundhedsfremme og forebyggelse””, , Lars Lars OberlOberläändernder


