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Indledende overvejelser om 

demenssygdomme 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?

Resiliens-

forskning;

beskyttelses-

faktorer; 

modstandskraft

Sundhed årsag til; udvikling af

Side 44 

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for 

mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag
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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

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for 

mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag

Side 37 -> 
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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

Side 37 -> 

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for 

mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag
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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

Side 52 Den Salutogene Grundmodel:
Helbred og sundhed tilhører to forskellige dimensioner, 

men hver med deres betydning for trivsel

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for 

mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag
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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

Demenssygdommes konsekvenser 

i et salutogent perspektiv

Demenssygdom

Side 79 

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for 

mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag

Demenssygdom
og dens konsekvenser rammer evnen 

til at bevare og/eller skabe 

mening og sammenhæng i livet
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Demenssygdomme i et 

neuropædagogisk perspektiv
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Hjernen

Hjernen har to hovedfunktioner

 Som Den Store Regulator (homeostasis)

 Som forbindelsesleddet - sammen med kroppen - mellem 
”Det derude” og ”Det derinde”

Side 116

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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PMO
FMO

Præfrontalt 

cortex

THALAMUS

Høreimpulser

Synsimpulser

Smagsimpulser Føleimpulser

Lugteimpulser

Produktion af 

Virkelighed

(sanseintegration)

Motoriske impulser

BLOK 1 
Regulerer vågenhed og reaktionsberedskab

BLOK 3
(Frontallapperne)
Koordinerer hjernens

funktion, styrer 

adfærd og 

motorik

BLOK 2
Modtager, bearbejder og 

samler sanseimpulser 

til en oplevelse af 

virkelighed

Hjernens opbygning og funktion 
Fra sansning til handling (adfærd) ”Nabohjælp” !

”Fra Sans til Samling”

Thybo, 2013. Neuropædagogik – Hjerne, Liv & Læring. 

Hans Reitzels Forlag. 

Side 

109 - 205
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THALAMUS

BLOK 1 
Regulerer vågenhed og reaktionsberedskab

BLOK 2
Modtager, bearbejder og 

samler sanseimpulser 

til en oplevelse af 

virkelighed

Hjernens opbygning og funktion 
Fra sansning til handling (adfærd)

Side 

397 - 451

BLOK 3
(Frontallapperne)
Koordinerer hjernens

funktion, styrer 

adfærd og 

motorik

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Hjernen og frontallapsdemens

BLOK 1 
(HJERNESTAMMEN)

Regulerer vågenhed 

og reaktionsberedskab (arousal)

BLOK 3
(FRONTALLAPPEN)

Koordinerer hjernens

arbejde og indeholder 

kognitive funktioner med bl.a. 

planlægning, kontrol samt 

styring af adfærd og motorik

BLOK 2 
Perception –

modtager, bearbejder og 

samler sanseimpulser til en 

oplevelse af virkelighed

Side 430

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Hjernen og Alzheimers demens 

Typiske områder med 

vævsskader i Blok 2.

Også det limbiske 

system rammes, bl.a. 

hippocampus. 

Motoriske områder 

er ofte pænt intakte 

langt ind i sygdommen.

Alzheimers

sygdom

BLOK 1 
(HJERNESTAMMEN)

Regulerer vågenhed 

og reaktionsberedskab (arousal)

BLOK 3
(FRONTALLAPPEN)

Koordinerer hjernens

arbejde og indeholder 

kognitive funktioner med bl.a. 

planlægning, kontrol samt 

styring af adfærd og motorik

BLOK 2 
Perception –

modtager, bearbejder og 

samler sanseimpulser til en 

oplevelse af virkelighed

Side 421

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Neuropædagogik forsat… 

Demenssygdomme 

set i forhold til 

sansesystemets og 

bevidsthedens kanalkapacitet
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Sansesystemets og bevidsthedens 

kanalkapacitet 
Information fra omgivelser via sanseceller

Øjne 10.000.000 bit/sek.

Hud 1.000.000 bit/sek.

Ører 100.000 bit/sek.

Lugtesans   100.000 bit/sek.

Smag 1.000 bit/sek.  

Den bevidste del af sanseoplevelsen 

udgør ca.  40 bit/sek. !
(hos raske og velfungerende mennesker)

I alt        11.201.000 bit/sek.

Side 457

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Hjernen 
mellem følelser og fornuft

Amygdala (Mandelkernen) 

Følelsernes smeltedigel

”Alarmcentralen – 112”

Det præfrontale cortex 

Fornuftens holdeplads

”Tænkehjernen”

Side 427

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Om den neurologiske balance mellem 

Tænkehjernen & Alarmcentralen 112

 Utryghed, angst, konflikter, 

sansekaos m.v. aktiverer 

hjernens Alarmcentral 112.

 Øget aktivitet i Alarmcentralen 

sænker aktiviteten i Tænke-

hjernen.

 Derfor bliver det endnu 

sværere for mennesket med 

demens at finde ro, rytme og 

tryghed i dagligdagens 

situationer – samt mening og 

sammenhæng (jvf. salutogenese).

ALARMCENTRALEN  112

Side 427

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Man beskriver ofte dette som 

“følsom afhængighed af begyndelsesbetingelserne”

K

A

O

S
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Rask Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom

PET-scanning udført af Ian Law, Overlæge, ph.d., dr.med.
Klinisk Fysiologisk/Nuklear Medicinsk afd . PET, Afs 3982, Rigshospitalet

Side 

220

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Jo mere indre kaos i hjernen,  

jo mere behov for ydre struktur samt 

”Ro, Rytme og Regelmæssighed”

men husk at afveje ”roen” med menneskets 

naturlige medfødte behov for sansestimuli og bevægelse

- find balancen

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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”Befrielse”, M.C. Escher, 1955, litografi.

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag .

Den 

neuropædagogiske

strukturskala

Gentle teaching og læreprocesser              

Åbne valgmuligheder

Frihed og eksperiment

Enzymisk pædagogik

Ro, struktur og skærmning                                 

Lukkede valgmuligheder    

Professionel magt

Autoritetspædagogik

Side 407
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Neuropædagogik

- en grundbog

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  Hans Reitzels Forlag. 
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Bog om salutogenese og vigtige beskyttende faktorer for mental 

sundhed, helbred, trivsel og vores ”psykiske immunsystem”

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for 

mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag
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Side 

397 - 450


