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Forord
Næsten 250 instruktører og koordinatorer var samlet
til den 10. nationale instruktørsamling, som fandt sted
på Hotel Nyborg Strand 31. maj-1. juni. Jubilæet gjorde
samlingen til noget helt særligt, og som det ofte sker,
når man runder et skarpt hjørne, fristes man til både at
kaste et blik tilbage i tiden og se fremad. Det blev gjort
under temaet 10 + 10.
Først så vi tilbage på dengang, da Sundhedsstyrelsen
henvendte sig til Komiteen for Sundhedsoplysning for
at undersøge mulighederne for at hente LÆR AT TACKLE
til Danmark, og TrygFonden tilbød at finansiere de første
3 år med henblik på en bred implementering. Tilbage
til en tid, hvor ingen ikke engang drømte om, at vi 10 år
senere ville stå med en indsats, der i dag er udbredt i 67
kommuner. Dernæst så vi fremad med forestillinger om
spændende nye kursusretninger, uprøvede arenaer og
et ønske om, at antallet af borgere, der får mulighed for
at deltage i et kursus, fortsat vil øges støt.
Samtidig var jubilæet en anledning til at stoppe op og
glæde sig over, hvordan alle I instruktører og koordinatorer gennem jeres indsats i de seneste 10 år har været
med til at ændre perspektiv i sundhedsvæsenet.
Jeres arbejde har betydet, at der er kommet øget fokus
på borgerens ressourcer og evne til at yde egenomsorg
– noget, der har betydning for, at en behandling bærer
frugt, og som både kommer borgeren, de nærmeste og
sundhedsvæsenet til gode.

Den succes og betydning, som LÆR AT TACKLE har
i Danmark, er blevet bemærket både i og udenfor
Danmark. Det fremgik af en række dejlige videohilsner,
som vores samarbejdspartnere i ind- og udland havde
sendt til os i forbindelse med jubilæet.
I dette konferencehæfte kan du læse om tre af LÆR AT
TACKLEs nye indsatsområder, de seneste forskningsresultater om kurserne, instruktørsamlingens workshops
samt foredrag om robusthed og LÆR AT TACKLE i fremtiden – og som en vigtig indsats i fremtidens sundhedsvæsen. Du får også et glimt af den fantastiske stemning,
der opstår, når mennesker, der brænder for en sag,
mødes, udveksler erfaringer og i fællesskab fejrer den
gode sag og 10 års udvikling og succes – og ikke mindst
sender ønsker afsted om, hvad fremtiden skal bringe.
Det er lidt tidligt – men vi glæder os faktisk allerede til
20-års jubilæet. I mellemtiden glæder vi os dog også
meget til instruktørsamlingen i 2017, som afholdes på
Nyborg Strand den 31. maj-1. juni.

Charan Nelander
Direktør, Komiteen for
Sundhedsoplysning
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Fra Patientuddannelse
til LÆR AT TACKLE –
de første 10 år
Det første kursus, der blev udbudt i Danmark, var LÆR AT TACKLE
kronisk sygdom. Det skete i 2006 under navnet Patientuddannelse.
I en årrække gik kurset under betegnelsen ’Lær at leve’, men blev siden
omdøbt til LÆR AT TACKLE ligesom de tre øvrige kurser.
De 4 kursusretningers tilblivelse
50 % af kursusdeltagerne på LÆR AT TACKLE kronisk sygdom havde
smerter. Det var en medvirkende årsag til introduktion af LÆR AT TACKLE
kroniske smerter i 2010. I 2012 ønskede den daværende regering en
indsats til mennesker med angst og depression, da dette er alvorlige
sygdomme, som flere og flere rammes af. Derfor udviklede Komiteen
samme år LÆR AT TACKLE angst og depression.
Det seneste skud på stammen er LÆR AT TACKLE job og sygdom, som
blev tilføjet i 2013. Ideen til kurset udsprang af, at 15 % af deltagerne
på de eksisterende kurser ønskede hjælp til at bevare eller genskabe
deres tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom.
Gennem hele LÆR AT TACKLEs levetid er det hvert år lykkedes at nå stadig
flere kursister, og kurserne udbydes i dag i 67 kommuner.
Et tilbud i udvikling
Ikke alene har LÆR AT TACKLE fået nyt navn siden 2006. Kurserne er
siden da vokset i omfang, antallet af kursister er steget støt år for år, og
indholdet har løbende udviklet sig på baggrund af inputs fra instruktører,
masterinstruktører, kursister og koordinatorer. Således er der ikke blot
opstået nye kursusretninger, men også nye tiltag i form af en hotline til
instruktører, netværksgrupper for kursister, instruktører og koordinatorer
samt udbud af kurser i nye arenaer. 10-års jubilæet var desuden en klar
påmindelse om, at ideerne fortsat spirer blandt de mange instruktører
og koordinatorer i hele landet og på tværs af kommunegrænser.
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Jubilæumsåbning
LÆR AT TACKLEs 10-års jubilæum og 10. nationale samling blev åbnet af Komiteens to
chefkonsulenter Lea Hegaard og Nikolaj Holm Faber, der også selv kunne fejre 10 år i
LÆR AT TACKLE. Også blandt deltagerne var der mange, der havde været med alle
10 år – en enkelt endda i 11!
I sin velkomsttale beskrev direktør i Komiteen for Sundhedsoplysning, Charan Nelander,
hvordan en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen i 2004 og en ansøgning til Trygfonden blev
startskuddet til det første LÆR AT TACKLE-kursus, der i dag – 10 år senere – omfatter fire
kurser, en række parallelle indsatser og flere nye på vej. Mange havde set frem til dette årlige
gensyn, og også Charan Nelander udtrykte sin store begejstring over at være tilbage på samlingen, der altid kendetegnes af begejstring, gensynsglæde og ivrigt summende stemmer.

