
 

Master afhandlinger i  

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

2003 

Anne Juul Sørensen ”Den privatpraktiserende fysioterapeuts oplevelse af det psykosociale arbejde” 

Ulla Houborg  ”Barrierer og potentialer for læring i hospitalsmiljø” 

Birthe Greve Kofoed  ”Udvikling af sundhedsfremmende miljøer indenfor ældreområdet – hvilke 
muligheder og hvilke barrierer ” 

Annette Dalsgaard Vilain   ”Den kliniske del af jordmoderuddannelsens skjulte læreplan” 

Alexander Marnix de Vries ”Om sammenhæng i rehabiliteringsprocessen” 

Jane Andersen  ”Brugerinddragelse i hjælpemiddelformidling” 

Merethe Fehrend  ”Det skal være sjovt at være sund, men hvor blev junglen af?” 

Inger Mortensen  ”Børns ensomhed” 

Jette Vinther Roesen  ”Demokratisk sundhedspædagogik i sygeplejepraksis” 

Tove Priess  ”Sygeplejestuderendes begrebskonstruktioner i forhold til sundhed og 
sundhedsfremme” 

Ingrid Vej Andersen  ”Daginstitutioners indflydelse på børns fysiske aktivitet som livsstil” 

Bonnie Rønn Ncer Lund  ”Humanisme i det moderne møde mellem fremmede i sundhedsarbejdet” 

Jette Bredahl Himmelstrup  ”Sygeplejestuderendes opfattelse af sundhed” 

Annette Poulsen  ”Kompetenceudvikling gennem sundhedssamtalen – hvad med de svageste?” 

Ellen Jytte Schouw  ”Sundhedspædagogik i sygeplejeuddannelsen” 

Kirsten Sofiendal ”Fra ex’et til ex’er og proff. Ex-misbrugeres udvikling af professionelle 
vejledekompetencer” 

Mette Søgård Ehrenreich ”Den sundhedspædagogiske forståelse i pædagogisk praksis” 

Anne Mette Søgaard 
Ehrenreich 

 ”Den sundhedspædagogiske forståelse i pædagogisk praksis” 

Birthe Kofoed ”Udvikling af sundhedsfremmende miljøer indenfor ældreområdet – hvilke 
muligheder og hvilke barrierer” 

Bonnie Lund ”Humanisme i det moderne møde mellem frememde i sundhedsarbejdet” 

Anne Juul Sørensen ”Den privatpraktiserende fysioterapeuts oplevelse af det psykosociale 
arbejdsmiljø” 

Merete Fehrend ”Det skal være sjovt at være sund men hvor blev junglen af?” 

Alex de Vries ”En ideel rehabiliteringsproces, em konstruktion af en rehabiliteringsproces udfra 
demokratiske sundhedspædagogiske værdier (foreløbig) – Hvordan vil 
rehabiliteringsprocessen forme sig i skæringsfladen mellem forskellige sektorer, når 
demokratiske sundhedspædagogiske kriterier danner udgangspunkt for 
tilrettelæggelsen af en rehabiliteringsproces?” 

Annette Poulsen ”Kompetenceudvikling gennem sundhedssamtalen – Hvad med de svageste?” 

Heidi Have Nielsen ”Sundhed mellem – at få det bedste ud af det og at stå imod. En undersøgelse af 
hvorledes ansvarlighed for egen sundhed opfattes af lønarbejdere i Nuuk” 



Annette Dalsgaard Vilain ”Den kliniske del af jordemoderuddannelsens skjulte læreplan – Under hvilke 
betingelser kan man tale om den skjulte læreplan i den kliniske del af 
jordemoderuddannelse? Hvad består den af?” 

Jane Andersen ”Brugerinddragelse i hjælpemiddelformidling” 

Ulla Houborg  ”Barrierer og potentialer for læring i hospitalsmiljø” 

Tove Priess ”Sygeplejestuderendes begrebskonstruktioner i forhold til sundhed og 
sundhedsfremme” 

2004 

Anne-Grete Rasmussen   ”Er sundhedens læring kønnet?” 

