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SALUD!  

”Skål, brormand... – for din sundhed!” 

Genese 

Salutogenese 
Hvad 
udvikler 
sundhed, 
trivsel og 
psykisk 
robusthed? 
 
Hvad er det, 
de robuste 
kan? 

Sundhed årsag til; udvikling af 
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Eksistentiel 
 Eksistentiel 

 (af fr. existentiel, af lat. ex(s)istentialis), 
vedr. tilværelsen; afgørende for ens liv.  
(Den Store Danske) 

 

 Eksistens 
 Tilværelse, livsvilkår; måde at leve på 

(Pæd.- Psyk. Ordbog). 

 

 Eksistentialisme 
 Menneskets søgen efter en mening med 

tilværelsen er et centralt tema. 
 Flere fortolkninger og nedslagsområder, 

bl.a. gennem Kierkegaard, Sartre, de 
Beauvoir, Camus, Heidegger… 

 ”Der er noget enestående i ethvert 
menneskes liv” (Kierkegaard) 

 
Søren Kierkegaard (1813 – 1855) 
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Et par indledende  
vigtige bemærkninger om  

mental sundhed samt  
begrebet sundhed… 
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Et sundhedshistorisk perspektiv 
De fire sygdomsbølger i det 20. århundrede 

Thybo P, Katballe IL . Et kommunalt fundament for sundhedsindsatsen . Munksgaard Danmark (2011) 
Efter Christensen V: "Lægekunst i Informationssamfundet", Ringkøbing Amt, 1995.  

1900 1950 2000 

Infektions-
sygdomme 

Civilitations-
sygdomme      
- hjerte- & kar            
- kræft                        
- ulykker 

              Alders-
sygdomme 

Sam-
sygdomme      
relation til                       
- samarbejde                     
- samliv                           
- samfund                         
- stress 
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Tilkendelse af førtidspension efter hoveddiagnose, 2006 – 2010 
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En alarmerende udvikling i en forkert retning  
 
 20% af 11-15-årige har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres 

daglige liv. Det er en fordobling siden 1991. (Sundhedsstyrelsen, 2011: 
Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige).  

 
 Antallet af ADHD-diagnoser er steget med 1000 % i perioden 2000-

2009 – fra godt 2000 mennesker til 24.000.  (Statens Seruminstitut). 

 
 1 ud af 5 i den arbejdsdygtige alder har psykiske problemer  - og 

OECD skønner, at psykiske problemer koster den danske økonomi 
næsten 45 mia. kr. eller 3,4% af BNP årligt i tabt produktivitet, 
udgifter til sundhedsvæsen og sociale udgifter. 

 (OECD, 2013: Mental Health and Work in Denmark)  

 
 Dobbelt så mange i medicinsk behandling får symptomer på angst 

og depression ift. 2002. (Statistik fra Lægemiddelstyrelsen, nu Sundhedsstyrelsen)  

 
 1 ud af 10 voksne danskere får antidepressiv medicin. Hos +80-

årige er det 1 ud af 4. 

ALARM- 
CENTRALEN   

112 
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Hovedspørgsmålet 

 Hvordan kan man fremme 
sundhed og trivsel?  
 

 Svaret afhænger først og 
fremmest af, hvordan man 
definerer sundhed og trivsel.  

 
 



www.peterthybo.dk © 

 

Sundhedsbegrebet og det mentale lærred 

Sygdomme 

Familie 

Relationer 

Trafik 

Stress 

Rent vand 

Arbejde 

Humor 
Alkohol 

Motion/Træning 
Tobak Kost 

Uddannelse 

Miljø 

Vaccine 

Lykke 
Forurening 

Venner 

Infrastruktur 

Robusthed  

”Livets mening” 

Krop 

Psyke 

Et spændende liv 

Ha’ det sjovt 

Thybo, 2011: Health for All – All for Health.  
A common frame of reference for the public health  

effort in the municipal of Ikast-Brande, Denmark 
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Hvad er sundhed?  
 