Chefkonsulent Nikolaj Holm Faber

Chefkonsulent Lea Hegaard

Direktør Charan Nelander

LÆR AT TACKLE og Lægens bord
Under jubilæumsåbningen blev Laila Bentzen, der har været instruktør i 11 år, ’interviewet’ i
en rekonstruktion af Tv-programmet Lægens Bord, som hun deltog i tilbage i 2005. Ligesom
i 2005 var temaet LÆR AT TACKLE. Så hvad er det, der på 12. år får Laila til at bevare motivationen? Hertil svarede hun, at det er vigtigt at bevare en ægte nysgerrighed over for kursisterne og huske på, at ikke to mennesker er ens. Derfor opstarter Laila hvert nye kursus med
at spørge sig selv: Gad vide hvilke spændende mennesker jeg nu får lov at møde?
Hvilke eksempler kan jeg bruge for at motivere netop denne gruppe?
Tak til Laila for vise og inspirerende ord og ikke mindst
et mangeårigt engagement!

” Det er vigtigt at bevare en ægte
nysgerrighed over for kursisterne og
huske på, at ikke to mennesker er ens.”
Laila Bentzen, instruktør siden 2005
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Sisse Fisker – LÆR AT TACKLEs nye protektor
Jubilæet var en god anledning til at byde velkommen til LÆR
AT TACKLEs nye protektor, Tv-vært og journalist Sisse Fisker,
der fremover skal være med til at skabe opmærksomhed om
LÆR AT TACKLE, så endnu flere danskere bliver opmærksomme på kurset. Sisse Fisker udtrykte stor glæde over at møde
de mange engagerede frivillige, der – ligesom hun selv –
lever med langvarig eller kronisk sygdom, og som uge efter
uge hjælper andre i samme situation som dem selv.
Særligt blev instruktørernes overskud til at videregive viden
og redskaber til tusindvis af andre med langvarig sygdom
fremhævet.
Sisse Fisker benyttede lejligheden til at fotografere tilhørerne
og lægge billedet op på Instagram og Facebook – dermed
var protektorrollen skudt i gang! Oplægget blev rundet af
med følgende:
”I kæmper med sygdom. I ved hvor hårdt det er, og hvor meget
det fylder, at man skal ændre livsstil på grund af smerter eller
sygdom. Nu er vi på hold sammen.”

