
Uge 36-37: Adipositas-

Uge 38-40: T2DM-

Uge 41-44: Hjertekarsygdomme - Skemafri uge i uge 42-

Uge 45: Osteoporose-

Uge 46: KOL-

Uge 47: Udprøvning-

Man kan godt have undervisning i fx den motiverende samtale under osteoporose, men 
samtidig kan den motiverende samtale godt være anvendelig for personer med andre 
sygdomme. 

-

Overgangsordning
28. august 2017 09:18
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Løsning er systemisk vejledning; at bryde med uhensigtsmæssige roller og lære at relatere til andre 
mennesker på nye og mere hensigtsmæssige måder.

b.

Problemer skyldes barndom og opvækst.a.
Løsningen er at få ryddet op i gamle fortidsbestemte mønstre.b.

Psykodynamisk4.

Problemer skyldes, at vi ikke ser eksistentielle grundvilkår i øjnene. Løsningen er filosofisk vejledning.a.
Eksistentialistisk5.

Problemer skyldes, at vi er i livet for at lære og for at udfolde vores dybeste potentialer - men ikke altid 
magter det. 

a.

Løsningen er at lære af alt, hvad vi oplever, og integrere de indre ressourcer, som vi skal bruge for at leve 
et godt liv og blive til endnu mere af det, vi allerede er. 

b.

Her er coaching-orienteret vejledning på sin plads.c.

Humanistisk6.

Problemer og udfordringer skyldes, at vi har mistet kontakten med det, der er større end individualitet, og 
har glemt, hvem vi i virkeligheden er. 

a.

Løsningen er spirituel vejledning; at vågne op og opgave, hvem og hvad vi i virkeligheden er.b.

Transpersonel7.

Plant, P. m.fl. (2012): Vejledningsdidaktik. s. 19-23

Kan anvendes til kategorisering af didaktiske positioner. -

Analysen har til formål at eksponere, hvilke blinde pletter man kan være opmærksom på.-

De tre faktorer indgår i et samspil. Dominerer den ene faktorer processen, er der tale om et sagsstyret forløb.-

Betyder at man er i stand til at iagttage og fortolke sin omverden samt at tilpasse sine ønsker og 
behov til mulighedsfeltet.

▪

"Visdom og passende adfærd", ○

Handler om at kunne gøre sig gældende. Det foregår ved, at man gør som andre, men på sin egen 
originale måde. 

▪

Det handler om at kunne skabe sammenhæng og mening for sig selv - og at turde at gøre det.▪

"evnen til selvdannelse"○

Er et spørgsmål om at kunne sætte spørgsmålstegn ved, man tror, man ved.(Moe, 2003).▪

"læringskompetence".○

Vejledtes indflydelse i processen er bestemt af kompetencer, som vedkommende er i stand til at bruge i 
processen;

-

Vejledtes resultat vil være afhængigt af, i hvor høj grad de tre ovennævntet kompetenceområder er udviklet 
hos vedkommende.

-

Forbundet til autencitet.▪

Den autentiske vejleder handler i overensstemmelse med sine faglige og personlige 
værdiforestillinger, sit engagement og sin indre ansvarlighed, hvilket er forudsætning for vejledtes 
tillid til vejledningsprocessen.

▪

Manglende troværdighed vil få vejledte til at lukke af for vejledrens forslag og initativer.▪

Troværdighed○

Vejlederens evne til at "se" den vejledte på dennes præmisser og afstemme sin egen adfærd efter 
det uden dermed at fralægge sig lederskabet i processen.

▪

Indeholder et etisk element, nemlig vejlederens evne og vilje til at påtage sig det fulde ansvar for 
relationens kvalitet(Juul, 2002)

▪

Relationskompetence○

Evnen til at handle hensigtsmæssigt og praktisk.▪

Rationalitet○

Vejlederens rolle kan defineres ud fra tre faktorer, som spiller ind i forhold til den form for indflydelse, 
vejlederen vil få i vejledningsprocessen:

-

Vejlederens muligheder for brobygning vil være betinget af de tre nævnte faktorer.-

Disse tre begreber udtrykker vejlederens mulighed for at komme på banen.-

Enhver vejledningsaktivitet vil foregå i en kontekst af viden, kulturelle normer og politiske udmeldinger, som 
skaber en ramme for, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt. (MEGET CENTRALT)

-

Vejledtes rolle er et spørgsmål om at bygge bro mellem sagen og den vejledte.-

Den didaktiske trekant
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Dette er grundet det magtforhold, der er mellem patient og personale, der ikke udspiller sig optimalt.○

Der er et stigende antal klager over den kommunikation patienterne modtagere.-

Ét af de vigtigste strukturelle ting, man kan ændre på er lovgivning.○

Få brugt ord, som alle kan forstå.▪

Den lavpraktiske del; Man kan forandre sine kommunikative evner og måden, hvorpå ens kommunikation er 
rettet.

