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MIN BAGGRUND 

 Cand. mag Audiologopædi 

 1 år på Gentofte 
Hørepædagogiske afdeling 

 12 år i Oticon  

 Erhvervs-PhD ‘Time for 
Hearing’ 

 Forsker på Steno Center for 
Sundhedsfremme 

 Forskning og udvikling i  
patientuddannelse 



OPLÆG 

 I patientuddannelse af personer med en kronisk 
sygdom skaber sundhedspædagogiske værktøjer 
dialog og deltagelse og kan dermed bidrage til at 
styrke  handlekompetence og mestring af egen 
funktionsnedsættelse.  

 Kan sådanne værktøjer også støtte personer med 
høretab? 

JA 



TERMINOLOGI 

SUNDHEDSPÆDAGOGISKE 
VÆRKTØJER 

 Dialog-, refleksions-, og 
motivations værktøjer, 
der kan anvendes til at 
skabe en øget deltagelse 
og handlekompetence i 
egen sygdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINOLOGI 

PATIENT-UDDANNELSE 

 Formålet med patient-
uddannelsen er, at 
personer med kronisk 
sygdom tilegner sig 
kompetencer, der gør 
dem i stand til at 
håndtere deres 
kroniske sygdom bedre 

PATIENT-
UDDANNELSE 

COUNSELING 

REHABILITERING 

RÅDGIVNING GRUPPE 
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TERMINOLOGI 

PATIENT-
UDDANNELSE 

COUNSELING 

REHABILITERING 
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COUNSELING 
 
 Formålet med 

counseling er, at 
personer med høretab 
tilegner sig kompeten-
cer, der gør dem i 
stand til at håndtere 
deres høretab bedre 



MÅL 

 Skabe mulighed for forandring i adfærd, 
tænkemåde og relationer  

 Tage udgangspunkt i personspecifikke problemer 
og med hensyn til den enkeltes behov 

 Gøre undervisningen relevant for den enkelte      

    

 

 



Deltager 

Sundhedsprofessionel 

Emne Problem 

TILGANG 



SUNDHEDSPÆDAGOGIK 

 Handlekompetence (empowerment) 

 Deltagelse og dialog 

 Et bredt sundhedsbegreb 

 Lighed i sundhed 

 Settings-perspektiv 

 

 

 

 

 



DELTAGELSE OG DIALOG;  
dilemma 

 

1.Deltagere har svært ved at italesætte egne 
udfordringer, problemer og muligheder 

 

2.Sundhedsprofessionelle har svært ved at 
forestå en dialog- og deltagercentreret 
patientundervisning  



SUNDHEDSPÆDAGOGISKE 
VÆRKTØJER; en mulig løsning? 

 

 Ad 1: Hjælper deltagere til at reflektere, 
italesætte og dele deres oplevelser for at kunne 
foretage relevante handlinger 

 

 Ad 2: Støtter sundhedsprofessionelle i at 
facilitere en dialog– og personcentreret 
undervisning 

 

 

 





At skabe klarhed om 
udfordringer og 
muligheder   

At opfylde 
menneskets behov 
for samhørighed   

At gøre det rette 
på det rette  
tidspunkt    

At sikre en kobling til 
menneskets hele liv 



VÆRKTØJSKASSEN; gruppe 
sundhedspædagogiske øvelser 

 24 øvelser 
 Reflektion og erfaringer 

 Motivation og mål  

 Viden og læring 

 Krop og sanser 

 

 Øvelser til 10 personer 

 Fleksibel brug  
 

 

 



EMMA; 1:1 konsultationer 



SUNDHEDSÆDAGOGISKE ØVELSER  

 Deltagelse og dialog  

 Lytte, skrive, høre , tale og føle 

 Social læring 

 Det Balancerende Menneske 

 Fire fundamentale behov  

 Fleksibel 



LÆRINGSSTILE   



Eksempler på dialogværktøjer 



 MIN DAG 
- at få indblik i patientens dagligdag 



 
 
 
 
 
 
 
MINE UDFORDRINGER 
- at identificere udfordringer ved sygdommen 



BALANCEKORT 
- tale om udfordringer og muligheder 



MINE SOCIALE RELATIONER 
- ufuldendte sætninger om social støtte 



MÅLSPIL 
- at italesætte og prioritere mål for forløb 



MÅL OG PLAN  
- at sætte sig mål og planlægge proces 



NATIONALT FEASIBILITY STUDIE  
NEED – NExt EDucation 



FORMÅL MED PROJEKT NEED;  
NExt EDucation 

At få svar på:  

 Skaber øvelserne deltagelse og dialog i 
undervisningen? 

 Er øvelserne i værktøjskassen brugbare i 
undervisningen?  

 

  



DELTAGELSE 

 Støttede øvelsen dig til at skabe deltagelse blandt 
deltagerne? 

 37%  I meget høj grad 

 45%  I høj grad  
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DELTAGELSE 

 Effektiv ‘icebreaker’ 

 Kickstarter deltagelse 

 Fremmer relationer 

 Fremmer livlig gruppe- 

   dynamik  



DIALOG 

 

 Støttede øvelsen dig i at skabe dialog blandt 
deltagerne? 
 33%  I meget høj grad  

 42%  I høj grad 

 

 Støttede øvelsen dig til at skabe dialog med 
deltagerne? 
 29%  I meget høj grad 

 52%  I høj grad  

28 



DIALOG; 
opsummering 

 Deltageren førertrøjen 

 Giver rum for dialog 

 Opmærksomhed på den  

  hele person 

 Giver den stille deltager  

  mulighed for at tale 

 

 



KONKLUSION PÅ NEED STUDIE 

 Effektive til at skabe dialog og deltagelse  

 Forståelige og nemme at bruge 

 Hjælper deltagerne til at sætte ord på tanker 

 Fleksible i forhold til forskellige undervisningsforløb 

 Underviserne udvider brugen af øvelserne  

 Underviserne ønsker fortsat at bruge øvelserne 

30 



HØREHABILITERING– godt på vej  

IDA INSTITUE  

 En uafhængig, non-profit 
organisation  

 Hjælper professionelle til 
at få en mere holistic 
forståelse. 

 Udvikler værktøjer til 
konsultationer  

 



OPSUMMERING 

 Kan sådanne værktøjer også 
støtte personer med høretab? 

JA 
 Hørerehabilitering er ikke så 

meget anderledes end andre 
kroniske lidelser 

 Især vigtigt med visuel 
stimuli 

 
 


