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Hf praktik- og projektforløb 2022 

Familien Pedersen  
- Tværprofessionel case om sundhedsfremme: Lærer-, pædagog- og 

sygeplejerskeprofessionen 

Dato 8.-9. og 10. november 2022 

Mødetidspunkt kl. 8.15 – 15.00 

Campus Skolevangen 45, 9800 Hjørring 

Kontaktperson Tina Nielsen 

tin@ucn.dk  

72 69 12 33  

 

Tilmelding Tilmelding til hf praktik- og projektforløb er mulig på www.ucn.dk/hf fra den 1. - 15. juni 2022. 

Snarest derefter bliver den tilmeldte lærer inviteret til et forberedende onlinemøde, hvor 

casen gennemgås, og hvor der er mulighed for at spørge ind til forberedelse, litteratur, 

program mv.  

 

 

 

Familien Pedersen 

Kort resumé Familien Pedersen består af far Christian, mor Rikke og deres søn Peter. De lever et 

ganske almindeligt liv og har fælles interesser. Dog er Rikke bekymret for Christian’s 

helbredstilstand, da han er konstateret svært overvægtig. I casebearbejdelsen vil der 

være fokus på livstilsygdomme, GDPR, relationsdannelse mv. 

Casebeskrivelse Christian Pedersen er 45 år, og er kommet i kontakt med sundhedsvæsenet pga. 

smerter i knæene. Christian Pedersen har for nyligt været til samtale på kirurgisk 

ambulatorium med henblik på en knæoperation. Her henviser lægen ham til 

forebyggelsesambulatoriet med henblik på vægttab, da lægen mener, at der var 

risiko for, at Christian Pedersen vil få komplikationer i forbindelse med operationen, 

hvis han ikke ændrer sin livsstil. Christian Pedersen er med sine 130 kg svært 

overvægtig (BMI ≥30). Christian Pedersen arbejder som lastbilchauffør og har gjort 

dette i mange år. Han er gift med Rikke, som er pædagog på et botilbud for fysisk og 

psykisk handicappede. Sammen har de Magnus på 15 år og Peter på 5 år. De bor i 

et hus med have i en mindre by udenfor Ålborg. Christian Pedersen er primært den, 

der passer haven. 

mailto:tin@ucn.dk
http://www.ucn.dk/hf
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Rikke er glad for sit arbejde. Hun har gode relationer til både beboerne og de andre 

ansatte, og hun kan godt lide den kreativitet og fleksibilitet, hun oplever på jobbet. 

Hun trives med skiftende arbejdstider, hvilket betyder at hun har weekendvagt hver 4. 

uge, enkelte aftenvagter men dermed også mere fri i hverdagen. 

Christian Pedersen har aldrig dyrket motion, men han holder meget af at se sport i 

fjernsynet, især fodbold, og han har også sæsonkort til den lokale fodboldklub. 

Magnus deler sin fars passion for fodbold og er selv en habil spiller. Det er et 

fællesskab far og søn deler, og Christian Pedersen elsker at se sin søn spille. Her på 

det sidste er Magnus dog blevet mere opfarende og sætter sig på sit værelse og 

spiller computer; og han giver udtryk for, at han ikke gider skolen mere. Christian 

synes også nogle gange, at Magnus lugter af cigaretter. 

Rikke og Christian Pedersen kan godt lide at lave god mad, når de har tid til det, og 

de kan sammen sidde en hel aften og se madprogrammer og få inspiration. Rikke har 

inden for de sidste år kommenteret Christian’s vægt, som er steget en del, siden han 

holdt op med at ryge for tre år siden. Rikke er bekymret for sin mands 

helbredstilstand. Christian driller hende med, at han da er rigeligt aktiv, når han kører 

på havetraktoren og hopper ind og ud af lastbilen. 

Deres yngste søn Peter er vellidt blandt de andre børn i børnehaven og er sjældent i 

konflikt med de voksne. Peter er især glad for Esben, der er studerende på 

pædagoguddannelsen. Espens praktik slutter om 14 dage. 

Pædagogerne har konstateret at Peter i den sidste tid er begyndt at tisse i bukserne, 

og at han ikke kommer og fortæller pædagogerne, når det er sket. En dag opdager 

Esben, at Peter igen har tisset i bukserne. Esben vælger at orientere forældrene om 

det lille uheld over Messenger. 

