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Udvalgte slides 

 Udvalgte slides fra foredrag afholdt i 
temagruppen ”Mental Sundhed” i  
Sund By Netværk. 

 
 Vejle, d. 29-08-2013. 
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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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Program 
 Hvad er fundamentet for mental sundhed? 

Om eksistentielle og salutogene faktorer bag 
et godt liv i trivsel. 

 

 ”Det Dobbelte KRAM” set i forhold til 
kommunernes sundhedsindsatser. 

 

 Stress og mental sundhed i en hurtig og 
omskiftelig verden. 

 

 ”Diagnosesamfundet” – hvad er det et udtryk 
for? 

 

 Hvad karakteriserer sunde og robuste 
mennesker? 

  
 Institutionelle og kulturelle faktorers betydning 

for mental sundhed – bl.a. om sprogets 
konstituerende kraft og institutionelle 
identiteter. 

 

 Kan mental sundhed smitte? Om sociale 
relationers betydning for mental sundhed. 
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Et par indledende  
vigtige bemærkninger om 

begrebet sundhed… 
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Hovedspørgsmålet 

 Hvordan kan man fremme 
sundhed og trivsel?  
 

 Svaret afhænger først og 
fremmest af, hvordan man 
definerer sundhed og trivsel.  
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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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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 sundhed?  
Hvad er salutogenese?  

Hvad skaber trivsel og livskvalitet? 
 
 

En introduktion til begreberne 
salutogenese og eksistentiel sundhed 
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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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Bog om  
sundhed,  
salutogenese,  
sundhedsfremme og   
sundhedspædagogik 

Fredens K, Johnsen TJ, Thybo P 
(red.). 
Sundhedsfremme i hverdagen. 
Få mennesker du møder til at vokse.  
Munksgaard Danmark, 2011  
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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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Aaron Antonovsky  
(1923 - 1994) 

 Professor i medicinsk sociologi ved det 
sundhedsvidenskabelige fakultet,          
Ben Gurion University of Negev i Israel.  

PATOGENESE 

Årsag til og udvikling af sygdom 

SALUTOGENESE 

Årsag til og udvikling af sundhed 
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Mekanismer bag sundhed og mestringskapacitet 
Delagtighed 

giver 
Meningsfuldhed 

Forudsigelighed 
giver  

Begribelighed 

Belastningsbalance 
giver 

Håndterbarhed 

Følelse af 
sammenhæng 

 
(sense of coherence) 

”At finde meningen, håbet 
og motivationen” 

”At forstå sig selv 
og omverdenen” 

”At klare det” 

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

og hvad er forskellen? 
 
 

”Det Dobbelte KRAM” set i forhold til 
kommunernes sundhedsindsatser 
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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 

 

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

muligheder, læring, håb…) 

Helbred i et   
biologisk perspektiv 

 

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

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) 
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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, stress  
og ”Diagnosesamfundet” 

 
- i et salutogent perspektiv  
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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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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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Diagnosesamfundet… 
 
ADHD ? 
Reaktion på livet…? 
 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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Kategorisering, Menneskesyn, Diagnoser, Arbejdsliv 
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Hvad karakteriserer stærke  
og robuste mennesker? 
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Sammenhænge mellem  

personlighedstyper og modstandskraft 
 Udvikling af relativ stor modstand mod 

sygdomme afhænger af: 
 

 At føle en dybere mening med livet. 
 

 At føle positive forventninger, tro, vilje og 
engagement. 
 

 At have en stærk selvfølelse (bevidst 
personlighed). 
 

 At have følelsen af, at man selv styrer sit liv og 
har valgmuligheder. 
 

 At have et støttende socialt netværk (familie og 
gode venner). 
 

 at have et passende niveau af udfordringer og 
spænding i livet. 
 

 At have en følelse af kreativ selvrealisering i livet. 

