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På en fantastisk efterårsdag i september 

2007 med høj sol fra en skyfri himmel mød-

tes 120 instruktører i Nyborg for at deltage i 

den 1. nationale instruktørdag i Danmark.

De 120 instruktører repræsenterede kommu-

ner, regioner og patientorganisationer, der ud-

byder kurset Patientuddannelse – lær at leve 

med kronisk sygdom. De kom fra alle lands-

dele og fra forskellige patientorganisationer. 

Patientuddannelse – lær at leve med kronisk 

sygdom har siden marts 2006 vundet stor 

udbredelse, og i september 2007 havde 58 

kommuner, 4 regioner og 4 patientforeninger 

taget programmet i brug.

Formålet med den nationale instruktørdag 

var at samle alle uddannede instruktører i 

Danmark for at netværke, erfaringsudveksle 

og kompetenceudvikle sammen.

Forord
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Dagen bød på workshops, hvor de opdate-

rede undervisningsmanualer blev præsente-

ret og diskuteret. Forumteater med Dacapo-

teatret, hvor vi sammen blev sat i vanskelige 

situationer og dilemmaer, som vi vendte 

og drejede under kyndig og inspirerende 

instruktion fra Dacapoteatret. Forskellige løs-

ningsforslag blev afprøvet med instruktører 

og skuespillere på podiet. 

Dagens faglige program sluttede med et 

foredrag om Rigtig brug af medicin ved Lotte 

Fonnesbæk, Danmarks Apotekerforening. 

Salen summede dagen igennem af engage-

ment og lyst til at lytte og lære, og der blev 

udvekslet oplevelser fra kurserne rundt om  

i landet.

Med dette konferencehæfte håber vi at 

kunne formidle ideer, fakta og hovedpointer 

fra dagen og at give et indtryk af den fanta-

stiske stemning instruktørerne skabte på og 

omkring Hotel Nyborg Strand den lørdag i 

september – både til alle jer, der var der og 

til jer, som ikke kunne være med.

Den nationale instruktørdag blev sponseret 

af Apotekerfonden.

Komiteen for Sundhedsoplysning,  
januar 2008

“ Det har været en god dag, det var dejligt at se så mange andre 

instruktører og udveksle erfaringer ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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Den nye version af instruktørmanualen 

udkom i juni 2007. i den nye manual er der 

dels flere helt nye aktiviteter, dels aktiviteter, 

der er blevet ændret på væsentlige punkter.  

i workshoppene blev der sat fokus på nogle 

af disse aktiviteter, således at alle instruk-

tører fik lejlighed til at opleve de nye akti-

viteter på egen krop samt mulighed for at 

udveksle erfaringer om disse aktiviteter. 

For at give gode muligheder for erfarings-

udveksling og spørgsmål, blev de 120 

instruktører inddelt i fire grupper. Hver 

workshopgruppe blev udstyret med to 

workshopledere, og de fire workshops kom 

igennem følgende aktiviteter:

Håndtering af træthed og smerter  •	

(modul 3, aktivitet 4, side 62)

kommunikation  •	

(modul 4, aktivitet 3, side 82)

Samarbejde med sundhedspersonalet  •	

og sundhedsvæsenet  

(modul 6, aktivitet 2, side 122)

tilbageblik og mål for fremtiden  •	

(modul 6, aktivitet 3, side 125)

Du kan her læse hvilke temaer, der blev 

taget op på workshoppene – alle eksempler 

er fra workshoppene.

Workshop  
– udvalgte aktiviteter fra instruktørmanualen
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HånDtering aF trætHeD og 
smerter  
(modul 3, aktivitet 4, side 62)

kort om aktiviteten  
‘Håndtering af træthed og smerter’
Som noget nyt behandles symptomerne træt-

hed og smerter under et. træthed og smerter 

er symptomer, som de fleste af kursisterne 

kender til, og årsagerne til træthed og smer-

ter er tit de samme, ligesom værktøjerne til 

at håndtere træthed og smerter også ofte er 

de samme. Dette er baggrunden for, at de to 

symptomer behandles under et. 