Hannah Glismann ”Du bestemmer! – Selv? En undersøgelse og analyse af en sundhedspædagogisk 
metode” 

Hanne Maria Fuglø ”Faktorer der influerer på kvinders handlinger i forbindelse med genoptagelse af 
rygning efter sygestop – muligheder og barrierer ved anvendelse af teorien om 
handlekompetence i den sundhedspædagogiske praksis vedrørende sygestop” 

Marianne Lund  ”Man hænger jo alligevel ved livet – et projekt med fokus på netværk for 
storrygere” 

Anna Sofia Lønvig ”Hjemmehjælperes refleksion på arbejdspladsen (belyst i et konstruktivistisk og et 
sundhedspædagogisk perspektiv)” 

Stig Jensen  ”Er det muligt at vide hvad der er bedst for mennesker uden at blive 
bedrevidende? (specielt når det drejer sig om sundhed) 

Anne Vinther Schmidt ”Personlig kompetence og hjemmehjælperens sundhedspædagogiske funktion” 

Rikke Thomsen ”Hvilke mulighedsbetingelser og betydning har udvalgte aspekter af omsorg for 
diabetikerens livskvalitet” 

Dorthe Lodberg ”Kvalitativ undersøgelse af effekter af et sundhedsfremmeprojekt for overvægtige 
børn i et moderne samfund – med henblik på en fremtidig virkningsfuld indsats” 

Marianne Fløe Storm ”Forflytningsvejledere i den kommunale hjemmepleje – et forsøg på at forstå 
forflytningsvejledernes oplevede frustration og modsatrettede interesser i deres 
daglige arbejde, belyst ud fra en historisk analyse af den generelle udvikling på 
arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøets og forflytningsvejledernes historie”   

Birthe Nielsen  ”Kompetenceudvikling hos lærerne – en vej til elevernes kompetenceudvikling?” 

Lisbeth Kern Hansen  ”Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen” 

Charlotte Lind Hansen ”Motion på arbejdspladsen” 

Helle Svinkløv ”Er sygeplejefaglig vejledning en anvendelig metode til udvikling af tværfaglige og 
sundhedspædagogiske kompetencer i sundhedsplejen” 

Lis Ravn Jensen ”Aktører, strukturer og sundhedspædagogiske valgmuligheder i 
sundhedsprofessionel praksis – et eksplorativt casestudie i et arena- og 
metaforanalytisk perspektiv. Hvilke potentialer og barrierer for 
sundhedspædagogisk nytænkning i en hospitalssetting bliver synlige ved en 
iagttagelse af sags,- tids-, og rumdimensioner ved kommunikationen i en psykiatrisk 
afdeling?”   

Steen Møller Bach ”Borgerinddragelse i det sundhedsfremmende og forebyggende felt”. 

Karen Christina Klyhs Albeck ”Social kapital- børn og sundhedsfremme”. 

Jakob Wang-Holm ”Pars Pro Toto – Et habitusperspektiv på psykiatribrugere og sundhedspersonale” 

Lene Gersten Grønkjær  ”Den udfordrende, den uafhængige, den sociale og den vaneprægede – En 
Bourdieu inspireret interviewundersøgelse af fire danskeres praktikker i relation til 



 

idræt og fysisk aktivitet i dagligdagen. Samt en Bourdieu inspireret analyse af 
strategierne i relation til fysisk aktivitet i Regeringens Folkesundhedsprogram ”Sund 
hele Livet” 

Cäcilia Sprengart ”Sundhedsfremmende fødselssmerter” 

Ole Bjørke ”Sygeplejestuderendes overvejelser om uddannelse og sundhed i et 
motivationspsykologisk perspektiv – en kvalitativ undersøgelse med fokus på 
rygning og overvægt” 

Elsa Joan Durhuus ”En undersøgelse af nyuddannede sygeplejerskers psykosociale arbejdsmiljø i 
hospitalspraksis set i relation til udbrændthed” 

Flemming W. Licht ”En netrådgivning designet af unge. Hvilke ønsker har unge til netrådgivning, og 
hvordan harmonerer det med en rådgivning der tager afsæt i et demokratisk 
sundhedsparadigme, kombineret med et oplevelsesorienteret og humanistisk 
rådgivningsperspektiv” 

Jette Vinther Rosen ”Demokratisk sundhedspædagogik i sygeplejepraksis. Analyse og diskussion af 
individ- og strukturbundne betingelser for sundhedsformidling i sygeplejepraksis 
baseret på værdierne i demokratisk sundhedspædagogik, med fokus på 
interaktioner mellem en given sygeplejerske og en ufaglært langtidsledig indlagt 
med en såkaldt livsstilssygdom” 

Randi Kristine Kontni  ”Skolesundhedspleje i forhold til svagt stillede børn og unge – hvor befinder den sig 
nu og hvor bør den bevæge sig hen?” 