”Det er vanvittigt
sejt, og det er årsagen til,
at jeg sagde ja til at
blive protektor.”
Sisse Fisker, protektor for LÆR AT TACKLE
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Årets
tema
10 +10
Temaet for den 10. nationale samling var 10+10, hvor de forgangne
10 års erfaringer med LÆR AT
TACKLE dannede afsæt for fremtidens muligheder for kurserne.
På førstedagen blev der kastet et
nostalgisk blik tilbage, mens dag to
blev brugt på et forhåbningsfuldt
kig i krystalkuglen.
En grafisk tidslinje ophængt i
plenumsalen visualiserede årets
tema 10+10. På første del af denne
Memorylane kunne man opsætte
foto af sig selv ved det årstal, hvor
man blev involveret i LÆR AT
TACKLE. Sidste del var reserveret til
deltagernes ønsker for fremtiden
samt deres ideer til nye LÆR AT
TACKLE kurser.
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Internationale
lykønskninger på video
Under åbningen blev der afspillet videohilsner med lykønskninger fra både ind- og udland. Blandt andet sendte
Schweiz, der har opbygget deres LÆR AT TACKLE-indsats
på baggrund af danske erfaringer, en særlig tak til instruktørerne i Danmark. De internationale hilsner mindede os
om, at LÆR AT TACKLE er en del af et verdensomspændende engagement, der ikke blot strækker sig fra Frederikshavn til Guldborgsund, men også fra USA, New Zealand
og Japan til Singapore, Saudi Arabien og Kenya.
Herefter gik startskuddet til to minderige dage i Nyborg!

10
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LÆR AT
TACKLE

Professor Kate Lorig – Head of Stanford Patient Education Center
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Formålet med instruktørsamlingerne er dels at tilbyde instruktørerne ny viden
og inspiration til undervisningen, dels at invitere deltagerne til at bidrage med
ideer, samt at give mulighed
for træning af kendt stof. I år
indeholdt tilbudsviften både
workshops og foredrag,
hvoraf flere blev præsenteret i nye former.

Erfaringer fra nye
LÆR AT TACKLE-projekter
En minikonference gav mulighed for at høre tre korte oplæg om
kommunale erfaringer med LÆR AT TACKLE i nye arenaer og for nye
målgrupper.

LÆR AT TACKLE i almene boligområder
Kursuskoordinator Inga Bøge og instruktør Arne
Mosegaard fra Holstebro Kommune delte ud af deres
erfaringer med at afholde LÆR AT TACKLE-kurser i et af
kommunens almene boligområder. Her samarbejder
kommunens sundhedsafdeling med 2 boligselskaber
om rekruttering, kursusafholdelse og lokaleløsning.
Erfaringerne peger på mange fordele ved at afholde
kurset i beboernes nærmiljø. Arenaen er velkendt, hvilket
giver tryghed. At kurset er ’lige rundt om hjørnet’ bidrager desuden til det høje fremmøde. Kurset afholdes i et

beboerhus, hvor der stilles kaffe til rådighed, og hvor det
er naturligt for kursisterne at fortsætte med at mødes i
netværksgrupper efter endt kursus. Ulempen ved et
lokalt tilbud er fx risikoen ved at møde nogen, man
kender, hvorfor tavshedspligten på kurserne er vigtig.
Det blev fremhævet, at kurset danner afsæt for nye
venskaber samt nye værktøjer, der skaber orden i kaos.
Desuden bliver boligområdet oplevet og omtalt på nye
måder, når kursister, som ikke selv bor lokalt, opdager,
at der sker andre spændende ting i boligområdet.
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LÆR AT TACKLE på væresteder
Værestederne Akademiet og Solstrålen i Fredericia
har siden 2015 afholdt kurset LÆR AT TACKLE kronisk
sygdom for deres brugere, der er henholdsvist aktive
og tidligere misbrugere. Majbritt Grundvad, som er
koordinator for kurserne på begge væresteder, fortalte
om deres store succes med projektet, og ikke mindst
om kursisternes positive oplevelser og erfaringer.
I forhold til rekruttering fremhævede Majbritt Grundvad, at kurset bør italesættes som et sted, hvor man får
redskaber til at tackle livet frem for sygdom, da denne
retorik appellerer til flere. Da de fleste kursister rekrutteres ved hjælp af ’jungle-trommer’, anbefalinger og
opfordringer fra mennesker, de føler tryghed ved, er
instruktører, tidligere kursister og koordinator afgørende ambassadører for rekrutteringen.
Kursusinstruktørerne er dels brugere, dels medarbejdere, og det blev anbefalet at knytte en tredje instruktør
e.l. til hvert hold som støtte til brugerinstruktørerne.
Sund forplejning blev fremhævet som et vigtigt tiltag,
bl.a. for at sikre koncentrationen, da det for mange kan

En ung kvindelig værestedsbruger havde
oplevet misbrug, svære relationer, mange
nederlag m.v. Ved hjælp af kurset og handleplanerne lykkedes det kvinden at få en
praktikplads og komme videre i sit liv.

