
PRÆSENTATION AF FORLØB I 
VALGMODUL

Modul 13

Valgmodulets titel - Sundhedsfremme i psykiatrien

Undervisere

Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted:  Børne- og 

ungdomspskykiatrisk hospital og Psykiatrisk Universitetshospital Risskov

Tidsmæssigt omfang (6 uger)

Antal deltagere (maximum) 10

Overordnet beskrivelse Den forventede levetid for psykiatriske patienter er idag ca. 20 
år kortere end for almen befolkningen. 40% skyldes primært 
selvmord, mens ca. 60 % kan tilskrives somatiske sygdomme/ 
medicinske tilstande. Overdødeligheden gælder for alle 
psykiatriske diagnosegrupper og er høj indenfor alle 
sygdomskategorier: hjerte-karsygdomme, diabetes, kræft, 
infektioner og andet.

Undersøgelser viser, at mennesker med psykisk sygdom 
generelt har mere usunde kostvaner, ryger mere, drikker mere 
alkohol og er mindre fysisk aktive end befolkningen som 
helhed.

Det kan blandt andet skyldes, at opmærksomheden på det 
fysiske og evnen til at drage omsog for sig selv er nedsat på 
grund af den psykiske sygdom.

Samtidig kan medicinen give risiko for vægtøgning eller 
vægttab.

I nogen tilfælde er der tale om selvbehandling af den psykiske 
sygdom med for eksempel alkohol.

Der er brug for en øget forebyggelse af livsstilssygdomme med 
fokus på KRAM- faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion).
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Region Midtjylland udarbejder på baggrund af ovenstående en 
strategi for Sundhedsfremme og forebyggelse, som forventes 
implementeret i april 2012. Den overordnede vision er at : øge 
livskvaliteten og forhøje middellevetiden for mennesker med 
psykisk sygdom.

Strategien følger fire spor som understøtter visionen.

• livsstil med fokus på KRAM-faktorerne

• tidlig opsporing i forhold til psykisk sygdom

• nedbringelse af overdødelighed ved udredning og 
behandling af somatisk sygdom

• nedbringelse af overdødelighed ved nedbringelse af 
selvmord

Mål for perioden (skal 
reflektere hele eller dele af 
læringsudbyttet for Modul 
13)

- At kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret 
viden med relevans for sygepleje-profession og sundhedsfaglig 
virksomhed 
– At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af 
en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling 
– At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans 
for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 
– At reflektere over muligheder og barrierer for 
implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for 
sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 

Fagligt indhold BUC:

P: 

Q.

M:

R: 

Undervisnings- og 
arbejdsformer

Teoretisk, klinisk eller 
teoretisk klinisk

Obligatorisk planlægningsmøde, 3 obligatoriske workshops og 
tilbud om temamøder med foredrag knyttet til konkrete 
initiativer knyttet til forskning, udvikling og implementering.

Tilbud i klinikken i forhold til at studerende kan deltage i 
relevante aktiviteter, observere klinisk sygepleje, tale med 
ressourcepersoner ect.
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Litteratur/pensum Kvalitet i psykiatrien, Danske Regioner 2011. S.17- 19

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse, Region Midt 
2012 
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