Til frokost er pædagogerne i børnehaven optaget af at skabe en madkultur, hvor 

børnene udvikler nysgerrighed og glæde over maden. Det er afstedkommet af, at 

pædagogerne har konstateret, at mange af børnene er kræsne, og det er svært at få 

ørenlyd til at snakke under frokosten. De har lagt mærke til, at Peter ikke har spist 

særlig meget den sidste tid. 

Christian Pedersen kommer på forebyggelsesambulatoriet med henblik på at tabe 30 

kilo. 

Sygeplejersken på ambulatoriet præsenterer sig for Christian Pedersen og spørger, 

om han vil fortælle, hvorfor han er her. Christian Pedersen fortæller, at han ikke helt 

forstår, hvorfor han er henvist hertil, da han skal have en knæoperation. Han har hørt 

om og undersøgt, at man kan blive opereret for at veje for meget, og tænker at det 

vel også kunne være en mulighed for ham. Christian Pedersen fortæller, at han aldrig 

har dyrket motion, og nu kan han ikke motionere på grund af smerterne i knæene. 

Christian Pedersen giver udtryk for, at han er bekymret for, at han ikke kan blive ved 

med at arbejde. Ligeledes vil han være ked af ikke at kunne tage med sine sønner til 

fodbold. [Hvad vil sygeplejersken gøre?] 

Magnus er indkaldt til samtale med sin klasselærer og sine forældre, da han er blevet 

taget i at møde ind på klassen efter middagspause lugtende af cigaretrøg. Desuden 

har han haft en del fravær, som han ikke kan gøre rede for. Det kommer bag på både 

Christian og Rikke, at Magnus pjækker fra skolen. Lærerteamet har foruden Magnus’ 

trivsel og haft fokus på, at halter bagud i forhold til det faglige og har vanskeligheder 
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med at være i undervisningens rammer. Han har udfordringer med at indgå i 

relationer med både de andre elever og lærerne. [Hvad vil en lærer gøre?] 

Rikke fortæller i børnehaven, at de er lidt pressede der hjemme på grund af 

Christians forestående knæoperation, og at hun gerne vil rose Esben for at have give 

besked om tisseriet over Messenger. (Hvad siger og gør pædagogen efterfølgende?) 

På personalemøde i børnehaven har pædagogerne børnenes mad og måltider på 

dagsordenen. De vil gerne kvalificere denne del af børnenes tid i børnehaven. 

(Hvordan kan pædagogerne udvikle børnenes madglæde og nysgerrighed over for 

maden? Hvordan kan pædagogerne hjælpe Peter med at få spist sin madpakke?) 

Kommunen indkalder til møde på tværs af afdelingerne på baggrund af Christian 

Pedersens sygemelding. Hvad presser familien? De forskellige professioner fortæller 

om problemerne og kommer med hver deres anbefalinger. Hvad kan 

kommune/region foretage sig? (her kan man også berøre tavshedspligt) 

Casens faglige 

områder 

 

 

• Sundhedsvidenskab: Livsstilssygdomme, ernæringslære og diætetik, 

folkesundhed, sygepleje, sundhedsfremme 

• Naturvidenskab: Anatomi og fysiologi 

• Humanvidenskab: Etik, kommunikation, psykologi, læring og pædagogik 

• Samfundsvidenskab: Jura, sociologi 
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Forberedelse inden praktikdagen på UCN 

Velkommen til hf-

praktik på UCN 

Vi vil opfordre jer til at integrere ”Velkommen til UCN” som forberedelse for den enkelte 

elev inden besøget.  

Del derfor meget gerne linket med jeres elever. Linket er aktivt fra 1. september. 

LINK: www.ucn.dk/velkommentilucn  

Informations- og 

sparringsmøde 

I vil blive inviteret til at deltage i vores online informations- og sparringsmøde, når I 

bliver tildelt en case. 

På mødet gennemgås casen og programmet for praktikdagen i nærmere detaljer. Her 

er ligeledes plads til eventuelle spørgsmål. 

Pensummaterialet bliver tilgængeligt for jer forud for mødet via mødeindkaldelsen. 

Indhold og 

forberedelse 

På praktikdagen arbejder vi med følgende områder: 

• Relationsdannelse 

• Kulturmødet 

• Ulighed i sundhed, dagtilbud, skole 

• Refleksion 

• Planlægning ag aktiviteter 

• Etiske dilemmaer 

• Digital dannelse 

• Tilknytning 

• GDPR - datasikkerhed 

 

Forud for praktikdagen kan I med fordel arbejde med følgende emner: 

• Livsstilssygdomme: Hvilken betydning har overvægt for kroppens funktioner?  

