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EN FAIR START PÅ LIVET MED POSITIV 
SÆRBEHANDLING 
I Sundhedsplejen på Nørrebro arbejder vi med sårbare og 
udsatte familier i en kombinationen af hjemmebesøg, 
gruppeaktiviteter og evt. individuelle samtaleforløb.  
Vi hjælper forældre til at få livsmod, finde deres ressourcer og finde 
styrke til at ændre handlekompetencer. Det kræver, at man kan se en 
mening, kan fornemme at det er håndgribeligt og at man kan begribe 
vigtigheden af at ændre adfærd. Denne proces sættes oftest godt i 
gang, når mennesker udveksler erfaringer med andre, der er eller har 
været i en lignende situation som dem selv. Det er hverdagens 
erfaringer, der enten øger eller svækker følelsen af sammenhæng i 
livet. 



HVAD KAN SUNDHEDSPLEJENS 
GRUPPE? 
•Tilbyde et familienetværk 
•Et refektionsrum 
•Hjælp til at kunne forstå sammenhænge 
•Udfolde kvindernes historier på nye måder 
•Støtte integration/inklusion i lokalområdet  



SUNDHEDSFREMME 
•Målet er først og fremmest at have øje for folks følelse af 
sammenhæng i deres liv, dvs. følelse af begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed eller sagt på en anden 
måde at styrke folks livsmod, livsglæde, handleevner og få 
overskud i hverdagen (Antonowsky) 
•Mulighedstænkning frem for risikotænkning 
•Kun det enkelte menneske kender sin egen følelse af 
sammenhæng 



METODE 
•I praksis har vi forsøgt at indarbejde Antonowsky’s teori 
om sundhed i grupperne ved at benytte  
”Du bestemmer” og ”Aktive vurderinger” 
•Gruppelederen fungerer som katalysator  
•At arbejde sundhedsfremmende lægger sig tæt op af 
erfaringspædagogikken 
•Menneskearbejdet (omsorg) skal gøres før 
ekspertarbejdet 
•Viden bliver efterspurgt, når der er brug for den 
•Familien skal have hvad de efterspørger og lidt mere 
•Arbejde med deltagernes egne historier, fortid, fremtid og 
nutid 
 



HVAD SIGER KVINDERNE AT DE FÅR UD 
AF AT DELTAGE? 
•I rapporten kommer det frem at kvinderne får ny viden og 
møder andre. 
•Hvad siger institutionerne og Helhedsplanen? Kvinderne 
bliver mere aktive i lokalområdet 
•Hvad ser vi som de ikke siger til interviewer? Vi ser 
kvinder der får nye historier om sig selv, og mere livsglæde 
•Vi evaluerer hvert halve år og stiller spørgsmålene: 

1. Nævn de tre vigtigste ting, som du har fået ud af at deltage i gruppen 
2. Nævn de tre vigtigste ting som du har fået øje på, at du vil gøre mere eller 

mindre af 



JEG HAR LÆRT AT SE MIT BARN 
 



Min dreng har vænnet sig til at omgåes mange 
børn, han er blevet rustet til at starte i vuggestue  



w 

Jeg kom hertil og fik nye oplevelser og fandt ud af at 
sundhedsplejerskerne går meget op i børns trivsel, og at de holder meget 
af børn. Jeg er tryg hos dem og deres behandling og kærlighed til børn.  
De har fået mig til at holde mere af mine egne børn selvom at jeg i 
forvejen var meget opmærksom på dem. 
Når man er lidt trist og kommer ud og møder andre, så får man det bedre 
 



w 

Jeg har lært, at det er vigtigt, at jeg 
taler  
mit „hjertesprog“ med mine børn 



w 

Det er vigtigt, at jeg tumler og leger  
sammen med mit barn 



w 

Jeg har lært, at det kan være kærligt at 
sige nej til mit barn, selvom han bliver 
sur 

Det er mig, som voksen, der skal tage 
ansvar og være på forkant over for mit 
barn, f.eks. når vi er ude at handle 

Jeg har lært, ikke at straffe mit barn, 
ved at lade ham sidde alene bag  en 
lukket dør 



w 

Det er vigtigt, at møde andre og høre 
om deres kultur 

Jeg har lært forskellige kvinder fra 
forskellige kulturer at kende 

Vi kan godt lide at mødes, og vores 
netværk bliver stort 



w Jeg kan godt lide at være sammen 
med kvinder fra andre kulturer. Det 
gør mig mere åben og jeg lærer 
andre kulturer at kende 

Ny i Danmark: Jeg har fået mit 
livsmod tilbage, ved at komme i 
kvindegruppen 



w 

Jeg kunne godt lide undervisning om barnets hjerne. Jeg har kunne bruge 
det meget derhjemme, når jeg bliver sur på børnene 

Synes at jeg er blevet bedre til at stille krav til mine børn i forhold til 
deres alder 



w 

Generelt god stemning i gruppen, bliver glad og inspireret af fællesskabet 



w 

Fotos af Sundhedshusets 
medarbejdere samt ledende 
sundhedsplejerske Anne 
Greiersen. Alle billeder er taget 
med de involveredes accept. 
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