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Kunsten at leve!   
Om kultur og mental sundhed 

 
 

set i et salutogent perspektiv 
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SALUD!  

”Skål, brormand... – for din sundhed!” 

Genese 

Salutogenese 
Hvad udvikler 

sundhed, trivsel 

og psykisk 

robusthed? 

 

Hvad er det, de 

robuste kan? 

Hvad har de lært 

– og hvordan 

har de lært det? 

 

Hvor har de 

robustheden 

fra? 

 

Resilience-

forskning; 

beskyttelses-

faktorer; 

modstandskraft 

Sundhed årsag til; udvikling af 
 

Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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Et sundhedshistorisk perspektiv 
De fire sygdomsbølger i det 20. århundrede 

1900 1950 2000 

Infektions-

sygdomme 

Civilitations-

sygdomme      

- hjerte- & kar            

- kræft                        

- ulykker 

              Alders-

sygdomme 

Sam-

sygdomme      
relation til                       

- samarbejde                     

- samliv                           

- samfund                         

- stress 

              

Thybo P, Katballe I-L (2011). Et kommunalt fundament for sundhedsfremme. Munksgaard Danmark 
(Efter Christensen, V: "Lægekunst i Informationssamfundet", Ringkøbing Amt, 1995.) 
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Stress i samfundet… 

Spørgsmålet ”Hvad er stress?” var blandt  

de ti mest Googlede spørgsmål i 2012.  

Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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Hvad er sundhed, trivsel  

og livskvalitet  

– og hvad skaber det? 
 

 
En kort introduktion til salutogenese 
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Bog om  

sundhed,  

salutogenese,  

sundhedsfremme og   

sundhedspædagogik 

Fredens K, Johnsen TJ, Thybo P 

(red.). 

Sundhedsfremme i hverdagen. 

Få mennesker du møder til at vokse.  

Munksgaard Danmark, 2011  
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Et julekort… 

…Og så håber jeg, at I alle er 
sunde og raske. 

 

Jeg vil ønske jer en rigtig 
glædelig jul samt et 
lykkebringende nytår. 

 

Kærlige hilsener & Knus 

 Mormor 

 
 

 
Fredens K, Johnsen T, Thybo P. 

Sundhedsfremme i Hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.  

Munksgaards Danmark (2011) 
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Aaron Antonovsky  
(1923 - 1994) 

 Professor i medicinsk sociologi ved det 

sundhedsvidenskabelige fakultet,          

Ben Gurion University of Negev i Israel.  

PATOGENESE 

Årsag til og udvikling af sygdom 

SALUTOGENESE 

Årsag til og udvikling af sundhed 

Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Thybo  P (2013). Neuropædagogik. – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag. 
(videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002) 

I et salutogent perspektiv tilhører helbred og sundhed to forskellige 

dimensioner, men hver med deres betydning for trivsel 

Trivsel og 

Livskvalitet 
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Behovet for  

Det Dobbelte KRAM 

 
- og en begyndende indflyvning  

til sammentænkningen af  

kultur og mental sundhed  
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  En overvejelse… 

 Hvad er sundest 

   for rygsøjlen: 

   D-vitaminer eller 

selvagtelse? 

Thybo, 2013. Neuropædagogik – Hjerne, Liv & Læring. Hans Reitzels Forlag .  
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Forebyggelse 

 

 

 
 

Sundhedsfremme 

 

 

 

Det Dobbelte KRAM 

USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Kost         Rygning         Alkohol         Motion 

Kompetencer        Relationer        Accept        Mestring      

Sundhed i et livsperspektiv 
hverdagslivet i fokus - evt. med sygdom/ 

lidelse, psyko-socialt arbejdsmiljø,  

mestring, socialt netværk, inklusion, 

muligheder, læring, håb… 

Helbred i et   

biologisk perspektiv 
krop og livsstil i fokus, evt. sygdom/ 

lidelse, diagnose, fejl/mangeltilstand,  

behandling, fysisk arbejdsmiljø…  

Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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Følelsen af sammenhæng  
Antonovskys resultater vedrørende følelsen 

af sammenhæng dokumenterer at man… 
 

 Er bedre til at registrere og bedømme stressorer. 

 Oplever færre stressorer som truende. 

 Har tillid til at verden er begribelig. 

 Har tillid til egen handlekraft. 

 Er bedre til at samarbejde med andre mennesker som man har tillid til. 

 Er bedre til at håndtere følelsesmæssige problemer fremkaldt af stressorer. 

 Er bedre i stand til at opfatte problemer som udfordringer. 

 Føler sig mere motiveret og engageret til at finde løsninger på problemer. 

 Vælger den mestringsstrategi, der er bedst egnet til de påvirkende stressorer. 

 Er bedre til at reagere på feedback. 

Antonovsky, A (2000). Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag. 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

Kompetencer 

Relationer 

Accept  

Mestring 
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Helbred er, hvordan man har det – 

Modstandskraft er, som man ta’r det 

 
”Om at ha det”, Kumbell, 1948 

 

Piet Hein 

(1905 – 1996) 

Thybo P. Helbred er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det. Klinisk Sygepleje, nr. 3, 2004. 
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Ny bog om mental  

sundhed, helbred  

og trivsel 

Udgives på Hans Reitzels Forlag, maj 2016 

Denne bog handler om at leve et sundt liv i en verden 

med hastige forandringer - mellem glæder og sorger, 

når livet lykkes, og når det udfordrer os.  