Lotte Pilgren ”Frit valg af dagstilbud. Barnet i den multikomplekse setting i Lyngby-Taarnbæk 
Kommunes Dagpleje” 

Charlotte Eli Pedersen ”Hvad kan sundhedstegnet være et tegn på? En analyse af en certificeringsordning i 
dagsinstitutionsregi” 

Jette Gunda Hyldig ”Sundhedsfremmende handlekompetence hos en pædagogmedhjælper med 
pædagogisk grunduddannelse” 

2005 

Inge Søndergaard Ejstrup ”Når kroniske smerter er et livsvilkår, hvad er der så at gøre ved det?” 

Karin From Austeen ”Om humanisme hos færdiguddannede fysioterapeuter” 

Lisbeth Bavnsgaard Andersen  ”Omsorg og kommunikation i det sundhedspædagogiske møde mellem type II 
diabetiker og sundhedsprofessionelle” 

Lisbeth Lerche Rasmussen ”Hvorfor er der en stor personaleudskiftning blandt hjælpere hos de kronisk syge 
borgere?” 

Karen Birgit Winther ”Det røgfri sygehus – rygestopkursus og rygerens afhængighed af tobak” 

Mette Nielsen ”Det fysisk aktive sygehus – giver det mening?” 

Lone Skov Jensen ”Ekspertsygeplejersken i børneafdelingen – hendes tilgang og kompetencer” 

Margrethe Herning ”Rygning og Rygestop: Strategi, metode, nydelse”. 

Ida Pernille Johannessen ”Patientundervisning i sygehusvæsnet – en institutionel analyse. Hvilken betydning 
får det for undervisningsvirksomhed i forhold til mennesker med kronisk sygedom, 
at det netop er sygehusvæsnet, der danner rammen om 
undervisningsvirksomheden?” 

Claus Faber ”Pårørende(sam)arbejde. Pårørendes oplevelser af samarbejdet omkring 
hjerneskadede patienter” 

Henrik Sahl ”Misbrugeruddannelse – Hvordan påvirkes deltagerne af magtteknologierne i 
indhold og arbejdsformer på et kommunalt aktiveringskursus?” 



2006 

Janne Skov ”Skal vi handle eller hvad – Udviklingen af handlekompetence i et 
uddannelsesperspektiv” 

Birthe M. Pedersen ”Indvandrerkvinder og præventionsvejledning, fra belæring til undervisning. En 
analyse af barrierer og muligheder for at præventionsvejledning til iranske kvinder 
har effekt” 

Susan Munch Simonsen  ”Muligheder og betingelser for patientdeltagelse – Analyse og diskussion af 
sygeplejerskers formidlingspraksis i en hospitalsafdeling” 

Marianne I. Olsen ”Familien som setting for sundhedsfremmende og forebyggende arbejde med 
overvægtige børn” 

Lars Kjær Larsen ”Sammenspil mellem Krop, Magt og Rummelighed – Om inklusion og eksklusion af 
kroppe på CVU – Jelling” 

Lise Müller ”Bidrager hospitalet til reproduktion af social ulighed i sundhed” 

Birgitte Ehlers ”Sygeliggørelse af danske kvinders overgangsalder – et socialhistorisk perspektiv 
med Michel Foucaults begreber Magt, viden og subjektivitet”   

Merete G.S. Dengsøe ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen – En analyse af eksistens og relevans af et 
begreb om medarbejderdeltagelse i relation til det sundhedsfremmende arbejde på 
arbejdspladsen” 

2007 

Merete de Seue Quistgaard ”Når kompetente medarbejdere går hånd i hånd med tilfredse borgere – En 
diskursanalyse af ”læringsmiljø i Staten” 

Annette Manniche Nielsen ”Det relationelle i sygeplejen – En analyse af sygeplejestuderendes forudsætninger 
for tilegnelse af den relationelle del af faget - i et sociologisk og et 
læringsperspektiv” 

Eva Vesterdal Sørensen ”Frihed fremfor lighed – Et kvalitativt studie om social ulighed i sundhed” 

Lone Bodil Jensen ”Hvilke kendte og ukendte betingelser har betydning for plejepersonalets praksis, i 
forhold til den fagligt kvalificerede samtale med forældre til neonatale børn” 

Ane Margrethe Knauer 
Eckermann 

”Sundhedspædagogisk rådgivning ved demens – En beskrivelse af praksis” 

Nette Bogetoft ”Informationssystemer som sundhedspædagogisk redskab – En 
sundhedspædagogisk vurdering af informationssystemer som sundhedspolitisk 
instrument med særlig henblik på sundhedsprofiler for gymnasieelever” 

Annette Christine Larsen ”Hvordan konstrueres og vedligeholdes roller i diskursen, i psykoedukation af 
skizofrene patienter med negative symptomer? – En diskursanalytisk undersøgelse 
af rollespillet.” 

