
 

LIVSSTILSGUIDE  
I PRAKSIS

Sundhedspædagogisk samarbejde mellem  
professionelle og voksne med psykisk sygdom

Fremme fælles 
refleksion  

om forandring

Sætte rammer
sammen 

Samarbejde

Skabe fælles vidensrum

Samarbejdsmodel for bruger og professionel

Livsstilsguide i praksis er et sundhedspædagogisk koncept, der har til formål at forbedre  

samarbejdet mellem brugere (voksne med psykisk sygdom) og professionelle og har fokus på  

at fremme sundheden hos brugere. Sundhed skal her forstås bredt – og omfatter således både  

fysisk og mental sundhed, herunder sociale relationer, trivsel og livskvalitet.

Konceptet er udviklet gennem brugerdreven innovation, hvilket vil sige gennem aktiv involvering  

af professionelle, familiemedlemmer og især brugere. Konceptet omfatter en guide, to teoretiske 

modeller og syv konkrete dialogværktøjer.

Et positivt og konstruktivt samarbejde mellem brugere og professionelle er centralt i konceptet, 

da brugerne netop har peget på dette som helt afgørende for at arbejde med sundhed og mulige 

forandringer. 

Følgende tre elementer er særligt vigtige for samarbejdet (se også nedenstående figur):

• Sætte rammer sammen fx afstemme forventninger til tid, sted og indhold for sundhedsaktiviteten.

• Skabe fælles vidensrum fx udveksle viden med udgangspunkt i brugerens viden og erfaringer frem 

for, at den professionelle giver viden.

• Fremme fælles refleksion om forandring fx drøfte brugerens behov, muligheder og ønsker for 

forandring frem for, at den professionelle forudsætter, at brugeren ønsker forandring.



De syv konkrete værktøjer (som er afbilledet i oversigten nedenfor) har til formål at  

støtte professionelle i en samarbejdsorienteret tilgang – dvs. værktøjerne kan hjælpe  

professionelle med at sætte rammer, skabe fælles vidensrum og at fremme fælles  

refleksion om forandring i samarbejde med brugere. Værktøjerne har fokus på at  

forbedre professionelles kommunikationsform og samarbejdsevner, så de bliver endnu 

bedre klædt på til arbejdet med at motivere brugere til at forbedre egen sundhed. 

     

Værktøjerne kan benyttes i såvel individuelle som gruppebaserede sundhedsaktiviteter 

som fx sundhedssamtaler, undervisning, motion og madlavning. Værktøjerne er fleksible 

og kan implementeres på forskellig vis – både i forhold til rammerne for sundhedsaktivi-

teten, brugere med forskellige behov og aktivitetens tidshorisont, som kan svinge fra et 

enkelt møde til et længerevarende forløb.

 

1.  Forventnings- 
afstemning i  
samarbejdet   

2.  Fortæl om 
 dit døgn

3.  Det gode liv 

4.  Min  
kropsfornemmelse 

5.  Mit netværk

6.  Kommunikation 
  om det sunde 
 hverdagsliv

7.  Strategier – typer  
af motivation 

At bruger og professionel får skabt en god 
kontakt ved at drøfte forventninger til  
aktiviteten/mødet 

At bruger og professionel får en fælles forståelse  
for brugerens hverdag, og hvad brugeren anser  
som betydningsfyldt i sin hverdag 

At bruger og professionel får en fælles forståelse  
af brugerens ressourcer, udfordringer, erfaringer, 
værdier og/eller ønsker i forhold til sundhed 

At bruger og professionel drøfter emner, som  
brugeren finder relevante i forhold til sin fysiske  
og mentale sundhed

 
At bruger og professionel får en fælles  
forståelse for, hvordan brugeren oplever  
kontakten til sit sociale netværk og  
eventuelle muligheder for at få støtte

At få den professionelle til at reflektere over,  
hvordan han/hun kommunikerer med brugeren  
om brugerens grad af motivation for at skabe  
et sundere hverdagsliv 

At undersøge og reflektere over strategier  
til at arbejde med brugerens motivation for  
at leve et sundere hverdagsliv

 Navn Formål Indhold

Øvelserne kan bruges fleksibelt og kan fx tilpasses både individuelle og gruppebaserede aktiviteter.

Energi

Tanker

Selvtillid
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Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er, at bruger og professionel får skabt en god kontakt ved  

at drøfte forventninger til aktiviteten/mødet.  