øvelsen er egentlig ukompliceret at gennem-

føre, og kursisterne har som regel meget at 

bidrage med under idérunderne. Når den 

alligevel blev taget op i workshoppen, er det 

fordi aktiviteten kræver, at instruktørerne 

holder tungen lige i munden. i workshop-

pen blev det demonstreret, hvordan man 

som instruktør kommer godt igennem to 

idérunder – de to workshopledere tog rollen 

som instruktører og instruktørerne spillede 

kursister.

resumé af aktiviteten
Der var i gennemgangen af aktiviteten fokus 

på de fire idérunder. Workshoplederne viste, 

hvordan idérunderne gennemføres. Det blev 

understreget, at det er vigtigt, at:

der er god plads på tavlen, sådan at •	

der er plads til 4 idérunder (tag evt. 

flipoverpapir til hjælp, hvis tavlen er  

for smal til 4 idérunder

der skrives overskrift på hver idérunde•	

de to idérunder om smerte skrives med •	

én farve og de to idérunder om træthed 

skrives med en anden farve. 

1. øvelse
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Første idérunde (se punkt 2. Iderunde, side 63) om årsager til smerte gennemføres. 

Årsager til smerte (eksempel fra en workshop)

sygdom

muskelspændinger

overbelastning

træthed

mangel på træthed

forkert kost

nedtrykthed

stress

psykisk

forkert medicin

dårlig søvn

ensomhed 

operation

Når denne iderunde er afsluttet, spørger instruktøren, hvilke af disse kan også forårsage træthed? (se punkt 3, spørgsmål, side 63).  
Der sættes flueben ud for de årsager, som kursisterne nævner. Brug farven for træthed til markering af flueben.

Årsager til smerte

sygdom ✔

muskelspændinger ✔

overbelastning ✔

træthed ✔

mangel på træthed ✔

forkert kost ✔

nedtrykthed ✔

stress ✔

psykisk ✔

forkert medicin ✔

dårlig søvn ✔

ensomhed ✔

operation ✔
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Herefter gennemføres anden idérunde (se punkt 4 Iderunde, side 63) om andre årsager til træthed.  
Husk at fortsætte med at bruge farven for træthed.

Årsager til smerte Årsager til træthed

sygdom ✔ smerte

muskelspændinger ✔ mangel på væske

overbelastning ✔ dårlig kondition

træthed ✔ dårlig vejrtrækning

mangel på træthed ✔ bekymringer

forkert kost ✔ mange lægebesøg

nedtrykthed ✔ mange informationer

stress ✔ mange forpligtelser

psykisk ✔ spiritus

forkert medicin ✔ omgivelsernes bekymringer

dårlig søvn ✔ omgivelsernes forventninger

ensomhed ✔ egne forventninger

operation ✔ afstand

Nu er begge iderunder om årsager gennemført, og så kommer to idérunder om løsningsforslag

“ Det havde været en endnu 

bedre dag, hvis der havde været 

tid til instruktørernes daglige 

problemer ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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Første idérunde handler om håndtering af træthed (se punkt 5, Iderunde, side 63)

Årsager til smerte Årsager til træthed Håndtering af træthed

sygdom ✔ smerte afspænding

muskelspændinger ✔ mangel på væske fysisk aktivitet

overbelastning ✔ dårlig kondition sund kost

træthed ✔ dårlig vejrtrækning væskeindtagelse

mangel på træthed ✔ bekymringer motion

forkert kost ✔ mange lægebesøg søvn

nedtrykthed ✔ mange informationer mange pauser

stress ✔ mange forpligtelser planlægning

psykisk ✔ spiritus sige nej

forkert medicin ✔ omgivelsernes bekymringer ændre medicin

dårlig søvn ✔ omgivelsernes forventninger psykologhjælp

ensomhed ✔ egne forventninger sociale kontakter

operation ✔ afstand kaffe

Når denne iderunde er afsluttet, spørger instruktøren, hvilke af disse kan også hjælpe os, når vi skal håndtere smerter?  
(se punkt 6, Gennemgang, side 63). Husk at bruge farven for smerte. 

Årsager til smerte Årsager til træthed Håndtering af træthed

sygdom ✔ smerte afspænding ✔

muskelspændinger ✔ mangel på væske fysisk aktivitet ✔

overbelastning ✔ dårlig kondition sund kost ✔

træthed ✔ dårlig vejrtrækning væskeindtagelse ✔

mangel på træthed ✔ bekymringer motion ✔

forkert kost ✔ mange lægebesøg søvn ✔

nedtrykthed ✔ mange informationer mange pauser ✔

stress ✔ mange forpligtelser planlægning ✔

psykisk ✔ spiritus sige nej ✔

forkert medicin ✔ omgivelsernes bekymringer ændre medicin ✔

dårlig søvn ✔ omgivelsernes forventninger psykologhjælp ✔

ensomhed ✔ egne forventninger sociale kontakter ✔

operation ✔ afstand kaffe ✔
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Herefter gennemføres anden idérunde om håndtering, nu om håndtering af smerter. Instruktøren spørger,  
om der er andre måder at håndtere smerter på? (se  punkt 7, Iderunde, side 64).