”Kom i gang med at udbyde

LÆR AT TACKLE
til socialt udsatte mennesker.
Det rykker SÅ meget!

”

Majbritt Grundvad, kursuskoordinator
på to væresteder i Fredericia
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være dagens eneste måltid. Desuden er det vigtigt at
anerkende kursisternes deltagelse, fx med et diplom og
fejring af kursusafslutningen. Miniforedraget blev rundet af med denne tydelige opfordring: ’Kom i gang med
at udbyde LÆR AT TACKLE til socialt udsatte mennesker.
Det rykker SÅ meget!’

”Her har jeg lært at tage et lille realistisk

skridt ad gangen. Her har jeg endelig
forstået det der med, at man kan spise en
elefant, hvis man tager den i små bidder.
Kursist fra værestedsprojektet

”

Ungehold i håndtering af angst og depression
Norddjurs Kommune har gode erfaringer med at afholde
LÆR AT TACKLE angst og depression for unge mellem
16 og 30 år. Derfor fortalte koordinator Kristina Koldtoft
Christensen om kommunens to gennemførte ungehold – herunder om udfordringer ved at rekruttere unge
kursister og instruktører – og om, hvordan man håndterer
’larmende tavshed’ under de første mødegange. Miniforedraget bød på en række konkrete løsninger til de

udfordringer, der knytter sig til ungehold. Fx at man bør
rekruttere gennem tillidspersoner – så som mentorer eller
forældre – om vigtigheden af at have unge instruktører
med den rette alder, så de er i øjenhøjde med de unge
kursister, om motion som et sideløbende tilbud og isbryderaktivitet og om brugen af post-it-sedler i de første
idérunder som en måde at bryde tavsheden på. Kurset
har fx været med til at fastholde de unge i uddannelse.

Under iderunderne skrev kursisterne til en start deres
ideer på post-its. Instruktørerne indsamlede sedlerne, opsatte dem på flipoveren og læste dem op. Derved undgik
kursisterne det, de var bekymrede for: At nogen lo. Ingen
ideer blev nedgjort, men derimod positivt modtaget af
gruppen. Det gav mod på at sige en idé højt, og snart var
de små sedler overflødige.

Samme manual?

Vil du vide mere om projekterne?
Så kontakt

Patientuddannelse
på telefon 35 47 57 41

Et spørgsmål, der dukkede op flere gange på
tværs af de tre miniforedrag, var: Kan man bruge
den samme instruktørmanual til så vidt forskellige målgrupper? Kan den manual, vi kender
fra LÆR AT TACKLE kronisk sygdom fx bruges til
undervisning af værestedsbrugere? Svaret fra
oplægsholderne var, at det man kan, hvis man
bruger de rigtige eksempler. Eksemplets kraft
er stor, og det er afgørende, at de eksempler,
man anvender i sin undervisning som instruktør,
afspejler den gruppe, der undervises. Rollemodelfunktionen er vigtig, og derfor er relevante
eksempler i øjenhøjde altafgørende for deltagernes udbytte på alle LÆR AT TACKLE-kurser – det
gælder i samtlige arenaer.
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På jagt efter de gode resultater – Walk and talk om

LÆR AT TACKLEs forskningsresultater
Ingen på instruktørsamlingen er vist i tvivl om betydningen af LÆR AT TACKLE. Alligevel var der stor opbakning til den vandrende workshop Jagten på de gode
resultater vedrørende forskningsresultater om kurserne.
På en gåtur med 5 poster blev man præsenteret for
den nyeste forskning om LÆR AT TACKLE og fik dermed
bekræftet og konkretiseret, hvad der kommer ud af
koordinatorernes og instruktørernes store indsats.
Sløret blev blandt andet løftet for de meget positive
evalueringsresultater af LÆR AT TACKLE angst og de-
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pression, som dokumenterer, at deltagernes symptomer
på angst og /eller depression reduceres efter kurset.
Ligeledes hørte vi om, at deltagere efter LÆR AT TACKLE
kroniske smerter oplever mindre funktionsbegrænsning, mindre bekymring for smerte og sygdom samt
reduktion af følelsesmæssige og fysiske symptomer.
Undervejs drøftede deltagerne de refleksionsspørgsmål,
man løbende blev præsenteret for. Der blev snakket
livligt, og turen var en kærkommen måde at nyde det
gode vejr og de dejlige omgivelser på – hvis man lige så
bort fra de myg, der kærligt kastede sig over deltagerne.