Hanne Lytken Holdt ”Sundhedspolitik – Deltagelse, sundhed og styring – et demokratisk 
sundhedspædagogisk perspektiv” 

Lene Mackenhauer ”En hermeneutisk rejse med fokus på hvilken betydning værdier kan have for 
patienternes fravalg af motion på recept” 

Helle L. Kristiansen ”Et godt arbejde og et godt arbejdsmiljø, kan det være usundt?” 

Annika Lagrelius ”Motion på recept- en diskussion og vurdering af et træningsforløb” 

Birgitte Danielsen ”Forældredannelsesprocessen hos forældre med lang uddannelsesbaggrund som 
får børn sent og sundhedsplejerskers muligheder for at støtte denne proces” 

Marianne Melau ”Om den motiverende relation – et eksplorativt studie af unge patienters relation 
til kontaktpersonen i OPUS-psykiatrien” 



 

Else Struwe Nielsen ”Internalisering og udfordring af ny viden og nye strategier i ergoterapi- og 
fysioterapifaglige praksisfælleskaber” 

Eva Dollerup Mortensen ”Når sundheden skal handles i hus – en analyse af undervisningsmaterialer rettet 
mod sundhedsundervisningen i folkeskolen” 

Jytte Friis ”Sundhedsundervisning i en skolesetting – om muligheder og barrierer belyst i et 
sociokulturelt perspektiv” 

Lotte Thora Andersen ”Et etisk dilemma – mellem autonomi og autoritet. En undersøgelse af 
tandplejestuderendes muligheder og barrierer for at udvikle en moralsk god 
tandpleje i mødet med patienten” 

Anne Marie Lassen ”Praktikkens Logik – En analyse af social- og sundhedsassistentelevernes 
socialisering i den somatiske praktik på sygehuset” 

Ellen Ravn Habekost ”Børn og fysisk aktivitet – en undersøgelse af hvad der skal til for de 6-9 årige børn 
både udvikler gode bevægelsesvaner og handlekompetence og hvilke konsekvenser 
dette får for tilrettelæggelsen af sundhedsarbejde med børn” 

Elisabeth Marie Hansen ”MRSA – smittede borgeres opfattelse i forhold til sundhed, krop og omsorg” 

2008 

Randi Valbjørn Karlsen ”At genvinde kontrollen – et tilbud der bør gælde for alle? Kvalitativ undersøgelse 
af fire brystkræftpatienters oplevelse af mestring efter deltagelse i 
patientundervisning og gruppesamtaler” 

Ulla Pedersen ”Story/Dialogue – nyt redskab til evaluering af børns handlekompetence?” 

Lotte Kappel ”Vejledning i frivillig forenings gymnastik” 

Line Nordberg ”Amning og sundhedsplejerskens habitus” 

Sussanne Marie Mariussen ”Ammevejledning – en sundhedspædagogisk udfordring. Et kvalitativt studie om 
sygeplejerskens ammevejledning til den førstegangsfødende” 

Annemarie Engelhardt ”Kampen mod fedmen – Sundhedspleje i et magtperspektiv” 

Gitte Jæger Hurtigkarl ”Krav om kvalitetsudvikling – hvad med den faglige kompetenceudvikling? 
Undersøgelse af praktiserende fysioterapeuters oplevelser, holdninger og 
forventninger i forhold til kvalitetsudvikling i deres praksis, og om sammenhængen 
mellem disse og den faglige kompetenceudvikling” 

Stig Erichsen  ”Læring på arbejdspladsen – Uddannelse af nye medarbejdere i en praksiskultur” 

Kirsten Marie Pedersen ”Hvilken kompetenceudvikling i sundhedsundervisningen i faget hjemkundskab?” 

Birgitte Gaarde ”Hvad siger de unge i 8. klasse om sundhedsplejerskens tilbud om 
seksualundervisning? En undersøgelse og analyse med fokus på læring og udvikling 
af kompetencer” 

Annette Østergaard ”Unges seksuelle praktikgenese – Sociale forskelle?” 