Årsager til smerte Årsager til træthed Håndtering af træthed Håndtering af smerter

sygdom ✔ smerte afspænding ✔ musik

muskelspændinger ✔ mangel på væske fysisk aktivitet ✔ afledning

overbelastning ✔ dårlig kondition sund kost ✔ visualisering

træthed ✔ dårlig vejrtrækning væskeindtagelse ✔ go’ bog

mangel på træthed ✔ bekymringer motion ✔ massage

forkert kost ✔ mange lægebesøg søvn ✔ varmt bad

nedtrykthed ✔ mange informationer mange pauser ✔ biograf

stress ✔ mange forpligtelser planlægning ✔ tankens kraft

psykisk ✔ spiritus sige nej ✔ fysisk intimitet

forkert medicin ✔ omgivelsernes bekymringer ændre medicin ✔ varme/kulde

dårlig søvn ✔ omgivelsernes forventninger psykologhjælp ✔ et godt glas rødvin

ensomhed ✔ egne forventninger sociale kontakter ✔

operation ✔ afstand kaffe ✔

tips fra workshoppene
Når der skal sættes flueben, fx når •	

instruktøren spørger: hvilke af disse kan 

være årsag til smerter, kan man godt 

komme ud for, at deltagerne siger:  

‘Bare sæt flueben ved det hele, alle passer 

på smerter også’. 

Her er det en god idé at holde fast og •	

bede deltagerne forholde sig til hver 

enkelt årsag – således at deltagerne får 

mulighed for ved hver enkelt årsag at 

overveje, om det nu også kan være årsag 

til smerter.

Hvis alkohol nævnes som en måde at •	

håndtere smerter eller træthed på, skal 

man huske at nævne, at alkohol kan 

forringe kvaliteten af søvn og forværre 

smerter på sigt.

Der vil uden tvivl komme mange ideer •	

til idérunderne – af hensyn til tiden kan 

du være nødt til at stoppe idérunderne, 

inden de er udtømte. 

giv afslutningsvis deltagerne mulighed •	

for at kommentere eller spørge til 

idérunderne. 
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Hvordan kan vi som instruktører sikre, 

at deltagerne kommer på banen efter 

rollespillet:

instruktørerne stiller ledende spørgsmål•	

instruktørerne spørger: er det noget i •	

kender til?

instruktørerne spørger: Hvad er forskellen •	

mellem de to dialoger?

instruktørerne spørger: Hvordan var •	

det med ‘du-’ og ‘jeg-budskaber’ i de to 

dialoger?

gentag rollespillet eller dele af rollespillet •	

for at lede deltagerne på sporet

instruktørerne er kun ordstyrere – •	

deltagerne udveksler iagttagelser

instruktørerne må gerne overdrive lidt i •	

rollespillene

VeNte til deltagerne siger noget – tæl til •	

35 (inde i hovedet).

kommunikation  
(modul 4, aktivitet 3, side 82)

kort om aktiviteten ‘Kommunikation’
Aktiviteten indledes med et miniforedrag 

om vigtigheden af god kommunikation 

og introduktion til du- og jeg-budskaber. 

Herefter spiller instruktørerne forskellige 

kommunikationssituationer for kursisterne. 

kursisterne får mulighed for at beskrive 

forskelle mellem situationerne og for at 

vurdere, hvad der hæmmer og fremmer god 

kommunikation. 

Formålet med gennemgangen af aktivitet 

Kommunikation var at give lejlighed til 

at drøfte, hvordan instruktørerne kan få 

deltagerne på banen, når det gælder om at 

komme med iagttagelser om de forskellige 

rollespil. 

resumé af aktiviteten 
Workshoplederne indledte med en kort 

præsentation af aktiviteten og gennemførte 

det første rollespil (se rollespil manuskript 1, 

side 83 til og med punkt 5, side 84). 

