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Dagens program

✓ Velkomst og præsentation

✓ Smertehåndtering

✓ Farveskema

✓ Ergonom og skånehensyn

Øvelser fra mestringshåndbogen:

✓ Åndedræt

✓ Mental fitness

✓ Mindfulness



Præsentation

Natalie Malene Lai

Fysioterapeut, uddannet 2012

Ansat i Falck – Quick Care siden nov. 2020

8 års erfaring som klinik-fysioterapeut i Falck 

Healthcare



Præsentation

✓ Præsentation af jer

✓ Min tilgang til undervisningen



Formål med dagens undervisning 

✓ Opnå større kendskab til, hvad smerte er

✓ Få redskaber til at håndtere smerte

✓ Hvordan kan disse redskaber bruges i hverdagen?

✓ Opnå en følelse af at kunne leve et godt liv med 

smerter



Smertehåndtering



Smertehåndtering

✓ Hvad er smerte?

✓ Hvad er smerte for dig?

✓ Har du nogle personlige erfaringer, eller har du en i 

din omgangskreds, der oplever smerter?



Smertehåndtering

Skade uden smerter Smerter uden skade

Blå mærker Fantomsmerter

Skåret sig på papir eller kniv ved madlavning Brain-freeze, når man drikker eller spiser noget koldt

Trafikuheld, hvor den tilskadekomne først oplever 

smerten senere

Hovedpine

Soldater, der bliver skudt uden at opdage det Mavesmerter - sult



Smertehåndtering

Hvorfor er det ikke alle, der har ondt, selvom de fx har en diskusprolaps?

Faktorer der har betydning for smerte:

✓ Overbevisninger

✓ Omgivelser

✓ Erfaringer

✓ Stressniveau

✓ Søvn 

✓ Social



Smertehåndtering • Psykologisk:

• Selvværd, hvordan har vi det?

• Følelser

• Bekymring/angst

• Social:

• Kultur

• Familiesituation

• Biologisk:

• Skadens omfang

• Køn

• Fysisk sundhed

• Genetisk disponeret



Farveskema



Dage Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Dags vurdering 

(0-10) 

0= dårlig

10=god

Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter

Rød:

Aktiviteter som forværrer din 

situation

Gul:

Aktiviteter som du kan 

udføre få gange uden 

forværring

Grøn:

Aktiviteter du kan udføre 

ubegrænset uden 

forværring

Lukkere:

Aktiviteter som hæmmer din 

forværring





Ergonomi & skånehensyn



Ergonomi
Hvad er ergonomi?

Viden om, hvordan kroppen fungerer anatomisk og fysiologisk, når vi udfører vores arbejde -

for at bruge kroppens ressourcer bedst muligt, herunder: 

✓ Forebygge slid og sygdomme

✓ Hensigtsmæssige arbejdsstillinger

✓ EGA



Ergonomi
Hvorfor er det vigtigt?

✓ Undgå en forværring af dine nuværende fysiske gener/smerter

✓ Undgå at udvikle fysiske gener/smerter

✓ Giver mere energi, da muskler arbejder mere effektivt 



Ergonomi
Holdning ✓ For at vores organer, muskler og nerver kan fungere 

optimalt, har de brug for næring og ilt, som

transporteres rundt med blodet

✓ Hvis kropsholdningen er forkert, bliver blodkar og 

nerver trykket sammen og kan give spændinger og 

smerter

✓ Kroppen er skabt til bevægelse

✓ Den næste stilling er den bedste stilling



Skånehensyn

Når man har nogle problematikker (fysiske 

eller psykiske), kan der være behov for, at der 

bliver taget nogle særlige hensyn i et job eller 

praktik.  

Derfor afprøver vi undervejs forskellige ting i 

træningen, og disse skånehensyn bliver nævnt 

for arbejdsgiver ved job- eller praktikstart.

Sigtet er at finde et job, som I kan magte 

under hensyntagen til helbredsmæssige- eller 

sociale udfordringer. 

Skånehensyn skal være med til at passe på jer 

og forhindre en markant forværring af de 

nuværende symptomer, selvom I kommer på 

arbejdsmarkedet.

