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At give sundhedsprofessionelle pædagogiske redskaber som 

medvirker til at styrke samarbejde med patienter, borgere og 

deres pårørende. Formålet med sundhedspædagogisk 

kompetenceudvikling er endvidere at kvalificere arbejdet med 

sygdomsspecifik patientuddannelse.  

Sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og i almen 

praksis, der underviser og støtter mennesker med én eller flere 

kroniske sygdomme. 

Formål 

Målgruppe 

Kompetenceudviklingstilbud - kurser 

Udvalgte resultater 

Evalueringer peger på, at deltagerne oplever at få konkrete 

værktøjer til tilrettelæggelse af deres undervisning. Derudover 

oplever deltagerne at blive bedre til at håndtere 

sundhedspædagogiske udfordringer i praksis (Det Nationale 

Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner, 

2012). 

”Er blevet mere bevidst og reflekterende over hvad jeg 

egentlig gør, når jeg underviser – det har givet mig mere 

”pondus”, idet jeg har mere viden om, hvordan man kan gribe 

tingene an” (tidligere kursist, intern evaluering). 

Pris og kontakt 

Henvendelser fra interesserede kan rettes til: 

Dorte Jeppesen, Chefkonsulent 

Tlf: 38669737 

dorte.jeppesen@regionh.dk 

Pris 

Tilbud markeret med * har deltagerbetaling – indhold 

og betaling sker efter aftale  

For yderligere oplysninger  

www.regionh.dk/patientuddannelse  

• Sundhedspædagogik for patientundervisere 

Fokus på patientuddannelse i grupper, herunder 

sundhedsforståelser, kommunikation, didaktik og facilitering 

 

• Guidet egen-beslutning (GEB)* 

En metode og et dialogværktøj til at hjælpe 

sundhedsprofessionelle og patienter til afklaring og fælles 

beslutningstagning 

 

• Eksistenslaboratorium – sundhedspædagogik i det 

eksistentielle rum 

Den eksistentielle samtale  

 

• Sundhedspædagogik i patientuddannelse for familier (PIFT) 

Fokus på pårørendeinddragelse, forebyggelse og tidlig 

opsporing i familier med type 2-diabetes 

 

• Sundhedspædagogik og etniske minoriteter  

Fokus på sundhedspædagogiske udfordringer i relation til 

mennesker med anden etnisk baggrund end dansk  

Kompetenceudviklingstilbud - temadage  

• Tilbagevendende konference om patientuddannelse i 

samarbejde med Steno* 

Fokus på sundhedspædagogiske metoder og 

udfordringer i patientuddannelse 

 

• Skræddersyede kompetenceudviklingstilbud* 

 

• Faglige netværksmøder* 

Fokus på aktuelle sundhedspædagogiske emner med 

mulighed for erfaringsudveksling og netværk på tværs 

af kommuner og hospitaler 

 

Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling i Region Hovedstaden arbejder ud fra en målsætning om, at patientens situation styrer forløbet. I enhed for uddannelse arbejder 

vi med at udvikle sundhedspædagogik som fagområde og sikre en sammenhæng mellem det teoretiske grundlag og den pædagogiske praksis.   

 