Herefter drøftede workshoppen, hvordan 

vi som instruktører kan skabe rammerne 

for, at deltagerne giver udtryk for deres 

iagttagelser. Der kom følgende ideer:

2. øvelse
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kommunikation  
(modul 4, aktivitet 3, side 82)

kort om aktiviteten ‘Kommunikation’
Aktiviteten indledes med et miniforedrag 

om vigtigheden af god kommunikation 

og introduktion til du- og jeg-budskaber. 

Herefter spiller instruktørerne forskellige 

kommunikationssituationer for kursisterne. 

kursisterne får mulighed for at beskrive 

forskelle mellem situationerne og for at 

vurdere, hvad der hæmmer og fremmer god 

kommunikation. 

Formålet med gennemgangen af aktivitet 

Kommunikation var at give lejlighed til 

at drøfte, hvordan instruktørerne kan få 

deltagerne på banen, når det gælder om 

komme med iagttagelser om de forskellige 

rollespil. 

“ Jeg kommer igen næste år, 

hvis I holder instruktørdagen i 

København eller på Bornholm! ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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resumé af aktiviteten 
Workshoplederne indledte med en kort 

præsentation af aktiviteten og gennemførte 

det første rollespil (se rollespil manuskript 1, 

side 83 til og med punkt 5, side 84). 

Herefter drøftede workshoppen, hvordan 

vi som instruktører kan skabe rammerne 

for, at deltagerne giver udtryk for deres 

iagttagelser. Der kom følgende ideer:

Hvordan kan vi, som instruktører, sikre, 

at deltagerne kommer på banen efter 

rollespillet?

instruktørerne stiller ledende spørgsmål•	

instruktørerne spørger: er det noget i •	

kender til?

instruktørerne spørger: Hvad er forskellen •	

mellem de to dialoger?

instruktørerne spørger: Hvordan var •	

det med ‘du-’ og ‘jeg-budskaber’ i de to 

dialoger?

gentag rollespillet eller dele af rollespillet •	

for at lede deltagerne på sporet

instruktørerne er kun ordstyrere – •	

deltagerne udveksler iagttagelser

instruktørerne må gerne overdrive lidt  •	

i rollespillene

VeNte til deltagerne siger noget – tæl til •	

35 (inde i hovedet).

tips fra workshoppene
instruktørernes rolle er at gennemføre •	

rollespillene og derefter give kursisterne 

plads til at drøfte deres iagttagelser

instruktørerne kan holde gang i •	

udvekslingerne af iagttagelser ved at 

nikke, sige hmmm osv.

kursisterne har som regel mange vigtige •	

iagttagelser – når de får tid til  

at formulere sig

Vær ikke bange for pauser•	

Hvis kursisterne slet ikke siger noget, så •	

giv dem et par minutter til lige at drøfte 

det med sidemanden
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samarbejDe meD 
sunDHeDspersonalet og 
sunDHeDsvæsenet  
(modul 6, aktivitet 2, side 122)

kort om aktiviteten ‘Samarbejde med 
sundhedspersonalet og sundhedsvæsenet’
Der er to idérunder: 1. Hvilke problemer 

oplever du i forhold til sundhedsvæsenet 

som sådan? og 2. Hvilke problemer oplever 

du i forhold til din læge eller andet sund-

hedspersonale? De er delt for at tydeliggøre, 

at der er problemer, der har med væsenet/

den måde væsenet er skruet sammen på 

at gøre og problemer, der drejer sig om det 

samarbejde, vi har med den enkelte sund-

hedsperson.

resumé af aktiviteten
i gennemgangen af aktiviteten var der fokus 

på de to idérunder og på, hvordan man  

vælger, hvilke problemer, der skal løses.

Workshoplederne indledte med at vise to 

fiktive idérunder:

3. øvelse

Problemer i forhold til sundhedsvæsenet Problemer i forhold til sundhedspersonale

Ventetider•	 For kort tid til samtale•	

Sygdom, som ikke bliver accepteret•	 Hører ikke efter, hvad jeg siger•	

en ny læge hver gang•	 er ikke ordentligt forberedt•	

ens tid bliver rykket•	 interesserer sig ikke for mig•	

Sundhedsvæsenet lukker kl. 24.00•	 kan ikke huske, hvad vi talte om sidst•	

For lidt tid•	 tager mig ikke alvorligt•	

Manglende tillid•	 Slår mine bekymringer hen•	

Hvor går jeg hen?•	 travlhed•	

Man er bare et nummer•	 kan ikke lide mig•	

Aftaler mange steder•	 taler dårligt dansk – svær at forstå•	

+67 – så er det slut•	
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efter de to idérunder skal der vælges et eller 

to problemer, der skal løses (punkt 4, side 

122). Det blev drøftet, hvordan man vælger, 

hvilke problemer man skal løse, og hvilke 

konsekvenser forskellige fremgangsmåder 

kan have. 

