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BAGGRUND OG FORMÅL. 

Sundhedstilstanden og sundhedsvanerne blandt Randers Kommunes borgere er på nogle områder 

markant dårligere end i Region Midtjylland, som helhed. Borgere i Randers Kommune ryger mere, 

spiser mere usundt, bevæger sig mindre og har flere kroniske sygdomme end gennemsnittet i Region 

Midtjylland1. Markant flere borgere i Randers Kommune lider således af kroniske sygdomme i forhold 

til regionen som helhed. Dette understøttes af henvisningsmønstret over den seneste årrække, da 

antallet af henvisninger til forløb i Rehabiliteringsenheden for personer med kronisk sygdom er 

stigende. 

Forskning viser, at personer med kronisk sygdom, fx hjertekarsygdom, diabetes, KOL, kræft, har 

mere risikable sundhedsvaner end personer uden kronisk sygdom2. Det at have en kronisk sygdom 

kan være en belastning og stiller ofte store krav til borgeren ift. tage medicin, være opmærksom på 

bivirkninger, leve med begrænsninger, gå til kontroller på hospitalet og hos egen læge, ændre livsstil 

og generelt set mestre livet med kronisk sygdom. Man ved også, at begrebet sundhedskompetence 

har en afgørende betydning ift. mestring af livet med kronisk sygdom.  

Sundhedskompetence defineres som evnen til at læse, forstå og anvende viden om sundhed, samt 

evnen til at gå i dialog med sundhedsprofessionelle om sundhed/sygdom. Mellem 25 og 30 % af 

borgere med kroniske sygdomme har nedsat sundhedskompetence3. Denne evne er hos sårbare 

borgere med kronisk sygdom særligt nedsat sammenlignet med normalbefolkningen. Den nedsatte 

sundhedskompetence mindsker disse borgeres mulighed for at få et godt og effektivt 

rehabiliteringsforløb. Samtidig har målgruppen et større forbrug af akutte sundhedsydelser, 

herunder indlæggelser og konsultationer ved egen læge, samt større behov for kommunale 

omsorgsydelser4. Personer med nedsat sundhedskompetence dør tidligere end mennesker med 

normal sundhedskompetence5.  
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Aarhus: CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015, https://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd---
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Rehabiliteringsenheden har i en årrække arbejdet med begrebet sundhedskompetence, dels ved 

systematisk at afdække borgernes grad af sundhedskompetence, samt ved at implementere et 

redskab6 til vurdering af den enkelte borgers sundhedskompetence. Med sundhedspuljen er det 

muligt at videreudvikle på tidligere erfaringer og få afprøvet et nyt tiltag til gavn for sårbare borgere 

med kronisk sygdom og nedsat sundhedskompetence. Projektet understøtter samtidig Randers 

kommunes vision: ”Vi vil muligheder for alle – Alle skal med” og Sundhedspolitikkens målsætning 

om at ”Flere skal mestre eget liv”.  

 

Formål:  

At udvikle en indsats, der med udgangspunkt i borgerens sundhedskompetence, øger udbyttet af 

rehabiliteringstilbuddet til sårbare kronisk syge borgere med nedsat sundhedskompetence, målt på 

frafaldsanalyser, kvalitative eller kvantitative gennemførelsesparametre.  

 

Målgruppe: 

Borgere med en eller flere kroniske sygdomme i form af enten diabetes, kronisk obstruktiv 

lungelidelse og hjertekarsygdom. Derudover skal borgerne i målgruppen have nedsat 

sundhedskompetence. Målgruppen er karakteriseret ved multimorbiditet, ensomhed, manglende 

ressourcer, resignerende adfærd, nedsat motivation, nedsat handlekompetence, uhensigtsmæssig 

livsstil, samt manglende sygdomsmestring.   
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Gevinster/effekter 

Projektet sigter mod, at øge udbyttet af rehabiliteringstilbuddene for sårbare borgere med nedsat 

sundhedskompetence og kronisk sygdom i form af KOL, Hjertekarsygdom, og Diabetes. Da denne 

gruppe vurderes, at have risiko for nedsat udbytte/ frafald i ordinære indsatser. 

Med projektet ønskes at etablere en mere differentieret og tilpasset rehabiliteringsindsats ift. 

borgernes sundhedskompetenceniveau. Projektet bidrager til at klæde borgerne på til at mestre 

deres sygdom på en mere sikker og hensigtsmæssig måde, således øge deres handlekompetence, 

samt øge borgeres evne til at tilegne sig sundhedsrelateret viden og omsætte denne til f.eks. 

livsstilsændringer.  

Samlet set skaber projektet grundlag for et større udbytte af rehabiliteringsindsatserne, hvilket igen 

medfører at borgernes mulighed for at håndtere og mestre deres sygdom øges. 

 

Evaluering pågår medio 2023. 