Workshops
En række workshops inviterede instruktørerne til at
udvikle nye måder til at formidle kursusmanualerne
og de redskaber, der knytter sig til kurserne. Desuden var der mulighed for genopfriskning af kendt
materiale samt inspiration til, hvorledes man som
instruktør kan bruge de centrale redskaber i nye
sammenhænge.

Visualisering af LÆR AT TACKLE
Da LÆR AT TACKLE-kurserne nu også afholdes i almene boligområder,
hvor mange beboere har anden etnisk baggrund end dansk, er der
opstået behov for at visualisere kursets aktiviteter, så borgere med begrænsede danskkundskaber lettere kan følge med. Denne udfordring
arbejdede vi med i visualiseringsworkshoppen, som startede med et
oplæg om kurserne i de almene boligområder. Herefter fik deltagerne
til opgave at visualisere kursets centrale værktøjer ved at illustrere dem
med tegninger, smileys og små figurer.
På trods af kort tid til opgaven udviste deltagerne stor kreativitet og en
imponerende produktion. En gruppe lavede fx en tredimensionel værktøjskasse fyldt med udklippede værktøjer. En anden gruppe illustrerede
metoden problemløsning med lyspærer som idé-symbol. Ideerne
vil blive anvendt som inspiration til projektet LÆR AT TACKLE – NEM
DANSK, der har til formål at formidle med færre ord.
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Opbyg gode relationer og øg
kursisternes udbytte
Relationen imellem kursist og instruktør er afgørende
for lærerige kursusforløb. Derfor arbejdede vi i denne
workshop med positiv relationsopbygning ud fra de fire
temaer At vise menneskelig interesse i sine kursister, Godt
værtskab, At vise sig som en tydelig ligemand og inspirerende rollemodel og At have positive forventninger.

Hvad kendetegner en god vært?
- Er velforberedt og kan sit stof
- Taler ikke for meget om sig selv
- Giver positiv opmærksomhed
- Giver tydelige instruktioner
- Støtter gruppearbejde
- Overholder aftaler
- Inddrager gruppen
- Er aktivt lyttende
- Overholder tiden
- Har god kemi med makker
- Er smilende, imødekommende og
anerkendende
- Skaber et godt og respektfuldt
arbejdsfællesskab
- Viser respekt for kursister
- Bruger humor og skaber gode oplevelser
sammen
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Fokusområderne dannede afsæt for udveksling af ideer
og erfaringer. Det blev til mange ivrige og spændende
diskussioner, bl.a. om balancen mellem at være en god
og tilgængelig vært og samtidig passe på sig selv.

Hvordan kan man vise menneskelig
interesse i sine kursister?
- Stille hv-spørgsmål (være nysgerrig)
- Kende navnene på kursisterne
- Vise, at man lytter
- Specifik og konkret anerkendelse og ros
- Small talk
- Pænt goddag og farvel
- Alle skal føle sig set og hørt
- Ligeværdig dialog
- Spørg ind til kursisterne i pausen
- Bruge kursisternes eksempler
- Kærlige spark
- Opfange personlige ting

Der var også workshops med fokus på handleplanen
som inspirationsværktøj, personliggørelse af instruktørmanual samt ny inspiration til anvendelse af symptomcirklen.

Hvordan kan man vise sig som en hyggelig
ligemand og en inspirerende rollemodel?

Hvordan kan man udtrykke positive forventninger til kursisterne?

- Ikke tale for meget om sig selv
- Bruge egne eksempler
- Aldrig være bedrevidende
- Rollemodel til alsidige handle planer
- Inddragelse af kursister
- Spejle kursisternes udfordringer
- Vise, hvordan man selv bruger værktøjs
kassen til det, som er svært for en selv
- Vise, at man ikke er perfekt, men at man
kæmper med det, som er svært
- Være velforberedt
- Være tydelig, smilende og positiv

- ’Vi ses’
- Huske tidligere positive eksempler
- Være en god rollemodel
- Være nysgerrig på kursisternes handleplaner
- Bruge egne eksempler
- ’Jeg har selv fået meget ud af det’
- Positivt kropssprog
- Vise interesse for alt, der siges af alle
- Anerkend det, kursisterne har gjort
- ’Jeg kan klare det – og det kan I også’
- ’Du inspirerer mig’
- Vær nærværende
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Plenumoplæg

Hvad er robusthed?