Baggrund for øvelsen
Øvelsen skal sikre, at bruger og professionel sætter rammer for aktiviteten/mødet i  

fællesskab, og at der tages udgangspunkt i den enkelte brugers behov og præferencer.

Som udgangspunkt indebærer dette, at du (den professionelle) ikke dominerer 

aktiviteten/mødet og ikke på forhånd har sat rammerne for aktiviteten/mødet. Øvelsen 

understøtter en dialog mellem bruger og professionel om, hvad der passer bedst til 

brugeren i den pågældende situation. Det er centralt, at du er opmærksom på, at den 

enkelte brugers behov og forudsætninger ændrer sig over tid. Øvelsen kan således 

tages op flere gange, hvis I mødes over et længere forløb. 

FORVENTNINGSAFSTEMNING 
I SAMARBEJDET

 
 

ØVELSE 1
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ØVELSE 2

FORTÆL OM DIT DØGN

Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er, at bruger og professionel får en fælles forståelse for brugerens 

hverdag, og hvad brugeren anser som betydningsfyldt i sin hverdag. 

Baggrund for øvelsen
For at skabe fælles viden og rammer for samarbejdet mellem bruger og professionel er 

det vigtigt, at brugeren fortæller om situationer og handlinger, som er relevante for 

ham/hende. Øvelsen kan derfor bruges til at få relevant viden om brugerens dagligdag 

og emner, som bruger og professionel måske ikke plejer at komme så meget ind på.  

Det omfatter fx arbejde, søvn, spisevaner, bevægelse, socialt netværk og medicin.  

Øvelsen kan danne grundlag for samarbejdet omkring brugerens sundhed.

 
 

ØVELSE 2
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Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er, at bruger og professionel får en fælles forståelse af brugerens 

ressourcer, udfordringer, erfaringer, værdier og/eller ønsker i forhold til sundhed.

Baggrund for øvelsen
Øvelsen lægger vægt på det brede sundhedsbegreb i relation til det gode liv – frem for 

at have fokus på et snævert sundhedsbegreb. For at skabe fælles viden og refleksion om 

forandring er det nødvendigt med relevant viden om og forståelse for, hvad sundhed er 

for den enkelte bruger. 

Billedkortene appellerer til forskellige aspekter af hverdagen som fx det sociale netværk, 

interesser, oplevelser, arbejdsliv og fritid. Billedkortene kan sættes sammen eller  

bruges enkeltvis. Det, at sætte billedkortene sammen, kan understøtte brugeren i at  

fortælle om hverdagen eller egen livshistorie med fokus på betydningsfulde øjeblikke,  

betydningsfulde relationer, værdier og planer for fremtiden. 

DET GODE LIV

 
 

ØVELSE 3
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MIN KROPSFORNEMMELSE 

Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er, at bruger og professionel drøfter emner, som  

brugeren finder relevante i forhold til sin fysiske og mentale sundhed.

Baggrund for øvelsen
Øvelsen giver mulighed for at undersøge og tale om, hvilke udfordringer 

brugeren har i forhold til mental og fysisk sundhed. For at skabe fælles viden og 

refleksion om forandring er det nødvendigt med relevant viden om og forståelse 

for, hvilke udfordringer brugeren har. Det er centralt, at du (den professionelle)  

inddrager og anerkender brugerens viden på lige fod med din egen viden.  

Øvelsen kan danne grundlag for samarbejdet omkring brugerens sundhed.

 
 

ØVELSE 4

Min  
kropsfornemmelse

Kvalme Energi

Tanker Selvtillid

Lyst Smerte

Tænder Fordøjelse

Koncentration Sult

Humør Motion
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 MIT NETVÆRK

Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er, at bruger og professionel får en fælles forståelse for, hvordan  

brugeren oplever kontakten til sit sociale netværk og eventuelle muligheder for at få støtte.

Baggrund for øvelsen
Socialt netværk kan have en positiv såvel som negativ betydning for menneskets  

livskvalitet og sundhed. I øvelsen undersøges det, hvor stort et netværk brugeren har,  

og om brugeren får brugbar støtte fra netværket. 

Øvelsen kan give anledning til at tale om muligheder for at inddrage netværket,  

styrke relationer eller opbygge helt nye relationer. Øvelsen kan medvirke til, at brugeren 

bliver inddraget i beslutninger om hvem, han/hun gerne vil have inddraget i samarbejdet 

omkring egen sundhed, og at netværket tænkes bredere end den nære familie. 

