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Kompetenceudvikling for fagpersoner og erfarne patienter  
 
Baggrund 
Lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kronisk sygdom tager afsæt i erfaringer 
og dokumentation fra et tre-årigt udviklingsprojekt (2007 – 2010). Projektet var et led i 
Region Midtjyllands strategi for en forbedret indsats for mennesker med kronisk sygdom og 
blev gennemført i samarbejde med Hospitalsenheden Vest, patientforeninger, almen praksis 
og kommunerne i ’Vest Klyngen’ i Region Midtjylland.  
Lærings- og mestringsprincipperne anvendes nu i patientuddannelse i kommuner og på 
hospitaler i ’Vest Klyngen’, og siden 2010 er metoden og principperne yderligere 
videreudviklet og anvendt i: 

- Forskningsprojektet: Hjerterehabilitering efter lærings- og mestringsprincipperne på 
Regionshospital Holstebro og Herning. 

- Etablering af ’familieforløb’ i forbindelse med projekt ’Sundt samspil – styrket indsats 
for familier med børn med kronisk sygdom’ - et samarbejdsprojekt mellem Herning 
kommune, børneafdelingen på Regionshospital Herning og almen praksis. 

- Etablering af lærings- og mestringsforløb for pårørende til mennesker med demens; 
’Lev Livet – med demens i familien’ i Holstebro Kommune. 

 
Hvad er en lærings- mestringsuddannelse? 
Omdrejningspunktet i lærings- og mestringsuddannelsen er at styrke menneskers evne til at 
mestre livet med kronisk sygdom.  
Uddannelsens særkende er for det første at planlægning, gennemførelse og evaluering af 
forløbet foregår i ligeværdigt samarbejde mellem fagpersoner og erfarne patienter – faglig 
viden og erfaringsviden fra det levede liv med en kronisk sygdom går ’hånd i hånd’ i 
uddannelsen.  
For det andet, at der anvendes en sundhedspædagogisk tilgang, der bygger på deltagelse og 
dialog, og som sikrer deltagerne indflydelse på den formidling, holdnings- og 
erfaringsudveksling, der sker i løbet af uddannelsesforløbet.    
Lærings- og mestringsuddannelserne varetages af fagpersoner og erfarne patienter, der har 
gennemgået kompetenceudviklingsforløbet. 
 
Målgruppe 
Fagpersoner fra hospitaler og kommuner som afholder afklarende samtaler og lærings- og 
mestringsuddannelser med bl.a. mennesker med kronisk sygdom – (kronisk sygdom i eget liv 
eller hos nærtstående, fx pårørende, familier med børn med kroniske sygdomme). 
 
’Erfarne patienter’: Mennesker med kronisk sygdom, der ønsker at bidrage med egne 
erfaringer fra hverdagslivet med kronisk sygdom og deltage som ’erfaren patient’ i 
planlægning, gennemførelse og evaluering af lærings- og mestringsuddannelser for bl.a. 
mennesker med kroniske sygdomme.  
Overvejelser og aftaler om evt. deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet sker i samarbejde 
med fagpersoner, som har indsigt i lærings- og mestringsuddannelsen og forventningerne til 
en erfaren patient. 
 
Formål med kompetenceudviklingsforløb for fagpersoner og erfarne patienter  
At fagpersonen opøver forudsætninger for at kunne: 

• gennemføre individuelle afklarende samtaler  
• sikre en god pædagogisk samarbejdsproces og en god gruppeproces 

 
At fagperson og erfaren patient i samarbejde opøver forudsætninger for at kunne: 

• planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for mennesker med kronisk sygdom, så 
deltagerne får mulighed for at styrke mestringsevne og handlekraft  

• integrere sundhedsperspektivet i uddannelsesforløbet 
• anvende en sundhedspædagogisk tilgang, der bygger på deltagelse og dialog 
• fordele opgaver imellem sig i relation til deres forskellige opgave- og ansvarsfordeling 
• reflektere over og evaluere uddannelsesforløbet og teamsamarbejdet med henblik på 

løbende justering og udvikling af lærings- og mestringsuddannelsesforløbet. 
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Uddannelsesmodulerne: 
Uddannelsen er opdelt i 4 moduler.  
Modul 1 og 2 er målrettet fagpersoner.   
Modul 3 og 4 er målrettet fagpersoner og erfarne patienter 
 
 

 
 