Kilde: Howard S. Friedman, professor i psykologi på California University 

”Har man sit hvorfor med livet, 
så forliger man sig med 

næsten ethvert hvordan”  
 

Friederich Nietzsche (1844 – 1900) 
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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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En kort bemærkning  
om evidens… 
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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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Stærk evidens bag salutogenese 
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Lande hvor SOC har været afprøvet 
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Om institutionelle og kulturelle 
faktorers betydning for  

mental sundhed 
 
 

… Nu vendes blikket indad mod egen praksis ! 
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Ny bog om neuro- 
pædagogik i et 
salutogent perspektiv… 

Peter Thybo 
 

Neuropædagogik –  
Hjerne, liv og læring 

 
Hans Reitzels Forlag, 2013 
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"I stedet for at søge det evige 
lys må vi starte med at 
studere vor egen skygge. 
Refleksioner over praksis er 
et middel til at forstå udvikling, 
kontraster og mangfoldighed" 
  
 
 
 
Uffe Juul Jensen (1995). 
Humanistisk sundhedsforskning –  
Videnskabsteoretiske perspektiver. 
 
i: Lunde IM, Ramhøj P (red.).  
Humanistiske forskning inden for sundhedsvidenskab. Akademisk Forlag. 
  

 

Forsøget på 
sundhedsinnovation… 

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

 



www.peterthybo.dk © 

 

Thybo P.  
Neuropædagogik i terapeutisk og specialpædagogisk praksis - En introduktion.  
AGORA, nr. 6. CVU Storkøbenhavn. 2005. 
 

 
 

Patienter, klienter, beboere, brugere, de 
ældre, de hjerneskadede, ADHD’ere, 
autister, de skizofrene, de demente m.v. er 
alle sammen udtryk for en grov 
kategorisering, der sløver det kliniske blik 
og sansen for det individuelle. 
 
 
 

Ifølge filosoffen Ian Hacking er 
kategorisering af mennesker med til at 
skabe eller indskrænke muligheder for liv 
og identitet  (Hacking, 1986).  

 
 
 

Hacking I. Making Up Peoble.  
I: Heller TC et al (eds.): Reconstructing Individualism.  
Standford University Press. 1986. 

 
 

 

Om institutionelle identiteter og sprogets 
konstituerende kraft… 
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Sprogets konstituerende kraft… 

”Menneskers virkelighedsbillede 
præges af deres sprog, og 
virkelighedsbilledet er en sproglig 
konstruktion”.  
 

Michel Foucault  (1926 – 1984)  
 

Fransk filosof og professor  
i ”Tankesystemernes historie”  

 

”Nye ord og begreber i en faglig 
praksis kan være indikator på et 
forestående paradigmeskifte”. 

 
Foucault (1973)  

Analyserende og 
konstaterende   

 
PASSIV STRATEGI 

Analyserende og 
konstaterende   

 
PROAKTIV STRATEGI 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag 
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Kan mental sundhed smitte?  
 

Om sociale netværkers og relationers 
betydning for trivsel og mental sundhed  

 
Sidste nyt fra hjerneforskningen og  

social netværksforskning 
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Den Spejlende Hjerne 
 

Sociale Synapser 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, Liv & Læring. Hans Reitzels Forlag  

”Mirror Neurons” 
 

 - den trådløse forbindelse  
med andre mennesker 
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Et netværk med  
1020 venner 
 
• Gule er de mest glade. 
 

• Blå er de mindst glade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christakis NA & Fowler JH (2009).  
Connected. The surprising power of our   
social networks and how they shape our lives.  
Little, Brown and CO. New York. 

Konklusion:  
Vigtigt at være opmærksom på sin 
egen rolle og kontakt med andre 
mennesker – attituden kan være 
den afgørende forskel! 

ADVARSEL! 
Glæde, energi og 
livslyst kan smitte 
– og det kan det 
modsatte også!! 
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Sundhedsinnovation 
der rykker… 

 
…men i hvilken retning? 
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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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Hvad er målet? 
 
 

Sunde, raske, robuste, levende, 
værende og lærende mennesker med 

lyst til livet – hele livet! 
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