
  
 

Sundhedshold for kvinder med anden etnisk baggrund 
– kom og tag de næste skridt med os 

 
Underviser: sygeplejerske Dorte Tinggaard 

 

 
SYNerGAIA i Herning starter i alt 3 hold op i 2019 som har det mål at deltagerne i løbet af 12 
kursus gange skal skabe forandringer – nye vaner for deres egen sundhed. 
 
FORMÅL 

SYNerGAIA i Herning tilbyder et kursusforløb for kvinder med anden etnisk baggrund, som har 
forskellige sundhedsmæssige udfordringer. Vi har fokus på hvordan vi kan skabe forandringer 
på  områder som er vigtige i.f.t. at forebygge eller leve med  livsstilssygdomme men også den 
mentale sundhed. Kurset tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og ønsker om 
forandringer som f.eks. vægttab, mere bevægelse/motion, kostvaner og livsglæde. Ved behov om 
f.eks. rygestop, misbrugsproblematikker vil kurset motivere til videre behandling. 
 
Målet er at den enkelte under kurset får tilegnet sig nye vaner som forbedrer livskvaliteten og 
dermed skaber mulighed for andre aktiviteter efter kurset og for nogle med fornyet mod på at se 
sig selv i praktik eller job.  
 
Baggrunden for vores tilbud er mange års erfaring med netop kvinders sundhedstilstand på 
SYNerGAIA og siden efteråret 2018 har vi etableret et sundhedshold af vores kursister som et par 
gange om ugen netop har haft fokus på egen sundhed. Vi kender til de udfordringer kvinder med 
anden etnisk baggrund har og de adskiller sig ikke fra etniske danskeres. Vi ved, hvor vanskeligt 
det er at skabe livsstilsforandringer og arbejder med små skridt for deltagerne. 
 
 
METODER 

På kurset arbejder vi med en anerkende tilgang til de forandringer som deltagere ønsker at gør.  
 
Vi ved at den gruppebaserede proces er vigtig i forhold til støtte og styrke den indre motivation og 
erfaringsudveksling. Der vil være teoretiske oplæg om forandrings psykologien, motivation, 
introduktion og øvelse af gearskifte med musik, kost og de typiske livsstilssygdomme som 
diabetes, overvægt, hjerte- kar sygdomme og KOL. På hver kursusgang vil der være mindst en 
halv times bevægelse/motion som både tilgodeser kroppens smidighed men også motion med 
redskaber som får pulsen op. Det er vigtigt at motionsdelen tilpasses den enkeltes formåen og 



aktiviteter som man finder glæde ved. Vi opfordrer til at deltagerne som mindste mål begynder at 
sætte sig konkrete mål for motionsdelen. 
 
 
INDHOLD i overskrifter 
Program udarbejdes for de enkelte mødegange. 
 
• Hvordan skaber jeg nye vaner til forandring? 

• Indre og ydre motivation for forandring 

• Livskvalitet og sundhed 

• Kost og livsstil 

• Motionens betydning for livskvalitet og forebyggelse af smerter og livsstilssygdomme. 

• Livsstilssygdomme 

• Mental sundhed - forebygge stress og håndtere stressede situationer 

• KRAM - udover kost og motion er der emner som rygning og alkohol. 

• På hver kursusdag er der bevægelse og motion 

• Hver deltager udfylder egne skemaer for deres mål og forandringer 

• Kulturforståelse 
 

 
 
 
TIDSPUNKTER, TILMELDING OG PRIS 
 
OMFANG af kurset 
Det samlede kursus er på 12 mødegange som hver er på 2 timer fra kl. 10 -12 om onsdagen i 
SYNerGAIAs lokaler. Der er mulighed for at forlænge med yderligere 12 mødegange. 
 

I 2019 er der i alt 3 hold: 
23. April – 7. Juni 
13. August – 20. September  
24. September –  8. November (uge 42) 
 
 
DELTAGERE 
Kvinder fra 18 år. Kurset er åbent for alle som kan tale og forstå et dagligdags dansk sprog. Kurset 
gennemføres ved min.  6 deltagere og der kan være max. 8 deltagere. 
 

TILMELDING til underviser Dorte Tinggaard på dorte@synergaia.dk  
Efter tilmelding kan aftales en forsamtale med kursisten og evt. sagsbehandler sammen med 
Dorte. 
 
Prisen er 6000 kr. pr. deltager for hele forløbet. 
 
 
www.synergaia.dk 