 
Undervisningsform 
Kompetenceudviklingsforløbet bliver gennemført som et sammenhængende forløb med en 
vekselvirkning af undervisningsdage (moduler) og praksisperioder imellem modulerne. I 
praksisperioderne arbejder deltagerne aktivt med udvikling af kompetencer i egen faglige 
praksis.  
Der anvendes en sundhedspædagogisk tilgang, der bygger på deltagelse og dialog. 
Undervisningen vil foregå med høj grad af deltagerinvolvering med vekslen mellem forskellige 
praktiske øvelser, teorioplæg, erfaringsudveksling og refleksion i forhold til egen praksis. 
Mellem modulerne arbejder deltagerne med hjemmeopgaver, som har til formål at udvikle 
egne sundhedspædagogiske kompetencer i arbejdet med teoriens møde med egen praksis; 
gerne i samarbejde med kolleger. 
Der vil i løbet af kompetenceudviklingsforløbet blive præsenteret forskellig 
baggrundslitteratur.  
Grundbogen ”Håndbog til Lærings- og mestringsuddannelser. Erfaringsviden og faglig viden 
hånd i hånd” udleveres til deltagerne. 
 

Undervisere  
Ellen Kastberg Hinrichsen, Sundheds- og udviklingskonsulent, Pæd.dip, Coach, Fysioterapeut. 
Gitte Schrøder, Sundheds- og udviklingskonsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 1 
 
Den individuelle 
afklarende 
samtale 
 
 14. og 15.  
 maj 2013  

Modul 2 
 
Læring- og 
mestring 
 
 
17. og 18.  
juni 2013    

Modul 3 
 
Samarbejde  
erfaren patient  
og fagperson  
 
27. og 28.  
aug. 2013 
 

Modul 4 
 
Planlægning af 
uddannelses 
forløb  
 
18. og 19.  
sept. 2013 

Fagpersoner 

Modul 3 
 

Samarbejde 
erfaren patient 
og fagperson 

 
Hverdags- 
fortællinger 

 
10. og 11.  maj 

2016 

 

Fagpersoner  Fagpersoner og  
erfarne patienter 

Fagpersoner og 
erfarne patienter 

Modul 4 
 

Samarbejde 
 

Planlægning af 
uddannelses 

forløb 
 
 

24. og 25. maj 
2016 

Modul 2 
 

Læring og 
læreprocesser 

 
Mestring og 

mestringsprocesser 
 
 

12. og 13. april 
2016 

Fagpersoner 

Modul 1 
 

Den individuelle 
afklarende 
samtale 

 
 
 
 

24. og 25. februar 
2016 
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Indhold i uddannelsen 
 
  
 

Modul 1. Den individuelle afklarende samtale 
               Samtale, værdier, kompetencer 
 
Formål med modul 1  
 
At deltagerne 

• erhverver viden om principperne for den afklarende samtale, og samtalens teori- og 
værdigrundlag 

• udvikler færdigheder i at kunne gennemføre en afklarende samtale 
• bliver klar over personlige forudsætningers betydning for gennemførelsen af en 

afklarende samtale 
• opøver evnen til at skabe gode refleksionsprocesser, der kan styrke udviklingen af 

handlekraft og mestring. 
 

 
Eksempler på spørgsmål der vil blive arbejdet med: 

• Hvad er en afklarende samtale?  
• Hvilket teorigrundlag bygger samtalen på?  
• Hvilket menneskesyn og grundlæggende værdier bygger samtalen på?  
• Hvilke kompetencer skal udvikles for at kunne gennemføre en afklarende samtale? 
• Hvordan kan der arbejdes med refleksion som grundlag for udvikling af handlekraft?  
• Hvordan stilles spørgsmål, der gør en forskel? 
 

 
 

 

Modul 2.  Læring og læreprocesser  
                Mestring og mestringsprocesser 
 
Formål med modul 2 
 
At deltagerne 

• erhverver viden om mestring, mestringsprocessen og fagpersonens rolle i at styrke 
mestringsevnen 

• opnår indsigt i og viden om læringsteori og læreprocesser, der skaber aktiv 
deltagerinvolvering og støtter udvikling af mestring og handlekraft 

• erhverver viden om sundhedspædagogisk værdigrundlag 
• får indsigt i forskellige deltagerinvolverende metoder til gruppeundervisning. 
 

 
Eksempler på spørgsmål der vil blive arbejdet med: 

• Hvad er mestring, og hvilke teorigrundlag er der bag mestringsbegrebet? 
• Hvordan kan mestringsevnen styrkes, og hvordan er fagpersonens rolle i det? 
• Hvilke læringsbegreber arbejdes der med, og hvordan kan man arbejde med en 

sundhedspædagogisk tilgang, der bygger på deltagelse og dialog? 
• Hvilken betydning har det at være aktiv i egen læreproces? 
• Hvordan kan man arbejde med refleksion som et aktivt læringsredskab? 
• Hvordan kan man arbejde med at udvikle ressourcer og motivation? 
• Hvilket sundhedsperspektiv indgår i lærings- og mestringsuddannelsen til mennesker 

med kronisk sygdom? 
• Hvordan kan sundhedsperspektivet integreres i uddannelsesforløbet? 
• Hvordan kan man i gruppeundervisning tage højde for forskellige 

deltagerforudsætninger? 
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Modul 3. Samarbejdet mellem erfaren patient og fagperson 
               Hverdagsfortællinger. Gruppeprocesser 
 
Formål med modul 3 
At deltagerne 

• får etableret teamsamarbejdet mellem fagperson og erfaren patient 
• får klarhed over fagpersonens og den erfarne patients opgave- og ansvarsfordeling i 

lærings- og mestringsuddannelserne            
• får indsigt i, hvordan hverdagsfortællingerne anvendes i lærings- og 

mestringsuddannelsen. 
 
