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KURSUS: High Energy – med fokus på hele din sundhed 

Titel:  
High Energy – med fokus på hele din sundhed 
 

Målgruppe: 
Målgruppen for alle kurser i Skole på Tværs er mennesker som enten har psykiske 
vanskeligheder, arbejder med at behandle eller støtte mennesker med psykiske vanskeligheder, 
er pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder eller deltager i frivilligt arbejde, som 
omhandler psykiske vanskeligheder.   
 
Man kan deltage på kurserne i Skole på Tværs hvis man er; 

- patient/borger, medarbejder, leder, pårørende eller frivillig 
i enten;   

- Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte eller Rudersdal Kommune eller Region 
Hovedstadens Psykiatri  

 
Deltagelse i kurserne er uvisiteret og frivillig, hvilket giver mulighed for, at den enkelte selv kan 
vælge de kurser, som giver mening for vedkommende på et givet tidspunkt. Deltagelse i 
kurserne kan også indgå, som en valgfri mulighed i en visiteret pakkeydelse. Ved deltagelse på 
kurser i visiterede forløb sker opfølgning i lokalt regi.  
 

Formål:  
Kurset vil give en viden om egen sundhed ud fra et helhedsperspektiv der inkludere både 
fysiske, psykiske og sociale komponenter. Kursisten vil få konkrete færdigheder i hvordan den 
enkeltes sundhed kan øges. Kurset vil herigennem understøtte den enkelte kursist i egen 
recovery proces.  
 

Mål:  
• Hver enkelt deltager får kendskab til et helhedsorienteret sundhedsperspektiv 

• Hver enkelt deltager får større forståelse for hvilken kost samt motionsform der er 
fordelagtig for den enkelte 

• Hver enkelt deltager bliver introduceret til redskaber der kan være med til at øge den 
mentale balance 

 

Indhold:  
1. Sundhed i et helhedsperspektiv – Hvad er det? 
2. Sund energi – Hvordan hjælper bl.a. vores kost og motion til det? 
3. Sund mad – Sammen laver vi og smager på sund og lækker mad, ud fra den nyeste 

forskning – Gluco-diet 
4. Sammen bliver vi klogere på det at træne – Hvor meget og hvad skal der til, samt 

hvordan holder vi fast i de sunde vaner? 
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5. Mental sundhed – Hør blandt andet om metoden NADA, en særlig form for 
øreakupunktur, fra én der selv har prøvet  

6. Fællesskab og netværks betydning for vores sundhed – Samt afrunding og afslutning på 
kurset 
 

Undervisnings- og arbejdsform:  
Kurset vil foregå i en kombination af teoretiske oplæg, fælles drøftelser, samt praktiske øvelser. 
Der vil være mulighed for selvvalgte hjemmeopgaver. 
 

Litteratur/materialer:  
Kurset benytter sig af køkken og motionsfaciliteter, samt lokale til plenum oplæg og drøftelser. 
Kursisterne vil have brug for behageligt tøj til moderat fysisk udfoldelse. 

 
Kursusansvarlig: 
Gentofte Kommune 
 

Timer pr. uge:  
2 ½ timer pr. uge i 6 uger 
 

Sted: 
Sundhedscenter Hvide Hus 
Mitchellsstræde 3 
2820 Gentofte 

 
Deltagerbegrænsning:  
12 deltagere  
 

Evaluering: 
På sidste kursusgang evaluerer deltagerne kurset, efter spørgeskema udviklet til kurser i regi af 
Skole på Tværs. 

 

 

 

 