 

Med Det Dobbelte KRAM stilles der skarpt på nogle få, 

men helt afgørende faktorer, som har stor indflydelse på 

vores mentale sundhed, fysiske helbred og oplevelse af 

trivsel i hverdagslivet. Således giver bogen dig vigtige 

værktøjer og forudsætninger for, at du kan lægge år til livet 

samt liv til årene!  

 

Det Dobbelte KRAM beskrives og udfoldes gennem 

farveillustrationer og modeller. De kan anvendes som et 

fælles grundlag i det brede tværfaglige samarbejde 

omkring sundhed og trivsel for alle. 
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Kulturelle aktiviteter  

og  

mental sundhed 



www.peterthybo.dk © 

 

Apollon 
Apollon – gud for  
 

 Musik og Digtning 

 

 Far til Asklepios, gud 

for lægekunsten 

 

 Asklepios er far til 

Hygia, gudinde for 

sundhed 

 
 Spådomskunst og Bueskydning 

http://130.226.236.38/smkweb/Vark.asp?Objectid=61407
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Kunsten er identitetsdannende  
stimulerer sanser, nysgerrighed og sociale netværker – og kan bringe ro 

 ”Kunsten og deltagelse i de kulturelle 

aktiviteter bidrager til, at selvet i os udvikles: 

At vi bliver bedre til at give vort liv en 

fortællestruktur og bedre til at tolke de stemte 

indtryk, vi modtager fra vor omverden” (Mogens 

Pahuus, filosof). 

 

 … og giver en ”Eksistentiel Oplever” ved at 

stiller spørgsmålstegn til, hvad et menneske 

egentlig er – og videregiver også erfaringer, 

forståelse og handleanvisninger. 
 

 …og kan give adgang til sociale 

fællesskaber. 
 

 … og stimulerer sanser, intellekt, 

nysgerrighed og følelser. 
 

 …og kan bringe ro og lindring i en fortravlet 

og smertefuld verden.  
 

 …osv. osv, osv…. 
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Kunst og   

kulturelle aktiviteter 

Fællesskaber, oplevelser  

og stemtheder der  

går indad og udad 

Mental Sundhed, 

trivsel og  

livskvalitet 

Mening,  

sammenhæng,  

identitet ,  

selvforståelse  

og sociale  

netværk 

Brikker til Livets Puslespil…  

Thybo, 2009 
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Autismespektrumforstyrrelser & Drama 
Skovbjergparken, Ikast, et Bo- og Aktivitetssted sted for voksne med autismespektrumforstyrrelser 

Socialpædagogen, nr. 26/2009 
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Helbredende  

billeder 
Kristeligt Dagblad,  

24-08-2012 

Odense Universitetshospital, forskningsprojekt, 2012 
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Thybo, P. (2013). Neuropædagogik – hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag. 
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”Biblioterapi” 
 

ROMANER PÅ RECEPT 
 

Når kuren er Prosa frem for Prozac 
 

 Læsegrupper til forskellige målgrupper, bl.a. 
mennesker der af forskellige årsager har det 
svært i livet. 

 

 Ikast-Brande Kommune - bl.a. 2-årigt projekt 
med  
 Borgere tilknyttet Arbejdsmarkedsområdet  

(involverer også natur, svømmecenter, biblioteket 
m.v.) 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 Sårbare børn 

 Mennesker med demens 

 Indsatte i fængsel (kommende projekt) 

 

 ”Mennesker, der ikke reagerer på konventionel terapi, 
kan projicere deres følelser ud, når de beskæftiger sig 
med en fiktiv skikkelse eller stimuleres af rytmen i et 
vers”      
(Judith Mawer, Mersey Care Mental Health Thrust, Liverpool). 

 
 

 
 

 

Jyllandsposten, 8. jan. 2008 / Information d. 17. jan. 2008 
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Biblioteks- og Kulturforeningens  

Kulturpris 2013 
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En tankevækkende 

oplevelse i Schweiz… 
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Stiftsbiblioteket i St. Gallen, Schweiz 

   ”Sjælens Apotek” ”Psyches iatreion” 
Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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Afsluttende 

bemærkninger…  
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USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

At lægge liv til årene  
med mentalt sundhedsfremmende 

indsatser – herunder kunst  

og kulturelle aktiviteter 

At lægge år til livet  
med fornuftig livsstil, forebyggende 

indsatser samt behandling og 

genoptræning 

At forklare mennesket som et biologisk væsen  

set i et naturvidenskabeligt perspektiv  

At forstå mennesket som et eksistentielt og socialt væsen 

set i et hermeneutisk, kulturelt og narrativt perspektiv  

DET DOBBELTE KRAM: Et bud på en fælles forståelsesramme for 

indsatser omkring sundhed og helbred - set i et salutogent perspektiv 

Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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Uden rod - ingen blomst! 

Thybo P (2015). Det Dobbelte KRAM. Hans Reitzels Forlag (i proces) 
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