
CFK inviterer til: 

Temamøde om sundhedskompetence 

Tid:  Torsdag den 3. december 2015 kl. 15.00-17.00

Sted:  CFK, Regionshuset Aarhus, Konferencelokalet, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Hvad vil det sige at have sundhedskompetencer (på engelsk kaldet health literacy), hvordan kommer de i 
spil, og hvad er der af aktuel forskning på området? Det og meget mere kan du høre om på et temamøde 
den 3. december 2015, hvor deltagerne deler erfaringer, inspirerer hinanden og diskuterer. Der vil blive 
sat fokus på begrebet sundhedskompetence, som handler om den enkeltes evne til at få adgang til, for-
stå, vurdere og anvende information om sundhed. 

Målgruppen for temamødet er alle, der interesserer sig for folkesundhed og forebyggelse i kommuner, 
hospitaler, uddannelsesinstitutioner mv. 

Det er gratis at deltage. Tilmelding skal ske senest d. 18. november 2015 til mette.byholt@stab.rm.dk. 

Temamødet arrangeres i samarbejde med Aarhus Universitet

 

Program

Introduktion til Health Literacy/sundhedskompetencebegrebet  
Borger- og patientinvolvering og en stigende kompleksitet i sundhedsbudskaber stiller store krav til bor-
gernes sundhedskompetence. Du får en introduktion til sundhedskompetence som begreb og til den 
aktuelle forskning på området. De væsentligste indsatser overfor sundhedskompetence er at øge bor-
gernes sundhedskompetence eller at lave sundhedssystemer og budskaber nemmere at navigere i. Du 
får eksempler på begge dele. 

• Oplægsholder: Helle Terkildsen Maindal, Lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet  

Sundhedskompetence blandt personer med kronisk sygdom
En ny undersøgelse har vist, at mange med kronisk sygdom har svært ved at læse og forstå sundhedsin-
formation og ved at kommunikere med sundhedspersonale. Du får et resumé af hovedresultaterne fra 
undersøgelsen, der baserer sig på tal fra Hvordan har du det? undersøgelsen.

• Oplægsholder: Karina Friis, Forsker ved CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

Sundhedskompetence i det digitaliserede samfund 
Borgere og patienter skal udover at have en sundhedskompetence også besidde en eSundhedskom-
petence for at få gavn af de mange digitale tilbud og teknologier, der fi ndes. I oplægget vil begrebet 
blive diskuteret og relateret til sundhedskompetence og empowerment. Der vil også kort blive diskuteret 
hvilke metoder, der tidligere har været anvendt til at se på brugernes nytte af teknologiske løsninger, og 
hvor måling af eSundhedskompetence kan hjælpe os i vores kommunikation og omgang med borgere og 
patienter.

• Oplægsholder: Lars Kayser, Lektor ved Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet 

Diskussion

Efterfølgende vil der være debat ved bordene om egne erfaringer efterfulgt af paneldiskussion. 

www.cfk.rm.dk