Forslag til hvordan man kommer fra 
idérunde til problemløsning:

instruktøren spørger: er der et af disse •	

problemer, som i alle kender til?

instruktøren vælger det problem, han •	

fornemmer, at der er flest, der kender til

Lader kursisterne vælger de problemer, •	

der skal løses

instruktøren bruger sin erfaring i forhold •	

til, hvilken type problemer, der egner sig 

til problemløsning

instruktøren trækker lod•	

instruktøren kan vælge et problem, der •	

relaterer sig til fx kommunikation 

Spørge deltagerne: Hvilke to problemer er •	

vigtigst?

instruktøren vurderer, hvilke problemer •	

flest deltagere kan identificere sig med

Vigtigt, at det ikke bliver de højtråbende, •	

der får lov at bestemme

Vælg problemer ud, som har været nævnt •	

tidligere på kurset

instruktøren vælger en deltager, der så •	

vælger, hvilket problem der skal løses
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tips fra workshoppene
At risikoen ved at lade kursisterne vælge •	

hvilke problemer, der skal løses, er, at der 

vælges et problem, som ikke egner sig til 

problemløsning

At det er vigtigt, at instruktørerne, som •	

leder idérunden, lægger mærke til, om 

der nikkes særligt fra kursisterne ved 

nogle problemer til idérunden. Det kan 

bruges, hvis instruktøren vælger at  

bestemme, hvad der skal forsøges løst 

ved problemløsning. instruktøren kan så 

sige: Vi problemløser på disse to – for jeg 

lagde mærke til, at der var mange af jer, 

der nikkede, da de blev nævnt

undlad at lave problemløsning på meget •	

smalle problemer

undlad at lave problemløsning på pro-•	

blemer, som kun er aktuelle for en enkelt 

deltager

“ Det ville være en endnu bedre dag, hvis jeg har vundet i lotto,  

når jeg kommer hjem! ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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tilbageblik og mål For 
FremtiDen  
(modul 6, aktivitet 3, side 125)

kort om ‘Tilbageblik og mål for fremtiden’
Aktiviteten er den sidste aktivitet på kurset 

– den ligger lige inden Afrunding på sidste 

modul. i aktivitet 3 ser kursisterne tilbage på 

kurset, og hvad de har lært. gennem forskel-

lige delaktiviteter får kursisterne mulighed 

for at reflektere over, hvad kurset har bety-

det for dem. 

Først gennemføres en idérunde (s. 126) om, 

hvilke selvhjælpsteknikker kursisterne har 

lært på kurset, og de får mulighed for at 

forklare, hvilke symptomer selvhjælpstek-

nikkerne kan bruges på. Derefter følger en 

runde med langsigtet handleplan (s.126). 

resumé af ‘Tilbageblik og mål for 
fremtiden – delaktiviteten om problemer 
som følge af kronisk sygdom’
På workshoppen tog vi fat i den del af 

aktiviteten, der handler om at sammenligne 

‘Problemer som følge af kronisk sygdom’ på 

modul 1 og 6 (modul 6, aktivitet 3, punkt 

7-9, side 127). På kurset beder vi kursisterne 

om for sig selv at notere et eller to proble-

mer, som de oplever som følge af deres 

kroniske sygdom, eller fordi de er pårørende 

til en med kronisk sygdom. Herefter beder 

instruktørerne kursisterne om at læse deres 

svar op, den ene instruktør skriver proble-

merne op på tavlen og sætter flueben, hvis 

et problem nævnes flere gange. Når alle kur-

sister har haft lejlighed til at læse deres svar 

op, hænger instruktøren skema 1 fra modul 

1 op ved siden af den nye liste. 

