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NB!   

Rapport om Projekt Robuste Ældre  

 Rapporten om Projekt Robuste Ældre udgives sidst i juni 

2015 og kan downloades på Ikast-Brande Kommunes 

hjemmside fra ”et-eller-andet-sted” (placering ikke kendt 

endnu) – eller alternativt fra: 

 

 www.peterthybo.dk    

 ( se under ”Nyheder” eller ”Litteraturliste”) 

http://www.peterthybo.dk/
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Robuste Ældre 

 Hvorfor Projekt Robuste Ældre? 
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Flere ældre – og lille arbejdsstyrke 

Antal ældre 

Antal i  

arbejdsstyrken 
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7 nationale mål for sundhed 
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Robuste Ældre 

 Hvilken teoriramme til  Projekt Robuste Ældre? 
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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. Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
           (videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002) 
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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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Salutogenese  

– et overbegreb 

Salutogenese 
Ressourceorienterede tilgange til sundhed,  

trivsel og psykisk robusthed 

Gratitude 
McGullough 

Empathy 
Eisenberg 

Emotional intelligence 
Godelman, Akerjordet m.fl 

Sence of coherence 
Antonovsky 

Learned hopefulness 
Zimmerman 

Learned resourcefulness 
Rosenbaum 

Attachment 
Bowlby 

Action  

competence 
Bruun Jensen 

Flourishing 
Keyes 

Resilience 
Werner 

Social capital 
Putnam 

Hardiness 
Kobasa 

Connectedness 
Blum 

Quality of Life 
Lindström 

Cultural capital 
Bourdieu 

Self-efficacy 
Bandura 

Wellbeing 
Diener 

Locus of control 
Rotter 

Coping 
Lazarus 

Humour 
Martin 

Interdiciplinarity 
Klein 

Ecological  

system theory 
Bronfenbenner 

Will to meaning 
Frankl 

Empowerment 
Freire 

Personal  

empowerment 
Raeburn & Rootman 

Positive Psychology 
Seligman/Csikszentmihalyi 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag.  
Videreudviklet fra Lindström, Eriksson, Wikström, 2010. 

 

Self-esteem 
Cohen & Lazarus 

Personal control 
Steptoe & Appels 

Adaptive and  

creative conduct 
Fredens, Johnsen & Thybo 

Thriving 
Carver 

Reasonableness 
Kaplan 

Inner Strength 
Nygren 

Mindfulness 
Jon Kabat-Zinn  m.fl. 
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Begrebsafklaring: Robusthed 

 Robust, af fr. robuste, af lat. robustus, af robus, ældre 

form af robur eg, styrke), kraftig; stærk. 

 

 Robuste mennesker er modstandsdygtige over for 

belastninger eller vanskelige livsbetingelser. ”Robusthed 

handler om at blive god til at klare livets udfordringer i 

stort og småt: udfordringer i forhold til andre mennesker; 

klare opgaver, som er svære; kunne holde fast i et mål, 

der skal nås og klare fristelser, som man ikke har godt af.  

 

 Robusthed handler også om at gøre det nemmere at 

lære nyt og huske, kunne træffe fornuftige beslutninger 

og forebygge konflikter, usikkerhed og pres i hverdagen”  

 
Kilde: bl.a. Den Danske Ordbog; Bak & Wistoft, 2013). 
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Begrebsafklaring: Resiliens 

 Resiliens, af latinsk resilientia; at ”springe tilbage”; eng. 

resilience ”ukuelighed”. 

 

 Resiliens handler om en særlig modstandskraft, der gør, 

at nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres 

livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle f.eks. 

sygdom og psykiske skader.  

 

 Resiliens opfattes ikke som en særlig egenskab hos 

individet (som robusthed eksempelvis kan gøres), men 

udvikler sig derimod i samspillet mellem medfødte 

og/eller tillærte egenskaber set i forhold til omgivelserne. 

Således forstås resiliens som en proces, der opstår i 

relationerne mellem personen og de miljøer, som 

individet indgår i. En persons udadvendthed og 

kontaktstyrke kan ses som ressourcer, men det kan 

evnen til ”at sige fra” også. 

 
Kilde bl.a. ”Den Store Danske”; Jakobsen, 2014; Borge, 2003; Werner, 2001 
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Begrebsafklaring: Empowerment 

 Empowerment, afledt af det engelske verbum empower  i 

betydningen at ”give magt til; sætte i stand til”.  

 

 Empowerment-begrebet handler om ”evnen til at få kontrol over 

og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation, fx i relation til 

arbejde, familie og politisk indflydelse” (Den Danske Ordbog). 

Begrebet føres gerne tilbage til den brasilianske pædagog og 

professor i historie og filosofi Paulo Freire.  