 
 

ØVELSE 5

MIG

Mit netværk
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KOMMUNIKATION OM  
DET SUNDE HVERDAGSLIV

Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er at få den professionelle til at reflektere over, hvordan han/hun  

kommunikerer med brugeren om brugerens grad af motivation for at skabe et sundere 

hverdagsliv.

Baggrund for øvelsen
Øvelsen skal medvirke til, at dine opfattelser og værdier omkring ”rigtige sundhedsvalg” 

ikke dominerer mødet/aktiviteten. Øvelsen omfatter tre kommunikationsværktøjer,  

herunder spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons:

• Spejling: Du fungerer som et spejl for brugeren ved at genfortælle,  

hvad du har iagttaget.

• Aktiv lytning: Du inddrager brugeren aktivt i, hvordan du har opfattet  

budskabet i kommunikationen og spørger brugeren, om tolkningen er rigtig. 

• Værdiklargøringsrespons: Du giver brugeren en kommentar eller et spørgsmål,  

som giver brugeren noget at tænke over i forhold til hans/hendes holdninger,  

interesser, vurderinger og reaktion.

Selve øvelsen består i, at du finder et eksempel på et typisk udsagn fra en bruger og  

skriver det ind i øvelsesarket. Derefter skal du skrive eksempler på spejling, aktiv lytning 

og  værdiklargøringsrespons, som er relateret til udsagnet fra brugeren. 

Du skal herefter prøve i praksis at bruge værktøjerne i din kommunikation. Du kan med 

fordel øve dig med en kollega og/eller optage samtalen med en bruger. Værktøjerne kan 

bruges fleksibelt og i forskellig rækkefølge alt efter, hvornår det giver mening i samtalen 

med brugeren. De kan typisk suppleres med åbne spørgsmål som fx: ”Hvad tænker du 

om det?”. Nedenstående tabel viser eksempler på, hvordan øvelsesarket kan udfyldes. 

 
 

ØVELSE 6
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STRATEGIER – TYPER  
AF MOTIVATION

Formål med øvelsen
Formålet med øvelsen er at undersøge og reflektere over strategier til at arbejde med  

brugerens motivation for at leve et sundere hverdagsliv. 

Baggrund for øvelsen
Øvelsen skal medvirke til, at du og brugeren får en forståelse for hhv. indre motivation, 

ydre motivation og amotivation, og hvilke strategier, der knytter sig til disse i samtalen 

med brugeren. De forskellige typer af motivation er nærmere beskrevet på s. 16-18. 

Selve øvelsen består i, at du og brugeren finder frem til eksempler på indre motivation, 

ydre motivation og amotivation. Disse eksempler skrives ind i øvelsesarket. Du kan opfordre 

brugeren til selv at udfylde øvelsesarket. Du kan se en række eksempler på dette nedenfor. 

Overvej hvilken kommunikationsform (øvelse 6) der i højere grad kan stimulere til indre 

motivation hos brugeren og drøft gerne dette med en kollega.

Øvelsen kan støtte dig i at fokusere på brugerens præferencer, indre værdier og erfarin-

ger og dermed stimulere brugerens indre motivation. Dette indebærer dog ikke, at du skal 

undgå at tale med brugeren om ydre motivation og amotivation, hvilket også kan spille en 

væsentlig rolle for brugeren. Øvelsen kan bruges i både individuel og gruppesammenhæng.

 

• Indre motivation:  
”Det er spændende at prøve at dyrke motion”   

”Jeg tror, at mit helbred vil forbedres, hvis jeg...”  

”Jeg føler, at det er bedst for mig at være opmærksom på mine madvaner og motion”

• Ydre motivation:  
”Andre mennesker vil blive vrede på mig, hvis jeg ikke gør...” 

”Det er lettere at gøre, hvad jeg får besked på end selv at skulle tænke over det” 

”Jeg vil gerne have, at andre skal se, at jeg kan følge min madplan og holde mig  

i god form”

• Amotivation:  
”Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg prøver. Det nytter alligevel ikke” 

”Jeg er ikke sikker på, hvorfor jeg egentlig overholder min madplan  

eller motionerer”
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ØVELSE 7

Spejling Aktiv lytning Værdiklargørings-
respons

Udsagn

PROFESSIONELBRUGER

Kilde: Zoffmann 2004

Ydre motivation Indre motivation

STRATEGIER - typer af motivation

Kilde: Ryan og Deci 2000 

Amotivation

MIG