Lise Lotte Hørby Jørgensen ”Leveren sidder også i det sociale rum. Et kvalitativt studie af fire patienter på 
venteliste til levertransplantation med alkoholisk baggrund for deres leversygdom” 

Tina Thaulov Stoltenborg ”Magtrelationer og positionskampe i et medicinsk subfelt. En undersøgelse af 
relationer mellem ansatte og nyansatte sygeplejersker”. 

 

  



2010 

Birgitte Lund ”Et kvalitativt studie af 3 idrætslærers syn på valg af sundhedspædagogisk tilgang 
og valg af sundhedspædagogisk tilgang og elevmedbestemmelse i et Idrætsskole 
projekt” 

Mette Nørtoft Nielsen ”Sundhedspædagogik og Rehabilitering. Betydningen af patientdeltagelse i 
rehabiliteringsforløbet. En kvalitativ undersøgelse af patient og pårørendes 
oplevelse af deltagelse i målsætningsarbejdet og mestring i hverdagslivet efter 
apopleksi” 

Marie Lavesen Karlsson ”Oplevelsen af rygning og viden rettet mod rygeophør – set i sygeplejerskens og 
KOL-patientens perspektiv” 

Pauline Olesen ”Sundhedsbegrebet i sundhedsassistentuddannelsen” 

Thordis Vestergaard Jensen  ”Sundhedsfremme i hjemmeplejen: Potentialer og barrierer for at medarbejdere i 
hjemmeplejens teams lærer gennem medstyring” 

Liselotte Braarup Larsen ”Social- og sundhedshjælpernes perspektiv på Læring i arbejdslivet” 

Charlotte Myhre Jensen ”Internettet i et sundhedspædagogisk perspektiv. Hvordan mener forældre til børn 
med klumpfod, at internettet kan medvirke til at udvikle handlekompetence i deres 
dagligdag?” 

Grisja Vorre Strømstad ”Sikkerhedskultur og Læring” 

Annette Glibstrup ”Teori og Praksis på bioanalytikeruddannelsen, 2 forskellige verdener? 
Undersøgelse af studerendes opfattelse af sammenhængen mellem teori og praksis 
på en professionsuddannelse.” 

Helene Irene Lilja ”Når målet er sundhedsfremme - At leve livet med kvalitet, hele livet! En kvalitativ 
undersøgelse af patienters oplevelser og behov for viden og betydningen af disse 
for at kunne mestre livet efter en TAVI operation.” 

Helene Bothilde Rønne  ”En hybrid mellem byplanlægning, sundhedspædagogik og folkesundhed” 

Hanne Melton Leino ”Den sociale konstruktion af siddestillingsanalysen” 

Tina Ninka Elley ”Undervisning af bioanalytikerstuderende i sundhedspædagogiske begreber – og 
hvad så?” 

Sarah Kondrup Sørensen ”Praksisfællesskabets betydning for kvalificering af sundhedsarbejdet i 
beskæftigelsen” 

Vinie Trøster ”Skoleelevers oplevelser og handlingsorienteret viden om kroppen i relation til 
sundhed” 

Vibeke Schaltz Andersen ”Læring i sygeplejerskers hverdagspraksis. Et kvalitativt studie af fire sygeplejersker 
fra to medicinske afdelinger, den ene cardiologisk, den anden en akut visitations-
afdeling” 

Jesper Niljendahl ”Lært at leve med kronisk sygedom. Hvilke behov for understøttelse af 
livskvaliteten har tidligere deltagere i patientuddannelsen ”Lær at leve med kronisk 
sygedom” – særligt med fokus på livsvilkår og indgåelse i fællesskaber?” 

Anne Vibeke Plenge ”Hvordan kan fattige mødres praksis omkring varetagelse af deres børns sundhed 
forklares på baggrund af relationen mellem aktørernes position og positionering i 
familiefeltet” 

2011 

Kirsten Birk Johannsen ”Skolen som sundhedsfremmende setting” 

Jeanette Lundby ”Sundhed – det moderne samfunds superværdi – Når vores sundhedsideal kan 



 

blive en trussel for individets liv og lykke” 

Gitte Hundstrup Nielsen ”Samspil mellem teori og praktik i social- og sundhedsuddannelserne – En kvalitativ 
undersøgelse af praksisfeltets oplevelse af forholdet mellem teori og praktik i 
social- og sundhedsassistentuddannelsen” 