○

Personalet har ikke gjort sig tilstrækkelig forståelige overfor patienten.-

Situationer er altid tilfældige, hvorfor man som patient altid kan føle at informationen er utilstrækkelig 
eller misvisende. 

▪

Uforståelig, mangelfuld, utilstrækkelig, fejlinformation)○

Sprog fra et andet land.○

Hvor meget tid, der er taget ud til for at patienten har forstået det. Dette er væsentligt.○

Det, der i virkeligheden sker, når to mennesker taler sammen, er, at begge parter konstant 
både er afsendere og modtagere - begge tilstræber at skabe mening, at forstå og at blive 
forstået. 

□

Det er derfor mere præcist at tale om to fortolkere i en kommunikation i stedet for en 
afsender og en modtager (CENTRALT)



Når man taler til en anden, er man hele tiden opmærksom på den andens reaktion og tilpasser 
det, man siger, efter det. (MEGET CENTRALT) 

□

Der er altid afsendere og modtagere.▪

Relationen mellem personale og patienten. ○

Patienter har misforstået det som personalet har sagt-

Anerkendelse og respekt er især vigtigt.○

Personalet har vendt patienterne ryggen-

Man kommunikerer altid ud fra en kontekst. Tager vi ikke højde for konteksten, så kan der komme 
problemer i forbindelse med  at forstå hinanden.

○

Kommunikation er ikke uafhængig af situation:-

Et af de vigtigste kommunikationsmidler. ○

Kropssprog-

Kognitiv forudsætninger-

Bevidsthedstilstande-

Asymmetriske relationer er en grundlæggende kommunikativ problematik mellem sundhedsprofessionelle og 
patienter.

-

Hvorfor fokus på kommunikation?

Man skal kunne lytte på patienten og imødekomme patienten og patientens behov.-

Hvordan kan sundhedsprofessionelle forbedre kommunikationen til dem, de skal afhjælpe?

Når man møder patienter, skal man være gode til at bruge de forskellige medier til at kommunikere med 
patienterne.

-

Udfordringer

Der er to fortolkere af en kommunikation, hvorfor forventningen til relationen er afhængige fra patient til patient.-

Mange patienter føler ikke, at der er en større grad af tillid og relation. Patienter føler, at man skal være mere 
medfølen og tage hensyn til patienternes fysiske og emotionelle behov.

-

Desto mere, vi selv kan være åbne overfor at evaluere vores egen kommunikation og adfærd, så kan man variere 
og gøre ens kommunikation mere alsidig og ramme flere. 

-

Relation og tillid spiller en stor rolle i forhold til den gode kommunikation.

De fysiske rammer○

Lovgivning○

Forventninger til hinanden.○

Konteksten udgøres af;-

Den faglighed, vi har udvundet fra studiet.▪

Faglighed○

Patient○

Giver rammer og vilkår til den enkelte patient.▪

Krav fra den enkelte kommmune eller enkelte region, som er politisk bestemt.▪

Hvor mange ressourcer, der rammesætter og betinger den måde, hvordan vi skal kommunikere. ▪

System○

Kommunikation udspiller sig imellem:-

Det bedste at gøre, er at evaluere ens egen kommunikation for at kunne ophøje og forbedre ens 
kommunikative evner i fremtiden.

-

Den sundhedsprofessionelle er ofte spændt ud imellem at repræsentere et system, som patienten står overfor 
og skal kommunikere i; Et trekantsdrama.

-

Den sundhedsprofessionelle (Faglighed, personlighed, viden)○

Patienten (Livshistorie, behov, forventninger)○

Systemet (Kvalitet, ensartethed, dokumentation)○

Trekantsdramaet har tre parter:-

Kontekst

Konflikthåndtering - Kommunikation fra modul 5.
[Forelæsning] Kommunikation i sundhedsvæsenet
11. september 2017 08:09
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Den overordnede ånd kan beskrives som samarbejdsorienteret og med respekt for 
patientens autonomi. (Miller & Rollnick 2009 s. 21)

○

Det er vigtigt ikke at ordne og styre den vejledtes valg, for ikke at krænke den 
vejledtes iboende autonomi.

○

Modstand opstår, når mennesket personlige balance trues ved opfordring til 
forandring, idet forandring opleves som truende af den, der ikke er parat. 

