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Diagnose Behandling Rask

Traditionel biomedicinsk tilgang



Diagnose Behandling Rask
Kan tilpasse sig 

og håndtere

“Health is the ability to

adapt and to 

self-manage”

(Huber 2011)

Traditionel biomedicinsk tilgang”Godt helbred” med kronisk sygdom



Succes
At bidrage til menneskers 

fastholdelse af et indholdsrigt liv

trods bagvedliggende sygdom
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En process hvor individet, 

sammen med familie, 

samfund og 

sundhedsprofessionelle, 

er engageret i at håndtere

alle aspekter af kronisk

sygdom

Baseret på: Thorne 2003 / Lorig & Holman 2003 / 

Wilkilson & Whitehead 2009 / Schulman-Green 2012

Egenomsorg

Egenhåndtering        

Symptom-
håndtering        

Sundhedsvæsen 

Kongsted et al. Braz J Phys Ther 2021
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Based on: Thorne 2003 / Lorig & Holman 2003 / Wilkilson & Whitehead 2009 / Schulman-Green 2012/

Hvad kræver egenhåndtering

Navigere i 

sundhedsvæsnet

Viden om tilstand

Problemløsning

Skabe mening / 

sammenhæng

Planlægge, 

prioritere, graduere

Modificere

livsstil

Opretholde 

værdighed

Justere 

forventninger 

til sig selv

Tage beslutninger 

for sit helbred



Egenomsorg

Egenhåndtering        

Symptom-
håndtering        

Sundhedsvæsen 

Kongsted et al. Braz J Phys Ther 2021

Evner

Motivation

Nye mål kræver nye indsatser



Egenhåndtering er ikke 

at være overladt til sig selv

men en proces som klinikeren understøtter
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• Værdibaseret målsætning

• Fælles beslutningstagen

• Viden

• Problemløsning

• Håndteringsværktøjer

• Evaluering tilpasset mål 
EVALUE-

RING

FORLØB

PLAN

Nye mål kræver nye indsatser

Kongsted et al. Braz J Phys Ther 2021



Værdibaseret målsætning

Svært og tidskrævende

• Hvad har værdi?

• Hvad er den konkrete hindring for det?

• Hvad er realistisk?

Øger deltagelse

Forbedrer ‘outcomes’ i astma, 

KOL, diabetes, smerter (?)

Gardner T. Br J Sports Med 2019; Boeykens D. PLOS ONE 2022; Rosewilliam S. Clin Rehab 2011. Pinnock. BMC Med. 2017. Zwerink. Cochrane 2014. 

BrunisholzJ Multidiscip Healthc. 2014

Fra ”Hvad er der i vejen med dig?” til ”Hvad er vigtigt for dig?”’



Adfærd

Følelser

Krop / Struktur

Tanker

Viden der giver mening og handlemulighed

• Brugbar forståelse for tilstanden

• Kendskab til ressourcer

=> Evne til at handle i kontekst

Social/kulturel 

kontekst
Mescouto et al. Disability and Rehabilitation. 2020

Stilwell et al. An enactive approach to pain. 2019



Problemløsning

Traditionelt fokus for 

øvelsesterapi

• Udførelse 

• Muskelaktivering

• Biomekanik

Understøttet egenhåndtering

Klinikeren 

• guider på passende niveau

• peger på alternative strategier

• motiverer til selvstændigt 

initiativ

Tro på egne evner 

og dømmekraft
Støtte og ros

Individuelle valg

Korrektion
Klinikeren anviser 

løsning

Bhavsar et al. Psychology & Exercise 2019

Kongsted et al. Braz J Phys Ther 2021



Øget egenhåndtering 

er en adfærdsændring,

der kan hjælpes på vej

Sætte værdibaserede mål

Lære problemløsning

Træne adfærd

Lave handleplan

Få feedback
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En ændret rolle for klinikeren
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En udfordret professionel identitet

Klinikere er vant til at:

• forklare

• tage kliniske beslutninger

• finde løsninger

”Hvad er min rolle, 
hvis patienterne ved bedst?” Kliniker 

GLA:D Ryg kursus

”Det hele er ‘Hvad synes du selv?’, ‘Hvad tror DU er 
bedst for dig?’ 

men det gør simpelthen en forskel at man arbejder så 
specifikt som vi gør”
Kliniker efter GLA:D RYG kursus

Ris I et al. Factors influencing implementation of the GLA:D Back, an educational/exercise intervention for low back pain 

- a mixed-methods study. BMC Musculoskeletal Disorders 2021



En udfordret professionel identitet

Mudge S. Who is in control? Clinicians’ view on their role in self-management approaches: a qualitative metasynthesis. BMJ Open 2015

Kontrol

Ændret opfattelse

• Væk fra belærende rolle som ekspert

• Behov for at tale mindre og lytte mere

• Et skifte mod partnerskab og samarbejde

Udfordringer

Klinikeres syn på ‘self-management’ støtte – syntese 14 kvalitative studier

Patienter der 
”skal forstå at …”,

”får lov til”
”ikke gør som jeg siger”

”Svært at slippe at jeg er eksperten…”
”Jeg kæmper med at holde mine løsninger tilbage…”

”Det kræver uddannelse og reflektion…”



En udfordret organisering

Behov for

• Uddannelse 

• Tid til dialog

• Økonomisk incitament til at understøtte 

egenhåndtering

• Mindre forventning om at strukturelle diagnoser kan 

informere håndtering

Ris I et al. Factors influencing implementation of the GLA:D Back … BMC Musculo Disorder 2021

Lund RA et al. Communicating and diagnosing non-specific low back pain ... J Rehabil Med. 2020

F
A

C
IL

IT
E

T
E

R



Den ændrede rolle for klinikere 

er en krævende ekspertrolle

Viden

Kompetencer

Motivation
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Fra jagt på ‘fix’ til succesfuld håndtering

Diagnose Behandling Rask

Evne til at 

håndtere og nå 

værdifulde mål

Understøttet 

egenhåndtering

Hvad er vigtigt 

for dig?
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Tak for nu!

Alice Kongsted
akongsted@heatlh.sdu.dk

@AliceKongsted



Spørgsmål til ekspertpanel

• Hvordan arbejder I med målsætning så det skaber værdi for forløbet?

• Hvornår lykkes man med at facilitere patientens beslutning i stedet for at 

foreslå egne løsninger?




