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Medicinpædagogisk 
team 

 Anders Helbo - farmaceut

 Anne Juel Huusom – sygeplejerske

 Christina Aude Lahs – sygeplejerske

 Rikke Bangsgaard – ergoterapeut

 Stine Hellerup Brøndum – peer-medarbejder/lærer



Øvelse
Hører medicin og pædagogik 
sammen?

Drøft med sidemanden i 5 min. 



Hvad er 
medicinpædagogik?

En tilgang som styrker 
borgeren i at få et øget 
kendskab til egen psykisk 
lidelse og behandling, samt 
styrke borgeren i at få større 
indflydelse på egen behandling 
samt større medansvar.



Hvorfor 
medicinpædagogik?

 Et recovery perspektiv: medicin er ikke et mål i sig selv, men et 
middel til at komme sig 

 Et pædagogisk perspektiv: støtte borgeren i at bruge medicin på 
en måde, der giver de bedst mulige betingelser for at opnå højere 
livskvalitet

 Sundhedsfremmende perspektiv: understøtte mål og ønsker for 
den enkelte borger i forhold til brug af medicin samt fremme et 
ligeværdigt samarbejde med de sundhedsprofessionelle

 Et individuelt perspektiv: medicinen er tilpasset den enkeltes 
behov, ønsker og forventninger samt støtte til udvikling af 
mestringsstrategier og personlig medicin



Hvor er vi på 
vej hen?

FRA: Den paternalistiske model TIL: Shared decision making

 Behandleren er aktiv og 
borgeren passiv

 Behandleren vælger den 
behandling som han/hun 
vurderer er den rigtige for 
borgeren

 Borgeren skal acceptere 
denne

 Fokus på compliance

 Behandleren og borgeren er 
begge aktive og udveksler 
alle de nødvendige 
informationer

 Borgeren er ekspert på sit 
eget liv og behandleren 
rådgiver på baggrund af sin 
ekspertise

 Sammen når de frem til 
hvilken behandling der er 
den mest rigtige for den 
enkelte borger

 Fokus på concordance



Medicinpædagogisk 
kompas



Kendskab til 
psykisk lidelse



Kendskab til 
din medicin





Indflydelse på 
egen medicin



Medicindagbog



Pause



Håndtering af 
symptomer



Personlig medicin

 Det kan være alle de ting, som jeg 
holder af og fylder mig med 
glæde, og hvor jeg bruger mine 
ressourcer og mig selv på en god 
måde.



Ball stick



Chilikugler



Balance mellem 
psykisk sygdom 
og det liv du 
ønsker at leve



Hvordan man 
opfatter det at 
have en 
psykisk lidelse?

Mig

P

Psykisk lidelse

Psykisk
lidelse

Mig



Individuelle 
forløb



Medicin-
gennemgang



Hørt og 
set



Temadage



Tak for i dag



Pause



Medicinpædagogisk 
dialogspil