○

Modstand er ofte en reaktion på, at vejlederen ikke har styr på sin ordnerefleks.○

Målet for motivationssamtalen er at få diskussion for og imod livsstilsændringen 
flyttet "ind" i den, man taler med. Opgaven er som sagt at skabe et rum, hvor den 
vejledte kan diskutere med sig selv, hvorvidt det vil være en idé at ændre noget i sit 
liv. Refleksion er et godt redskab, når de to sider fra ambivalensen skal i dialog. 
(CENTRALT)

○

Refleksion er at give det tilbage, som den anden har sagt, på en ny måde.○

Refleksioner tvinger vejlederen til både at lytte og sætte ord på det, hun eller han 
opfatter. 

○

Forandringsudsagn underholder typisk ord som ønsker, evner, grunde eller 
nødvendighed.

▪

En måde til at fremkalde forandringsudsagn er slet og ret at stille åbne, men 
retningsgivende spørgsmål, fx:" Hvilke fordele ser du ved at spise sundere?" 

▪

Det modsatte til "modstand" er den vejledtes selvmotiverende udsagn; 
forandringsudsagn.

○

At modstå ordnerefleksen-

Det er vigtigt, at vejlederen ikke forsøger ændre den personlige balance ved at lægge 
vægt på grunde imod at bibeholde den nuværende livsstil, da resultatet oftest vil 
være, at den vejledte, for at holde balancen, må lægge mere vægt på sine grunde til 
ikke at ændre adfærd. 

○

Vejlederen placerer sig derimod neutralt, hvor man fra denne position undersøger 
begge sider af balancesystemet, og på denne må kan der gradvist påsættes flere 
argumenter for en livsstilsændring. 

○

Man må som vejleder stole på, at vejledtes sunde fornuft vil tage overhånd under 
arbejdet med at belyse ambivalensen. Sker dette ikke, må man acceptere, at en usund 
livsstil i sidste ende er den enkeltes personlige valg. 

○

Skrive fordele og ulemper ned ved en livsstilsændring.▪

Tydeliggørelse af ambivalensen kan gøres på mange måde:○

Vigtigt med opsummeringer, når ambivalensen er ved at være gennemarbejdet.○

At forstå og udforske den vejledtes egen motivation-

At lytte med empati-

Menneskets egen beslutning og autonomi er velegnet til at give ejerskab til 
sit eget ændringsprojekt. 

□
Ejerskab til projektet▪

Det er vigtigt at afgrænse målet til noget overkommeligt, et såkaldt 
delmål, der af personen skal opleves som realistisk. 

□
Overkommelige skridt▪

Det giver en større tro på egne evner og viljestyrke, når man ikke føler sig 
alene om et projekt. Den gode kontakt til en vejleder er i sig selv en faktor, 
som øger den vejledtes oplevelse af handlekompetence. 

□
Kontakt▪

Der er tre faktorer, der er væsentlige i forbindelse med øgning af handlekompetencer:○

At styrke den vejledtes handlekraft ved at fremme håb og optimisme. -

De fire grundprincipper i motivationssamtalen

-

Dalum et al. 2000, At tale om forandring, kap. 5, s. 56-75
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Teorien er en fuldkommen repræsentation af empirien.-

Teori som repræsentation

Folk med denne opfattelse af teori(socialkonstruktivistisk) mener sjældent, at man kan 
forstå alle aspekter af et fænomen fuldstændigt. 

-

Alt kan principielt undersøges på mange måder, og det er faktisk først ved at sammenligne 
det, man undersøger, med noget, der er undersøgt før, at man gør det til en bestemt type 
genstand eller fænomen.

-

Man indkredser fænomenet ved at sammenligne med anden litteratur.-

Teori i denne opfattelse er altså noget, man aldrig bliver færdig med, og noget, som er med 
til at bestemme, hvilken type genstand man undersøger. 

-

Teori som dåseåbner(inspiration)

Man lægger et gitter ned over empirien, og som bestemmer, hvilke dele af den, man vil 
beskæftige sig med. Denne opfattelse afspejler et mere udtalt socialkonstruktivistisk 
udgangspunkt, hvor ideen om at lave en repræsentation af verden opfattes som absurd. 

-

I stedet mener man, at fænomener skabes af vores interaktion med dem. -

Man mener, at det iagttagede fænomener opstår gennem valg, som forskeren har taget. -

Teori som linse

Det kan i særlige tilfælde gøre en opgave bedre, at man eksempelvis kan argumenter for sit 
menneskesyn med reference fra filosofien og beskrive dets betydning for de valg, man har 
gjort i opgaven. 