4. øvelse
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Workshoplederne fortalte, at der på et 

kursus som regel vil ske det, at kursisterne 

kommer med forskellige kommentarer, som 

fx: ‘Der er ikke så mange, der har nævnt 

smerter …’, ‘Der er stadig 5, der nævner 

bekymring for fremtiden …’, ‘Jeg har i hvert 

fald fået nogle idéer til, hvad jeg kan stille 

op, når jeg er meget træt.’ Workshoplederne 

understregede, at det er vigtigt, at instruktø-

rerne her nikker til disse udsagn, eller siger 

hmmm, og inviterer til at flere deltagere 

ytrer sig. Samtidigt signalerer man, at ingen 

udsagn er rigtige eller forkerte.

På workshoppen blev der sat fokus på,  

hvad man som instruktør stiller op, hvis 

kursisterne ikke siger noget – ikke har  

nogen kommentarer. 

instruktøren beder kursisterne kommentere forskelle mellem de to lister – nedenfor er to 

fiktive lister:

Problemer som følge af kronisk sygdom 
(modul 1)

Problemer i forhold til sundhedspersonale 
(modul 6)

begrænsninger i hverdagen •	 ✔✔✔ træthed •	 ✔✔✔✔✔

bekymring for at miste job•	 smerter •	 ✔✔✔✔

træthed •	 ✔✔✔✔✔ nedture•	

vil ikke være til besvær •	 ✔ svært at bede om hjælp •	 ✔✔

smerter •	 ✔✔✔✔ mange indlæggelser•	

uforudsigelighed •	 ✔✔✔ isoleret – svært at komme ud •	 ✔

nedture•	 min sygdom er usynlig •	 ✔✔

svært at komme ud •	 ✔ vil ikke ligge til last •	 ✔

frygt for forværring •	 ✔✔ frygt for forværring •	 ✔✔

bange for at miste førlighed•	 svært at få hjælp •	 ✔

mange indlæggelser•	 bange for at miste mit job•	

svært at planlægge •	 ✔✔✔ sygdommens uforudsigelighed •	 ✔✔✔

hvorfor mig?•	 mange begrænsninger •	 ✔

usynlig sygdom •	 ✔✔ bange for at miste førlighed •	

svært at få hjælp•	 svært at planlægge •	 ✔✔✔

svært at bede om hjælp •	 ✔✔✔
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Idérunde – Ingen siger noget – hvad gør 
man så som instruktør? 

sikrer sig, at spørgsmålet er forstået – •	

spørg: er det klart, hvad jeg spørger om?

tag det roligt – giv tid•	

gentage spørgsmålet•	

sikrer at alle kan læse, hvad der står på •	

tavlen eller flipoveren

giver tid, tier stille og tæller til 35 inde i •	

hovedet

bekræftelse af at ingen kan forvente, at •	

vi på 6 uger kan løse vores problemer. Vi 

kan kun komme i gang med at løse dem 

(hvis de 2 lister er meget ens)

det er naturligt, hvis de to lister er ens eller •	

næsten ens. Vi kan ikke kurere sygdomme 

her, men give værktøjer til at håndtere de 

symptomer, som sygdommene giver

give kursisterne mulighed for 2 minutter •	

sammen med sidemanden

hvis ingen har noget at sige til forskellen •	

mellem de to lister, så kan instruktøren 

spørge på en anden måde, fx: ‘er der no-

gen, der har oplevet en forskel på, hvor-

dan i har det med symptomerne?’ eller 

‘er der nogen, der tænker anderledes om 

jeres symptomer?’

hvis ingen siger noget, selv efter at du •	

har prøvet ovenstående, så sig ‘Ok’ og gå 

videre.



20 21

Idérunde – En kursist siger: ‘Der er over-
hovedet ikke nogen forskel, det er præcis 
lige så slemt som da vi startede’ – Hvad 
gør man som instruktør? 

anerkender, at kursisten har det sådan – •	

nikke, hmmm, (gå ikke i panik – der er 

ingen facitliste til øvelsen)

anerkender, at hele gruppen kan have det •	

sådan

spørge: er der andre, der har lyst til at •	

kommentere?

sige: det er faktisk stort de samme symp-•	

tomer nu, som da vi mødtes første gang. 

er der nogen, der har oplevet en forskel 

på, hvordan de har det med symptomer-

ne, er der nogen, der har fået nye tanker 

om deres symptomer? 

tips fra workshoppene
Der er ikke noget facit til denne deløvelse•	

Det er ok, hvis de to lister er identiske •	

eller næsten identiske

instruktørerne skal vide, at de ikke skal •	

tage ansvar for kursisternes udbytte

instruktørerne skal roligt afvente, at kur-•	

sisterne kommenterer de to lister

“ Det havde været en endnu bedre dag, hvis der havde været flere 

pauser! ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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Dacapoteatret gav os forumteater for alle 

pengene, da de viste os eksempler på van-

skelige situationer og kursister, man kan 

komme ud for som instruktør på et kursus. 