• Folkesundhed:  

o Beskriv to sundheds- og sygdomsopfattelser.  

o Hvilken betydning har det for patientens/pårørendes oplevelse af mødet 

med sundhedsvæsenet? 

o Forklar begrebet livskvalitet 

• ”Det kompetente selv”: Hvad synes I er væsentligst i Alberts Banduras teori om 

selvkompetence og kontrol? 

 

Sociologi: 

• Forklar begrebet Health Literacy og Aaron Antonovskys teori om oplevelse af 

sammenhæng 

 

Jura: 

• Hvilken betydning har lovgivningen for pædagogens, lærerens og sygeplejerskens 

arbejde? 

 

 

http://www.ucn.dk/velkommentilucn
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Pensum Inden jeres besøg på UCN anbefaler vi, at I og eleverne arbejder med 

nedenstående pensum: 

Pensummateriale sygeplejerske: 

Med udgangspunkt i sundhedsfremme kan følgende litteratur anvendes: 

• Sundheds- og sygdomsopfattelser Munch, I., 2013. Kulturelle sundheds- og 

sygdomsopfattelser. I: G. Niklasson red. Sundhed, menneske og samfund. 

Samfundslitteratur, side 37-56 + 60-61. 

• Formidling med udgangspunkt i patientens sundhedsudfordringer og 

sygdomssammenhænge Vardinghus-Nielsen, H. & Bak, C. K., 2018. Håndtering af 

sundhed og sygdom. I: A. Dalsgaard & L. Meldgaard, red. Sociologi for 

sundhedsprofessionelle. Kbh.: Gads Forlag, side 253 og 263-266 

• Kähler, C., 2012. Det kompetente selv: en introduktion til Albert Banduras teori om 

selvkompetence og kontrol. Frederiksberg: Frydenlund, side 8-14 og 48-62. 

Pensummateriale pædagog 

• Madsen, B. (2016). Professionel kommunikation i pædagogiske kontekster I 

Graversen, D.T. (Red.),  

• Pædagogik introduktion til pædagogens grundfaglighed (s.492-513). Århus: 

Hans Reitzels forlag. 

• Habekost, E. R., (2016). Maddannelse og sundhed I Graversen, D.T. (Red.), 

Pædagogik introduktion til pædagogens grundfaglighed (s.629-647). Århus: 

Hans Reitzels forlag. 

• https://bupl.dk/artikel/eksperterne-goer-dig-lidt-klogere-saadan-bliver-du-mere-

datasikker/   

• Sikre chat og 'skype' apps nemme at bruge - Folkeskolen.dk 

Pensummateriale lærer 

• Skolevægring Debat: Er skolevægring en psykisk lidelse eller et socialt 

fænomen? 

https://skoleliv.dk/debat/art6811576/Er-skolev%C3%A6gring-en-psykisk-

lidelse-eller-et-socialt-f%C3%A6nomen 

• Lærerens relationskompetence (Louise Klinge) 

• Lærerens relationskompetence – 3 synlige kendetegn: 

https://www.youtube.com/watch?v=dBCh3ZAZZi4 

• Lærerens relationskompetence – 7 betingelser for professionel 

relationskompetence 

https://www.youtube.com/watch?v=-NLIFgkMt4E 

• Klasseledelse (Ole Løw) 

Løw, O. (2015). Klasseledelse: Ramme- proces- og relationsledelse. I: Løw, O. 

og Skibsted, E. (red.). Elevers lærings og udvikling – også i komplicerede 

læringssituationer. Akademisk Forlag. København. 

 

https://bupl.dk/artikel/eksperterne-goer-dig-lidt-klogere-saadan-bliver-du-mere-datasikker/
https://bupl.dk/artikel/eksperterne-goer-dig-lidt-klogere-saadan-bliver-du-mere-datasikker/
https://skoleliv.dk/debat/art6811576/Er-skolev%C3%A6gring-en-psykisk-lidelse-eller-et-socialt-f%C3%A6nomen
https://skoleliv.dk/debat/art6811576/Er-skolev%C3%A6gring-en-psykisk-lidelse-eller-et-socialt-f%C3%A6nomen
https://www.youtube.com/watch?v=dBCh3ZAZZi4
https://www.youtube.com/watch?v=-NLIFgkMt4E