- Plenumoplæg ved overlæge og forsker Poul Lundgaard Bak
Hvad vil det sige at være robust? Hvordan udvikler man
robusthed? Og hvorfor reagerer hjernen sommetider,
som om vi stod overfor en løve, selvom vi ikke er i en
livstruende situation? Dette fik tilhørerne indblik i, da
overlæge og forsker Poul Lundgaard Bak med stor indlevelse fortalte om programmet Robusthed.dk.
Poul Lundgaard Bak definerede robusthed som ’evnen
til at kunne tænke sig godt om’. Denne evne bruger vi til
at håndtere, hvad livet måtte byde på af opgaver, fristelser og lidelser. Det blev også understreget, at robusthed
ikke handler om at tåle hvad som helst, men derimod
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om at kunne mærke, hvornår noget fx ikke længere er
godt for os. Med tankebobler blev det illustreret, hvordan vi grundlæggende har to typer af tanker: Dem der
er skadelige for os og dem, der er gode for os.
Endvidere blev det beskrevet, at vi udvikler robusthed
ved at blive udsat for passende udfordringer – en tilgang som også går igen i LÆR AT TACKLE, hvor handleplanerne netop tilpasses den enkelte. Tilhørerne blev i
den grad fanget af det spændende oplæg, og snakken
om robusthed fortsatte resten af dagen.

Workshop for koordinatorer
Da mange koordinatorer har efterspurgt hjælp til etablering af samarbejde med deres nabokommuner, var
emnet for årets sammenkomst for koordinatorer samarbejde på tværs af kommuner. Flere kommuner har allerede gode erfaringer med resurse- og kapacitetsdeling
om kurserne – bl.a. i kommunerne Faxe, Køge og Stevns
samt i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Derfor
holdt koordinatorerne fra disse kommuner oplæg om,
hvorledes de griber denne tværkommunale opgave an.
Blandt andet pegede de på, at det giver større fleksibilitet for borgere og undervisning, når man dels deler/
låner hinandens instruktører, dels kan tilbyde borgerne
kursuspladser i de andre kommuner.

sygdom eller funktionsnedsættelser. Kurset udvikles og
afprøves i samarbejde med Københavns Kommune og
kan tages i brug af alle kommuner i slutningen af 2017.

Oplæggene ledte til en workshop, hvor koordinatorerne i grupper med deres kommunale naboer drøftede:
Hvad vil vi gerne samarbejde om? Hvilke fordele og
udfordringer giver det os? Desuden tog kommunerne
i fællesskab initiativ til det næste skridt i samarbejdet.
Sammenkomsten blev afsluttet med uddeling af Komiteens nye pårørendebog LÆR AT TACKLE hverdagen
som pårørende, der knytter sig til et kommende kursus
for pårørende til mennesker med kronisk/langvarig

Ingen
fødselsdag
uden kage!