Og flere modige instruktører gav deres bud 

på, hvad man kunne gøre for at løse situa-

tionerne ved selv at spille med på scenen 

eller kommentere fra deres plads blandt 

publikum.

Forud for arrangementet havde komiteen 

for Sundhedsoplysning allieret sig med en 

håndfuld instruktører, der fortalte skuespil-

lerne om, hvilke situationer, der kunne være 

vanskelige. 

ud fra dette lavede skuespillerne 2 situa-

tioner, der blev spillet på scenen og drøftet 

blandt publikum.

Dacapoteatret på kursus
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1. situation  
– den negative kursist
1 instruktør og 2 kursister på scenen.  

instruktøren holder et miniforedrag om 

vanskelige følelser. Da instruktøren spørger 

deltagerne, om de kender til det at have  

vanskelige følelser, begynder den ene  

kursist at nedgøre og latterliggøre emnet.  

Jo mere han nedgør emnet, jo mere trykket 

ser hans medkursist ud. Da medkursisten 

skal tilkendegive, om hun kender til van-

skelige følelser, siger hun nej og prøver at 

undgå at snakke mere om emnet. 

Situationen fryses og publikum kommenterer 

og inviteres til at spille deres forslag sammen 

med skuespillerne. Her er de gennemgående 

forslag til, hvordan situationen kan løses.

tips fra øvelsen
Anerkende kursistens synspunkt, men •	

fortælle, at fordi en kursist ikke bryder sig 

om et emne, kan andre kursister have det 

anderledes

Anerkende at nogle mennesker ikke har •	

vanskelige følelser, og at det jo er positivt

understrege at vi betragter vanskelige •	

følelser som en naturlig del af symp-

tomcirklen, fordi de på linie med andre 

symptomer ofte optræder, når man har  

en kronisk sygdom

udtryk over for kursisterne, at man selv •	

kender til det at have vanskelige følelser. 

På den måde bliver det legitimt at døje 

med vanskelige følelser.

“ Det har været en god dag, 

fordi jeg har mødt potentielle 

medinstruktører! ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN

“ Det har været en god dag fordi 

jeg fik meget viden med hjem og 

det var inspirerende ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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2. situation  
– samarbejdet mellem instruktører
2 instruktører er på scenen, en ny instruktør 

og en erfaren. en tredje skuespiller agerer 

kursist, der sidder blandt publikum.  

instruktørerne er i gang med den aktivitet, 

der handler om “Sund kost”. Det er et emne, 

som mange kursister føler stærkt for og 

meget gerne vil tale om. Det kan derfor være 

vanskeligt at styre og få afsluttet diskussio-

ner og kommentarer om dette emne. i tråd 

med dette vil kursisten da også gerne fort-

sætte med at drøfte sund kost, da hun ikke 

mener, de er færdige med at tale om emnet. 

Den nye instruktør anerkender kursistens 

behov, men beder kursisten vente med at 

drøfte problemstillingen til pausen under 

henvisning til, at der ikke er mere tid til 

emnet. Herefter bryder den erfarne instruk-

tør ind i dialogen og siger til kursisten, at 

hun godt kan forstå kursistens interesse for 

emnet, som vi godt kan fortsætte med at 

snakke om nu.

Situationen fryses og publikum kommen-

terer. Nedenfor er de centrale forslag til, 

hvordan situationen kan løses.
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tips fra øvelsen
Det er vigtigt at have et afklaret forhold •	

til, hvordan man underviser med sin 

medinstruktør, inden man afholder 

kursus. Det betyder, at det er en god idé 

at tale om, hvilke forventninger man har 

til hinanden, hvordan man kan støtte 

hinanden undervejs, hvad man betragter 

som en hjælp, og hvad man betragter 

som unødig indblanden fra den anden

en ny og en erfaren instruktør er ligestil-•	

let. Hver især kan de hjælpe hinanden 

med at afholde gode kurser

Start aktiviteten med at understrege, at vi •	

ikke skal diskutere detaljerede kostplaner 

og slankekure, men blot gennemgå nogle 

centrale råd og udfordringer. kurset er 

ikke et slankehold!