Hvad skaber trivsel og livskvalitet? 
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Et julekort… 
…Og så håber jeg, at I alle er 

sunde og raske. 
 
Jeg vil ønske jer en rigtig 

glædelig jul samt et 
lykkebringende nytår. 

 
Kærlige hilsener & Knus 
 Mormor 
 
 

 
Fredens K, Johnsen T, Thybo P. 

Sundhedsfremme i Hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.  

Munksgaards Danmark (2011) 
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USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Thybo P. (2008). Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv. 
Thybo  P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag . 

(videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002) 

I et salutogent perspektiv tilhører helbred og sundhed to forskellige 
dimensioner, men hver med deres betydning for trivsel 

Trivsel og 
Livskvalitet 

GRADS-FORSKEL 
AR

TS
-F

O
R

SK
EL
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Eksistentiel sundhed 

USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Om balancer på ”Livets Vægt”… 

Sygdom og 
lidelser 

Håb, optimisme, 
handlekraft og mestring 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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Følelsen af sammenhæng  
Antonovskys resultater vedrørende følelsen 

af sammenhæng dokumenterer at man… 

 Er bedre til at registrere og bedømme stressorer. 

 Oplever færre stressorer som truende. 

 Har tillid til at verden er begribelig. 

 Har tillid til egen handlekraft. 

 Er bedre til at samarbejde med andre mennesker som man har tillid til. 

 Er bedre til at håndtere følelsesmæssige problemer fremkaldt af stressorer. 

 Er bedre i stand til at opfatte problemer som udfordringer. 

 Føler sig mere motiveret og engageret til at finde løsninger på problemer. 

 Vælger den mestringsstrategi, der er bedst egnet til de påvirkende stressorer. 

 Er bedre til at reagere på feedback. 

Antonovsky, A (2000). Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag. 
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Livet er spændt ud  
mellem vilje og vilkår… 

 
 

…derfor kan den salutogene 
forståelsesramme ikke stå alene, for den 

er først og fremmest individcentreret 
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Sundhedsbakken: Faktorer der kan  
påvirke sundhed og helbred peger klart på  
nødvendigheden af  tværgående indsatser 

Peter Thybo, 2010 ©   
videreudviklet fra Peter Hjort, 1994 

Uddannelse 
Arbejdsmiljø 
Arbejdsløshed 
Boligforhold 
Sundhedsydelser 
Sanitære forhold 
Vand                           
...                            

Kulturelle aktiviteter 
Forventninger 
Holdninger 
Normer 
Værdier 
Praksis  
...                           
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Hvad er forebyggelse og 
sundhedsfremme –  

og hvad er forskellen? 
 
 

”Det Dobbelte KRAM”  
set i forhold til nogle af  

kommunernes indsatser for  
helbred og sundhed 
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  En overvejelse… 

 Hvad er sundest 
   for rygsøjlen: 
   D-vitaminer eller 

selvagtelse? 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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Forebyggelse 
 
 

 
 

 

Sundhedsfremme 

 
 

Det Dobbelte KRAM 

USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Kost         Rygning         Alkohol         Motion 

Kompetencer        Relationer        Accept        Mestring      
Sundhed i et livsperspektiv 

 

(hverdagslivet med en sygdom/lidelse,  
mestring, netværk, inklusion, 

muligheder, læring, håb…) 

Helbred i et   
biologisk perspektiv 

 

(sygdom/lidelse, diagnose,  
fejl/mangeltilstand, behandling….) 

Thybo P. Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv. 2008.              
(videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002) 
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Helbred er, hvordan man har det – 
Sundhed er, hvordan man ta’r det. 
 

Piet Hein 

(1905 – 1996) 

Thybo P. Helbred er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det. Klinisk Sygepleje, nr. 3, 2004. 

POINTE: 
 
Der er forskel på at forebygge sygdomme 
og fremme sundheden – men der er også 
stærke sammenhænge! 
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Om mental sundhed og stress  
 

- i et salutogent perspektiv  
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USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Stress Stress er når man møder noget i sin tilværelse                  
man ikke har et automatisk svar på. 

