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Forebyggelseskompetence 
- et nyt virkemiddel på 
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health literacy på arbejdspladsen
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Uddannelse Kommunikation

Interventionen

Grundig 
indledende 

proces

Kurser
2 x 3 timer for 

ledere og 
medarbejdere

- Forebyggelses og 
håndtering af smerter

- Redskaber til 
konstruktiv dialog om 
arbejdsmiljø og helbred

- Baseret på cognitiv
behavioural training

Dialog
Dialog mellem 

medarbejder og 
leder hver 3. uge 
med struktureret 

guide
Facilitering
og support

Refleksion 
og aktion
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Baseline
Total population

(SD)

ORGANISATORISK

Social- og sundhedsassistenter og hjælpere (%) 73

MEDARBEJDERE

Alder (år), gennemsnit 47 (11)

Køn (% kvinder) 89

Anciennitet (år), gennemsnit 5 (6)

Smerte intensitet (0-10), gennemsnit 4.0 (2.9)

INTERVENTION - IMPLEMENTERING

Kursusdeltagelse medarbejdere (%) 79

Kursusdeltagelse ledere (%) 71

Dialoger (%) 48
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Effekt af interventionen

• Minimal effekt

• Ikke klinisk relevant 

• Forebyggelsesprojekt

• 22 % rapporterede 0 i smerte ved baseline

• Lavt udgangspunkt (baseline smerte gns. 4.0) 

• Simpel intervention



Perspektiver

• Health literacy questionnaire

• Kan måle patienters evner og muligheder for at navigere i sundhedssystemet

• Sundhedssystemet kan så justeres til at imødekomme patienternes behov 

og patienternes viden kan styrkes på specifikke områder

• Health literacy questionnaire i en arbejdspladskontekst

• Afdække medarbejdernes evner og muligheder for at navgere i 

arbejdsmiljøsystemet

• Arbejdsmiljøsystemet kan så justeres til at imødekomme medarbejdernes 

behov og medarbejdernes viden kan styrkes på specifikke områder
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