Hvis den ene instruktør gentagne gange •	

ikke vil følge manualen, kan man med 

fordel inddrage sin koordinator i pro-

blemstillingen.

•	

“ Det har været en god dag, 

fordi jeg har mødt potentielle 

medinstruktører! ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN
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dige konsekvenser for den enkeltes helbred 

og situation. konsekvenserne for den en-

kelte kan være, at behandlingen ikke får den 

effekt, der er hensigten. Omvendt kan rigtig 

brug af medicin betyde, at man kan undgå 

forværring af sygdommen, indlæggelser, 

skadestuebesøg med mere. Forkert brug af 

medicin har også nogle uheldige konsekven-

ser for samfundet i form af ressourcespild, 

fx i form af udgifter til flere indlæggelser 

og en masse andre kontakter med lægen og 

andre sundhedsprofessionelle, som kunne 

være undgået.

Dagens sidste punkt inden middagen var et 

oplæg ved Lotte Fonnesbæk, der er sund-

hedsfaglig chef i Apotekerforeningen. Lotte 

fortalte om compliance, der handler om, 

hvordan patienter efterlever den behandling 

eller medicin, som patienten har fået ordi-

neret af lægen eller andre sundhedsprofes-

sionelle.

Apotekerforeningen arbejder med forskellige 

tiltag, der kan hjælpe mennesker med kro-

nisk sygdom til at tage den medicin, de har 

fået ordineret, fordi alt andet kan have uhel-

viden om kronisk sygdom  
og rigtig brug af medicin
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Apotekerforeningen har lavet en række  

undersøgelser, som viser, at der er mange 

årsager til, at man ikke altid følger den be-

handling, der er ordineret. Nogle af årsager-

ne knytter sig til det enkelte menneskes res-

sourcer, viden, holdninger, overbevisninger, 

opfattelser og forventninger til sygdommen 

og behandlingen. Dette kan fx handle om: 

glemsomhed eller misforståelser•	

Manglende motivation•	

Stress•	

utilstrækkelig viden og færdigheder•	

Negative opfattelser af behandlingen•	

Manglende accept af sygdommen•	

Besvær med at synke medicin•	

Besvær med at åbne emballagen og få •	

medicinen ud

ubehagelig smag af medicinen•	

Bivirkninger, der giver problemer•	

Besvær med at læse etiketten•	

Besvær med at læse brugsvejledningen i •	

pakken

usikkerhed omkring, hvilken medicin der •	

skal tages

usikkerhed omkring, hvornår medicinen •	

skal tages

Lotte fortalte, at for at man kan lære at tage 

sin medicin rigtigt, er det vigtigt, man finder 

årsagen til problemet. Ligesom når vi laver 

problemløsninger i “Patientuddannelse – lær 

at leve med kronisk sygdom”. Hvis proble-

met fx er, at man ikke husker at tage sin 

medicin, fortalte Lotte om en række ideer, 

der måske kunne hjælpe en, eksempelvis: 

Sms-tjeneste•	

e-mail-tjeneste•	

Husketeknikker, fx stille medicinen ved •	

tandbørsten

elektronisk tabletholder•	

Doseringsæske•	

Dosispakket medicin•	

Doseringsur•	

mere information
Hvis du vil vide mere om rigtig brug af 

medicin, kan du finde mere information  

på Apotekerforeningens hjemmeside  

www.apotekerforeningen.dk

Hvis du har spørgsmål om emnet, kan du 

også henvende dig til Lotte Fonnesbæk på 

e-mail lfr@apotekerforeningen.dk
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i komiteen for Sundhedsoplysning var vi 

meget tilfredse med arrangementet og de til-

bagemeldinger, vi fik fra deltagerne, vidner 

også om stor tilfredshed. 

Vi satser på at gentage succesen i 2008.

tak for denne gang

“ Jeg kommer igen næste år”, 

hvis jeg bliver inviteret! ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN

“ Det havde været en endnu 

bedre dag, hvis der var 

overnatning. Har svært ved  

at køre de mange km frem,  

sidde en hel dag og høre efter  

og så køre hjem ”
DeLtAgeR På iNStRuktøRDAgeN