-

Om at bruge filosofiske opfattelser af teori
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Spørgsmålene bør tager udgangspunkt i dels interviewundersøgelsens problemstilling og de valgte 
forskningsspørgsmål, dels de teoretiske opfattelser, der danner grundlaget for undersøgelsen, og dels den 
efterfølgende analyse, som man planlægger at gennemføre. 

▪

Tematiske dimension○

Betyder at de spørgsmål, man stiller under selve samtalen med informanten, skal kunne fremme en god og 
tillidsfuld kommunikation, der flyder let, og som motiverer informanten til at tale ubesværet om interviewets 
temaer. 

▪

Dynamiske dimension○

Det kan være en fordel at formulere temaerne på en mundret og ikke for akademisk måde, så man interview personen 
reelt set svarer på det, som man vil undersøge. (CENTRALT)

-

Det er Steinar Kvales pointe, at et godt begrebsmæssigt, tematisk forskningsspørgsmål ikke altid vil være i 
overensstemmelse med et godt dynamisk interviewspørgsmål. (CENTRALT)

-

Konklusionen er, at ma altid sm led i sin forberedelse af et forskningsinterview skal gennemtænke både de relevante 
forskningstemaer samt en vifte af interviewspørgsmål, der kan anvendes i en naturlig konversation. (CENTRALT)

-

Afprøvning af emneguide og muligvis foretagelse af rettelser + samt test af sig selv som interviewer.-

Pilotinterviews

Hensigten er ofte at illustrere et fænomen så nuanceret og varieret som muligt ved at beskrive mange forskellige 
aspekter af fænomenet. Man anvender derfor en hensigtsmæssig (purposeful sampling) eller strategisk udvælgelse. 
Målet er, at selve udvælgelsen støtter muligheden for at belyse flest mulige nuancer ved det studerede fænomen eller 
støtter en planlagt analyseidé. (CENTRALT)

-

Ekstreme eller afvigende deltagere.1)
Maksimal variation anvendes, når man ønsker at beskrive centrale temaer og illustrere variation og almindelige 
mønstre ved det studerede fænomen. 

2)

Bruges ofte ved fokusgruppeinterview, hvor man tilstræber, at deltagerne i den enkelte gruppe har samme 
karakteristiska. 

i.

Hensigten med at udvælge homogene grupper til fokusgruppeinterview er at skabe et frugtbart 
udgangspunkt for gruppediskussioner ved at sikre sig, at deltagerne ikke på forhånd adskiller sig for meget 
fra hinanden.

ii.

Homogen udvælgelse anvendes, når hensigten er at få et detaljeret kendskab til det studerede fænomen i en 
subgruppe, fx gravide kvinder med rheumatoid arthiritis. 

3)

Sneboldmetoden anvendes, når man ikke umiddelbart har tilstrækkeligt mange interviewpersoner at rette 
henvendelse til. 

4)

Forskellige måder at strategisk at udvælge deltagere:-

Udvælgelse

Forklar interviewede formålet med interviewet og undersøgelsen. Og forklar, at interviewede altid kan trække sig fra 
interviewet. 

-

Kontrakt

Metodens formål er ud fra de indsamlede empiriske data at udvikle en beskrivelse af og/eller en teoretisk forståelse af 
sociale fænomener, processer og interaktioner mellem mennesker i en given kontekst.

-

Hovedtilgangen er, at forskeren er en de af konstruktionen af data, og som prioriterer kreativitet og refleksion højere, 
end tilfældet var i første og anden generation af analysemetoden.

-

Identifikation og benævnelse af de fænomener, som interviewteksten indeholder.▪

Åben○

Hensigten er at finde mønstre. ▪

Anvendelse af paradigmemodellen, hvor man for de enkelte centrale emnekategorier undersøger, hvordan 
de hænger sammen med de andre emnekategorier, man har identificeret i den åbne kodning.

▪

Aksial○

Man søger at finde mekanismer, dvs. de processer og omstændigheder, som frembringer en given tilstand, 
et givet fænomen. 

▪

Forskeren udvælger den centrale emnekategori, kernekategorien, som alle de øvrige emnekategorier skal 
relateres til, og på baggrund af dette danner man en teori/analytisk historie om det studerede fænomen. 
(CENTRALT)

▪

Selektiv kodning○

Analysen foretages i tre trin:-

Grounded theory

Stringens○

fra det teoretiske udgangspunkt til udvælgelse af undersøgelsesdeltagere, dataindsamling, analyse, 
konklusioner og formidling.

▪

Sammenhængen i hele processen: ○

Man undersøger forskningsmetodens velegnethed til at beskrive det, man ønsker at beskrive. Om man har ▪

Kriterie for validitet:○

Ethvert godt forskningsprojekt er kendetegnet ved:-

Kvalitetskrav for kvalitativ metode
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