At de erfarne patienter 

• får træning i at fortælle om egne erfaringer fra livet med kronisk sygdom, så de 
inspirerer deltagerne til at reflektere over egen situation. 

 
At fagpersonerne  

• får træning i at hjælpe fortællingerne frem og opretholde respekten for, at 
fortællingerne tilhører den erfarne patient  

• udvikler egne kompetencer som underviser, gruppeleder og facilitator. 
 
Eksempler på spørgsmål der vil blive arbejdet med: 

• Hvilke erfaringer kommer den erfarne patient med, som kan indgå i  
lærings- og mestringsuddannelsen?  

• Hvordan kan den erfarne patients fortællinger bruges i undervisningssituationen?  
• Hvordan kan fortællingen blive levende og nærværende? 
• Hvordan hjælper fagpersonen fortællingerne frem? 
• Hvordan kobles fortællingerne sammen med mestringsprocessen? 
• Hvordan støttes deltagerne til at få øje på egne ressourcer og handlemuligheder? 
• Hvordan kan man lede og gribe ind i gruppeprocesser? 
• Hvordan skabes et godt teamsamarbejde mellem erfaren patient og fagperson?  
• Hvordan underviser erfaren patient og fagperson sammen?  
• Hvordan kan der arbejdes med at give og modtage feedback i forbindelse med 

evaluering af undervisningen? 
 

 
 
 

Modul 4. Samarbejdet mellem erfaren patient og fagperson  
               Planlægning af lærings- og mestringsuddannelser 
 
Formål med modul 4 
At deltagerne 

• får øvelse i at planlægge lærings- og mestringsuddannelse med ligeværdig inddragelse 
af faglige viden og erfaringsviden 

• kan anvende pædagogiske principper, der bygger på deltagelse og dialog i 
planlægning af uddannelsen  

• kan integrere sundhedsperspektivet i uddannelsesforløbet 
• får forståelse for teamsamarbejdets betydning i planlægningen af uddannelsen. 

 
Eksempler på spørgsmål der vil blive arbejdet med: 

• Hvordan planlægges et uddannelsesforløb? 
• Hvilke sundhedspædagogiske principper arbejdes der ud fra?  
• Hvilke spørgsmål er væsentlige at få svar på? 
• Hvordan indkredses væsentlige temaer i uddannelsesforløbet? 
• Hvordan kan den erfarne patients erfaringsviden og den faglige viden spille sammen i 

uddannelsesforløbet?  
• Hvordan kan hverdagsfortællinger indgå i uddannelsesforløbet? 
• Hvordan gennemføres et uddannelsesforløb, som øger deltagernes mestringsevne og 

handlekraft?  
 

 



 6

 

Praktiske oplysninger: 
 

Kursussted 
Modul 1,2, 3 og 4: Laugesens Have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk.  
 
Der er undervisning fra kl. 9.00 til kl. 16.00 alle dage. 
For de ”erfarne patienter” er der mulighed for et middagshvil midt på dagen. 
 
Deltagerafgift 
Fagpersoner- Regionsansatte:     13.978 kr. 
Fagpersoner- Kommunerne:       14.646 kr. 
Erfarne patienter: Modul 3 – 4:        6905 kr. 
 
Deltagerafgiften er inkl. fuld forplejning og håndbog til Lærings- og mestringsuddannelser. 
 

Tilmelding på www.rm.plan2learn.dk senest fredag den 1. november 2014. 
 

Ved tilmelding oplyses: 
For fagpersoner: Navn, uddannelse, arbejdssted, afdeling, adresse, arbejdstlf., EAN-nr, CVR 
nummer samt mailadresse. 
For erfarne patienter: Navn, adresse, telefon samt evt. mailadresse samt navn, adresse og EAN-
nummer, CVR nummer på betalende kommune eller hospitalsafdeling. 
 

Ved spørgsmål til uddannelsesforløbet kontakt Randi Dahl Kristensen på mail 
randi.dahl@stab.rm.dk eller på tlf. 7841 0898, mob. 21395082 
 
Ved spørgsmål til tilmelding kontakt Lisbeth Mikkelsen på mail lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk  
eller på tlf. 7841 0928.  