Bente Nissen Lundsgaard ”Børn, mad og sundhed – Læringsmuligheder når børn laver mad sammen med 
deres forældre” 

Lise-Lotte Rudniak ”At mindske risikoen for alvorlige parholdsproblemer når par får deres første barn” 

Karin Skjøth ”Efterskolen i et sundhedsfremmeperspektiv” 

Anja Kreutzmann ”Screening for fødselsdepression i sundhedsplejen – et sundhedspædagogisk 
studie” 

Niels Lylloff Henriksen ”Participation i fysioterapeutisk praksis – Øget deltagelse i genoptræningsprocesser 
relateret til holdtræning – undersøgt i forhold til borgere med hoftenære frakturer” 

Lone Sørensen ”Hverdagsliv med et tidligt født barn – en kvalitativ undersøgelse af forældres 
mestring af hverdagslivet med et tidligt født barn” 

Majbritt Pless ”Sundhedsprofiler i folkeskolen – kortlægning og handling” 

Gry Hybschmann Larsen ”Mødet om omsorgen. En opgave om mødet mellem forældre og pædagoger i 
vuggestuen – Og barnets muligheder for trivsel herigennem”. 

Signe Ahrensborg Kamper ”Forældres oplevelser og forståelser når deres barn er sygt – set i et mestring og 
hverdagslivsperspektiv”. 

Anette Theil ”Unge udsatte mødre – en kvalitativ undersøgelse af sundhedsplejens tilbud til den 
unge udsatte mor” 

2012 

Tinna Knudsen ”Deltagelse og læring ved diabetesskolen. En undersøgelse af muligheder og 
barrierer for ’ægte patientdeltagelse’ ved en diabetesskole – set fra de 
sundhedsprofessionelles perspektiv” 

Lone Dideriksen ”Kompetenceudvikling i sundhedsplejen – En kvalitativ undersøgelse af 
sundhedsplejerskens kompetenceudvikling”. 

Lene Møller ”Hvad med faderrollen?” 

Tine Kaae Holm ”Genoptræning er læring af bevægelse – I hvilket omfang kan telerehabilitering 
være en del af processen? – En kvalitativ undersøgelse af læreprocesser i et 
genoptræningsforløb med teknologi” 

Margit Kofod  ”Nutidens nærvær i mor-barn tilknytning, ny læring? – En kvalitativ undersøgelse 
af nutidens mødres viden og refleksioner over mor-barn tilknytningen. 

Birgit Linnet Clemmensen ”Sundhedspædagogik, patientinddragelse og psykiatri – En kvalitativ undersøgelse 
af patientinddragelse i et psykiatrisk fysioterapeutisk tilbud med henblik på 
udvikling af handlekompetence” 

Lene Stumph Nielsen ”Sundhedspædagogik og social ulighed i sundhed. Et fokus på graviditeten. En 
kvalitativ undersøgelse af betydninger i hverdagslivet og konsekvensen af disse for 
sundhedspædagogikken. – Et muligt bidrag til reduktion af social ulighed i sundhed. 

Anne Marie Glennung ”Sundhedspædagogik i kommunal sygepleje” 

Pia Christensen  ”Trivsel og risiko for frafald for studerende med lav deltagelse” 

Trine Sand Juulsgaard ”Plejehjemsliv i et sundhedspædagogisk perspektiv. – En kvalitativ undersøgelse af 
livet og hverdagen på et plejehjem” 

Lene Søgaard ”Træning i naturen. Et genoptræningstilbud betragtet som læringsrum kvalificeret 
gennem deltagernes oplevelser” 



2013 

Jeanne Vetterstein ”Moderne mødres oplevelse af sundhedsplejerskens vejledning om forebyggelse af 
lejringsbetingede skæve kranier” 

Bettina Bødker Meyer ”Patientuddannelse – kooperativ læring. En kvalitativ undersøgelse af borgers 
oplevelse af mulighed for deltagelse i et patientuddannelsesforløb når kooperativ 
læring anvendes i undervisningen” 

John P. W. Jensen ”Udvikling af evidensbaseret praksis på en hospitalsafdeling” 

Pia Topp Langaas ”Hvordan kan sygeplejerskens viden omkring patientperspektivet påvirke 
samarbejdet med patienter og pårørende, når der tænkes medinddragelse af 
patienter og pårørende i pleje og behandling?” 
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