10
år med
LÆR AT
TACKLE

Da det jo var LÆR AT TACKLEs
10-års fødselsdag, blev der
naturligvis serveret lækker
fødselsdagskage.
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Jubilæumsmiddag i
”The Tackle Organization”
Måske var det sommervejret. Måske var det jubilæet. Eller måske var det ’bare’ den klassiske gode
LÆR AT TACKLE stemning der gjorde, at humøret
allerede fra festmiddagens start var i top – en
stemning, der på ingen måde dæmpede sig, som
aftenen skred frem. Aftenens konferenciers var
Komiteens Christopher Hjorth og Nicolaj Holm
Faber, der med sikker hånd guidede os gennem
aftenen.
I sin tale fremhævede Komiteens direktør Charan
Nelander, at LÆR AT TACKLE er et eksempel på
den ny måde, sundhedsvæsenet og sundhedspersonalet forstår borgere og patienter på. ’Vi ser
ikke kun en sygdom eller det, som mennesket
ikke kan. Vi ser på helheden og fokuserer på alle
de personlige ressourcer hos den enkelte. Jeg
håber, at den måde LÆR AT TACKLEs instruktører
går til tingene på, vil være dybt integreret i alt på
sundhedsområdet i 2026.’
Til manges store overraskelse tog masterinstruktørerne ordet for at lette på hatten for Komiteens
ansatte og overrække et 10-års skrift, som instruktør og masterinstruktør Kirsten Madsen har
taget initiativ til at skrive. Skriftet er en hyldest
til LÆR AT TACKLE og til alle dem, der med egne
historier inspirerer andre til at udvikle gode selvhjælpsegenskaber. Komiteen fik også overrakt
symbolske gaver og kærlige ord med på vejen.
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Under middagen leverede Danmarks sjoveste tjenere fra Café
Kølbert en service ud over det sædvanlige, hvor der både blev
kurtiseret, sat hår og sunget serenader. Vi blev også introduceret
til begrebet ’The Tackle Organisation’ og gjort bekendt med, at
der iblandt os var en meget tørstig krimiforfatter. En særlig tak
til alle jer, der stod for skud.

”Det er jer, der skal

skåles for. Det er jer,
der bærer det hele.”
Direktør Charan Nelander
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Komiteen vil gerne
sende masterinstruktørerne en stor tak
Det er et sandt privilegium at have så dedikerede
og inspirerende kolleger, der giver af sig selv til
stor inspiration for os alle. En særlig tak til masterne for deres personlige historier til 10-års skriftet.
De vil stå som en evig påmindelse om de fantastiske mennesker, der er med til at tegne LÆR AT
TACKLE.
En sart-lilla aftenhimmel var den fantastiske
kulisse, da 250 deltagere bevægede sig ud i det
fri med hver sin grønne LÆR AT TACKLE-ballon i
snor. Næsten samtidigt sendte vi alle ballonerne
afsted, mens vi gjorde os ønsker for fremtiden og
skålede med sidemanden.

Dans på bordene
Under sidste års instruktørsamling gav Charan
Nelander løfte om, at der ville være dans på bordene ved 10-årsjubilæet. Det løfte blev indfriet af
Nicolaj Holm Faber og Christopher Hjorth, der –
i noget, som bedst beskrives som en tæt tango –
førte an. Med aftenens konferenciers som gode
rollemodeller for, hvordan man danser på bordene, gik der ikke længe, før bordene var fyldt.

t
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En ny dag og en fremtid at tackle
Trods fest ud i de sene nattetimer bød instruktørsamlingens dag to på masser af god stemning og energi
fra morgenstunden. De første aktiviteter var for de
morgenfriske og lå udenfor programmet. Der var både
morgensang, havbadning, morgenløb og gåtur langs
vandet. Rigtig mange fik på denne 1. juni – og årets
første sommermorgen – en opløftende start på dagen!
Tak til Franciska, Tove, Pia og Torben for at føre an ved
aktiviteterne.
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+10
Instruktørsamlingens anden
dag handlede om fremtiden og blev skudt i gang af
Malene Nordborg Petersson
og Rikke Bak Jensen fra Komiteen. Programmet bød på
flere workshops, miniforedrag og plenumoplæg, og
en ventende Memorylane
skulle udfyldes med bud for
de kommende 10 år.

Plenumoplæg

LÆR AT TACKLE
i de kommende
10 år
Plenumoplæg ved chefkonsulent i Komiteen for
Sundhedsoplysning Nicolaj
Holm Faber
I et plenumoplæg om fremtidens selvhjælp foreslog Nicolaj Holm Faber fra
Komiteen, hvorledes LÆR AT TACKLE i et
selvhjælpsperspektiv kan se ud om 10 år.
Med udgangspunkt i de projekter, Komiteen allerede nu kan øjne, kom Nicolaj
med bud på adskillige kursusretninger
og tiltag, som yderligere perspektiverer
LÆR AT TACKLE frem mod 2026.
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Noget, som allerede er under udvikling,
er online patientuddannelse, der vil
lede aktiv selvhjælp i en ny retning. Med
online-tilbuddet vil man kunne nå ud til
mennesker, som ikke kan forlade deres
hjem grundet fx smerter, angst, eller fordi de er pårørende til et menneske, som
ikke kan være alene.
Som afrunding udfordrede Nicolaj tilhørerne ved at bede dem om at opsætte
deres bud på fremtiden på Memorylanen. Herefter nærmest eksploderede
tidslinjen med gode ideer, som vi vil
have in mente til de kommende 10 års
arbejde.
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Visioner for LÆR AT TACKLE
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Nogle af de mange input fra Memorylanen arbejdes der allerede på, mens
andre bruges som inspiration til
nye projekter.