Stress udfordrer balancen mellem krav og ressourcer. 

Stress Stress Stress 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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Eksempler på jeg-støttende trends  
i et salutogent perspektiv 

USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Coaching 
Mestring 
Empowerment 
Anerkendende pædagogik 
Inklusion 
Rummelighed 
Neuropædagogik 
KRAP 
Recovery 
Kognitiv terapi 
Mindfulness 
PALS 
Narrativ pædagogik 
Positiv psykologi 
Flowteori 
”Du Bestemmer” 
”De Utrolige År” 
”De små skridt”-metoden 
”Jeg kan”-metoden 
”Lærings- og Mestringskursus” 
”Lær at leve med kronisk sygdom” 
… 
… 

 
Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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Et par (selv)kritiske 
bemærkninger 
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”Diagnose- 
samfundet”… 
 
 

Samfund Hjerne  & 
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Mental Sundhed 
Forebyggelsespakke 

 WHO’s definition: 
 

 ”Mental sundhed er en tilstand af 
trivsel, hvor individet kan udfolde 
sine evner, kan håndtere 
dagligdags udfordringer og 
stress, samt indgå i fællesskaber 
med andre mennesker”. 
 

 Mental sundhed er et positivt 
begreb, som rummer mere end 
fravær af psykisk sygdom. 
 

 Man kan have en god mental 
sundhed, selvom man er syg. 
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Mental Sundhed 
Forebyggelsespakke 

 
De faktorer, der påvirker den mentale sundhed i positiv retning er: 
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SALUTOGENESE 
 

• Sundhed 

• Liv 

• Livet med sygdom 

• Muligheder 

• Håb 

• Ressourcer 

• Undervisning 

• Læring med forståelse 

• Coaching 
• Handlinger 

• Mestring 
• Lytte og koble klogt 

Sundhedsfremme og empowerment i et spændingsfelt mellem patogenese og salutogenese.  
Både patogenese og salutogenese har deres gyldighed, men sundhedsfremme handler om at flytte fokus fra sygdommen 
(det patogene) til hverdagslivet med sygdommen (det salutogene) i et lærende perspektiv.  
 

 

PATOGENESE 
 

• Helbred 

• Krop  

• Sygdom 

• Risici 

• Frygt 

• Mangler 

• Behandling 

• Information 

• Instruktion 
• Viden 

• Hjælp 
• Tale 

Arbejdet for mental sundhed er bl.a. at flytte fokus 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 

 



www.peterthybo.dk © 

 

Sundheds- 
arbejdets  
DNA 

Thybo P (2013). Neuropædagogik 
 – Hjerne, liv og læring.  

Hans Reitzels Forlag 
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Et forsøg på en  
foreløbig konklusion 
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Mental sundhed set i forhold til   
forskellige målgrupper samt funktionsniveauer 

0 år 100 år 

Meget lavt 
funktionsniveau 

Meget højt 
funktionsniveau 

Eksempler på arenaer for indsatser:  
 
• Familien/Hjemmet 
• Vuggestuer, daginstitutioner, skoler, SFO’er   
• Uddannelsessystemet 
• Arbejdsmarkedet/Virksomheder 
• Bosteder 
• Familiepleje 
• Plejecentre 
• Fritids-, idræts,- kulturområdet 
• Sygehuse 
• … 
• … 
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USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

 

Indsatser der  
lægger  

år til livet og  
liv til årene! 

 

Sundhedsfremmende 
indsatser 

Forebyggende og 
behandlende 

indsatser  

Mennesket som et biologisk væsen set i et 
naturvidenskabeligt perspektiv  

Mennesket som et eksistentielt væsen set i et 
hermeneutisk og narrativt perspektiv  

Et bud på en fælles forståelsesramme omkring  
sundhed og helbred i et salutogent perspektiv  

Thybo, 2013 
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