HVAD VIGTIGT



ØVELSER

✓ Åndedrættet

✓ Mental fitness

✓ Mindfulness



HVORDAN
HVAD
HVORFOR

ÅNDEDRÆTTET



OPMÆRKSOMHEDSØVELSE

At TÆLLE 

Åndedrættet



Åndedrættet
HVAD

✓ En optimal vejrtrækning er 12-15 vejrtrækninger i minuttet - ca. 20.000 vejrtrækninger pr/døgn

✓ ”Et menneske kan klare sig uden mad i 3 uger, uden vand i 3 dage, men kun 3 min uden ilt”

✓ Fylder en halv tennisbane – 90kvm

✓ Udveksling af ilt og affaldsstoffer – bunden af lungerne



Åndedrættet
HVAD

✓ Hjælpemuskler – nakke/skulder og 

brystkasseområde

✓ Hjælpemusklerne udvider kun 

lungernes øverste del

✓ Overarbejde medfører spændinger 

https://www.youtube.com/watch?v=mguFKiiv2XI

https://www.youtube.com/watch?v=mguFKiiv2XI


OPMÆRKSOMHEDSØVELSE

At MÆRKE 

Åndedrættet



Åndedrættet

✓ Trækker du vejret mere end 12-15 gange i minuttet?

✓ Mærkes åndedrættet højest i brystkassen?

✓ Mangler du en pause efter udåndingen, inden du trækker vejret 

ind igen?

✓ Føler du ofte, at du ikke trækker vejret ordentligt igennem?

✓ Bliver du hurtigt forpustet?

✓ Er du uoplagt og mangler energi?

✓ Vågner du ofte træt om morgenen?

✓ Har du ofte hovedpine?

✓ Har du muskelspændinger i nakke og skuldre?

✓ Har du spændinger i brystet?

✓ Har du smerter og kramper i maveregionen?

✓ Lider du af oppustet mave eller forstoppelse?



Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Mestringshåndbogen – Mindfulness øvelser 





Mental fitness
- En vej mod arbejdsmarkedet



Mental fitness

✓ Udfordres på de mentale funktioner, fx koncentration, hukommelse, koordination, 

balance, opmærksomhed og indlæring

✓ Udfordres på den motoriske, sensoriske og logiske formåen for at udvide hjernens 

kapacitet

✓ Kan perspektiveres til de krav og udfordringer, man kan møde på en arbejdsplads, 

fx forstyrrelser fra kollegaer, telefon, flere instruktioner og opgaver på en gang

✓ Arbejder med opgaveløsning - derfor kan man træne de krav, man møder i 

dagligdagen og på arbejdspladsen



Mental fitness

ØVELSE: MØNSTERBOLD

✓ Stå i en rundkreds

✓ Kast bolden til en deltager efterfulgt af dit navn

✓ Bolden kastes herefter videre til en ny deltager efterfulgt af 

kasterens navn

✓ Fortsættes, indtil et mønster er opnået

Kan ændres alt efter niveau



Mental fitness
FORDELE

✓ Motivation og hukommelse

✓ Koncentration og stabilitet i rutineopgaver

✓ Balance og koordination

✓ Overblik og evne til at strukturere komplekse opgaver

✓ Træning via opgaveløsning gøres sammenligneligt med arbejdsmarkedet

✓ Øvelser i trygge omgivelser, hvor man tør fejle samt spørge om hjælp

✓ Et godt skridt inden genindtrædelse på arbejdsmarkedet



Mindfulness



Mindfulness
HVAD

✓ Grounding – at opnå jordforbindelse

✓ Rette opmærksomhed på nuet

✓ Opmærksom på vejrtrækningen

✓ Gode og dårlige tanker

✓ Kropsrejse

✓ Flytte fokus

✓ Redskaber - massagebold, akupressur-

måtte



Mindfulness
FORDELE

‘You can’t stop the waves, 

but you can learn how to surf’

✓ Bedre fordøjelse

✓ Afbalanceret nerve- og hormonsystem

✓ Nedsat stressniveau

✓ Forbedrer søvn

✓ Øger energiniveau - 90% energi kommer fra ilt

✓ Udskillelse af affaldsstoffer - 70% ud igennem vejrtrækningen

http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-it

http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-it


Din 
arbejdsidentitet

▪ Hvad kan jeg nu? 

▪ Hvor er dine ønsker og muligheder?

▪ Kan jeg komme tilbage til min branche/fag 
eller skal jeg tænke nyt?

Sæt jer sammen i grupper og besvar spørgsmål 

Mestringshåndbogen – Åndedrætsøvelse



Spørgsmål



Tak for i dag