Fremtidens udfordringer indenfor
sundhed og sygdom

Plenumoplæg

– plenumoplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
der tydeliggjorde pointerne og frembragte grin og
opmærksomme blikke fra salen.
Jesper Bo Jensen pegede blandt andet på en generel
tendens ved nutidens – og formodentlig også fremtidens – patienter; nemlig, at de har mistet troen på
autoriteter og i dag tager på rygsækrejse som pensionister. Oplægget kastede også nyt lys på, hvordan
man kan betragte patienter ud fra den generation, de
tilhører. Det afstedkom overvejelser om betydningen
af at lade flere generationer mødes på LÆR AT TACKLE-kurserne.
Instruktørsamlingens sidste oplæg blev leveret af
direktør ved Center for Fremtidsforskning og ph.d.
Jesper Bo Jensen, der gav sit bud på fremtidens udfordringer indenfor sundhedsvæsnet. Det blev et oplæg
med kant, krydret med personlige fortællinger,

Desuden forudser Jesper Bo Jensen, at sundhedsvæsenets udfordringer kommer til at fordre, at borgere
med langvarige lidelser bliver bedre til egenhændigt
at mestre deres liv, og at flere opgaver vil skulle løses i
samskabelse mellem frivillige og offentlige instanser.
Her er LÆR AT TACKLE netop et eksempel på, hvordan
kommunen sætter rammen for, at borgere hjælper
hinanden med at håndtere deres helbredssituation.
Resultatet er både sundere borgere og mere kvalificeret
brug af systemet. Således tør man vel konkludere, at
LÆR AT TACKLE har sin berettigelse – også i fremtiden!
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Afrunding på to
fantastiske dage
Afslutningen af den 10. nationale instruktørsamling
blev indledt med, at masterinstruktør Torben igen satte
sig ved flyglet, hvor han spillede LÆR AT TACKLE-sangen. Sangen er skrevet af en kursist, der har været på
LÆR AT TACKLE angst og depression.

LÆR AT TACKLE
i DR og TV2
Som et passende punktum for samlingen blev der vist
indslag fra gårsdagens nyheder, hvor TV2 Fyn havde
lagt vejen forbi vores jubilæumsmiddag. Her havde de
interviewet instruktør Lene Bjerrum, Odense kommune,
om betydningen af kurserne, både for hende selv og
kursisterne, mens chefkonsulent i Komiteen Lea Hegaard
udtrykte sin glæde over at kunne samle så mange frivillige instruktører til 10-års jubilæet.
Instruktør og koordinator i Nordfyns Kommune, Tanja
Andersen, havde været tidligt oppe for at deltage i et
indslag i P4 Fyn, som blev afspillet. Her fortalte Tanja
Andersen, hvordan kurserne giver redskaber til at håndtere hverdagen. Desuden pegede hun på betydningen
af at have personlige erfaringer med sygdom, når man
skal undervise. Hun sluttede af med at fortælle om de
positive forskningsstudier, der ligger bag kurserne. Det
var to rigtig gode indslag, som på bedste vis fortæller,
hvorfor LÆR AT TACKLE eksisterer på tiende år.
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Tak for nu!
Herefter rundede Lea Hegaard og Nicolaj Holm
Faber af. Alle blev takket for deres bidrag til
samlingen, og der blev udtrykt en særlig tak til de
mastere og instruktører, som havde undervist i
diverse workshops ved samlingen.
Inden den store kramme- og på-gensynsrunde
blev påbegyndt i forhallen, sluttede vi af med at
synge ’Lad dem lege i livstræets krone’. Og således
blev der vinket farvel med ønsket om, at vi alle må
lege i livstræets krone og ikke mindst, at LÆR AT
TACKLE-kuserne kan hjælpe flere på vej hertil.

Tak for endnu en dejlig
instruktørsamling – og ikke mindst
et mindeværdigt jubilæum!
På gensyn til den 11. nationale samling
31. maj-1. juni 2017.
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