 

 Empowerment er både en proces og et mål i sig selv. Målet 

med empowerment er at give mennesker viden og færdigheder 

til at yde hensigtsmæssig egenomsorg samt at opnå en større 

sammenhæng, mening, kontrol og medbestemmelse over eget 

liv. I empowermentprocessen er der fokus på, at hvert individ 

har sine specielle kompetencer, interesser og behov, og at en 

forudsætning for, at man kan tage ansvar for egne handlinger, 

er, at man har haft mulighed for at formulere præmisserne 

herfor.  
Kilde: Bl.a. Den Dansk Ordbog; Freire, 1973, 1994; Raeburn & Rootman, 1987) 
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Begrebsafklaring: Self-efficacy 

 ”Self-efficacy" refererer til et menneskes tro på egen evne til 

at organisere og udføre de handlinger, som er nødvendige for 

at mestre fremtidige adfærdsændring. 

 

 Self-efficacy er et af nøglebegreberne i Social Cognitive 

Theory (SCT) der er udviklet af den amerikanske psykolog 

Albert Bandura og som har fokus på analyse af motivation, 

tanke og handling i et socialt og kognitivt perspektiv. 

Banduras udgangspunkt er, at individ, omgivelser og adfærd 

gensidigt påvirker hinanden, men at især to kognitive 

processer indvirker på adfærd: 
 Efficacy-expectations (som er synonymt med self-efficacy): Troen på, at 

man som individ vil være i stand til at have en bestemt adfærd. Dette er den 

vigtigste forudsætning for adfærdsændring, idet den indvirker på, hvor 

mange kræfter en person investerer i en given opgave. 

 Outcome-expectations: Troen på, at en adfærd vil medføre en specifik 

effekt.  

 Outcome expectations er bestemmende for niveauet af 

oplevet self-efficacy, idet personen ikke stræber højere, end 

vedkommende oplever at have evner til.  
Kilde: Bandura, 1997; 1977) 
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Robuste Ældre 

 Hvordan Projekt Robuste Ældre? 
 Inklusionskriterier 

 Dataindsamling 

 Analyse 

 

 Resultater? 
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Værdier 
 

                                     Helbred 
  

Personlighed 
 

 

Struktur i hverdagslivet 
 

 

             Familie 
 

                                Interesser 
 

 

                     Beskæftigelse 
 

 

   Sorger og glæder 
 

 

Socialt netværk 

 

Robustheds-Hjulet 
fra Projekt Robuste Ældre, Ikast-Brande Kommune, 2014 
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Værdier 
   Værdier som er taget med fra barndommen  

      ind i voksen- og ældrelivet og som udgør en 

         klangbund i forhold til hvad personen 

            er opdraget til, fx udholdenhed og 

             stædighed: jeg vil, jeg kan, jeg gør! 

               Der må kunne findes en løsning 

 

                                     Helbred 
 Gode, fornuftige og sunde livsvaner og livsstil 

 

Personlighed 
  Er positive, omstillingsparate, hviler i sig selv og accepterer 

             modgang og de forandringer alderen byder 

Struktur i hverdagslivet 
    Rytme, indhold og struktur i livet fx i 

  forhold til traditioner fra barndommen 

  som bringes med videre til voksen- og 

   ældrelivet og giver en sammenhæng i 

                                                    hverdagen 

 

             Familie 
              Ofte opvokset i små kår; identitet i forhold til 

          trygge, stærke, stabile, loyale familierelationer 

    der øger livskvalitet og lykkefølelse og som trækkes 

med ind i alderdommen 

 

                                Interesser 
                          Fx motionsvaner, musik, dans,  

             meningsfulde aktiviteter og hobbies, 

                               måske frivillige indsatser 

 

                     Beskæftigelse 
I forhold til pligter tidligt i livet, uddannelse og 

       langvarig kontakt med arbejdsmarkedet samt 

                      senere børn som ofte selv får (samme) 

                                               uddannelse som forældre 

 

   Sorger og glæder 
     Dels i forhold til gode oplevelser og 

    minder fra barndommen; dels i forhold  

    til tab af fx mor/far eller søskende i 

   barndommen, men at man kommer over 

  det og kommer godt videre –  

klogere på livet 

 

Socialt netværk 
Tætte relationer med en fælles 

historie fordi der holdes ved venner 

fra barne- og ungdomsårene 

 

Robustheds-Hjulet 
fra Projekt Robuste Ældre, Ikast-Brande Kommune, 2014 
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”Jyden han er stærk og sej” 
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Heckman-kurven 

Der er al mulig grund til at satse på ikke blot menneskers læring, men også udvikling og dannelse i de allertidligste år af livet. 

Nobelprismodtager James Heckman er økonomiprofessor og arbejder på Chicago University, USA. Heckman har foretaget 

grundige undersøgelser, der viser, at økonomisk investering i human kapital i de tidlige år, er mere indbringende end 

investeringer senere i livet (Heckman, 2008). Human kapital skal forstås, som den viden og erfaring, et menneske tilegner sig 

gennem en investering i dets læring, udvikling og dannelse. James Heckman er især blevet kendt for vise, at investering i 

børns tidlige læring giver det mest effektive samfundsøkonomiske afkast. 
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Uden rod - ingen blomst! 
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