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Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt  

Sundhedsagenterne på hold 2 

Svarrespons 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført den 23. februar 2012. 12 Sundhedsagenter har besvaret spør-

geskemaet, hvilket svarer til alle de agenter, som har gennemført kurset. 

Personlige og arbejdsmæssige forhold 

Der er flere kvinder end mænd blandt Sundhedsagenterne (75,0 % versus 25,0 %). Gennemsnitsalderen for 

deltagerne er 38,7 år, og aldersfordelingen ser ud som følger: 

Tabel 1: Aldersfordeling blandt Sundhedsagenter  

Alder Antal Procent 

20-29 år 2 16,7 % 
30-39 år 5 41,7 % 
40-49 år 3 25,0 % 
50 år og ældre 2 16,7 % 

Total 12 100,0 % 

De fleste af Sundhedsagenterne bor ikke i Løget (66,7 %). Mere end halvdelen er i arbejde (58,3 %), mens 

25,0 % modtager kontanthjælp/dagpenge og 16,7 % modtager førtidspension. Frivilligt arbejde er ikke et 

ukendt fænomen for mange af Sundhedsagenterne. Der er en stor del, som laver andet frivilligt arbejde 

end uddannelsen til Sundhedsagent (58,3 %), og 16,7 % har tidligere lavet frivilligt arbejde. 

Uddannelsen til Sundhedsagent 

Langt hovedparten af Sundhedsagenterne har lavet to aktiviteter gennem uddannelsen til Sundhedsagent 

(91,7 %), mens den resterende del har lavet én. Ved Lysfesten har 11 Sundhedsagenter deltaget, og alle har 

gennemført projekt 2 med følgende indhold: 

Tabel 2: Aktiviteter i Projekt 2 

Aktivitet Antal Sundhedsagenter Procent 

Coach ved vægttab 1 8,3 % 
Fitness for psykisk syge 1 8,3 % 
Lektiecafé 4 33,3 % 
Løbeklub for kvinder 2 16,7 % 
Naturklub for kvinder og børn 2 16,7 % 
Street soccer 1 8,3 % 
Vejleder i lokalt motionsrum 1 8,3 % 

Total 12 100,0 % 

Sundhedsagenterne er blevet spurgt til, hvad de har lært på uddannelsen, og en kategorisering heraf giver 

følgende resultat (den enkelte Sundhedsagent kan have angivet flere svar): 

Tabel 3: Kompetencer, der er styrket gennem uddannelsen 

Kompetence Antal Procent 



Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt Sundhedsagenter på hold 2-8 
 

 

2 

Glæden ved og muligheden for frivilligt arbejde 2 16,7 % 
Nye sociale relationer/netværk 6 50,0 % 
Samarbejde og kommunikation 8 66,7 % 
Udvikling af faglige og sociale kompetencer 5 41,7 % 
Øget kendskab til Løget 4 33,3 % 
Øget viden om sundhed 5 41,7 % 

I en vurdering af uddannelsen som helhed på en skala fra ét til ti, er resultatet et gennemsnit på 8,5 med 

følgende fordeling: 

Tabel 4: Vurdering af uddannelsen (skala 1-10)  

Vurdering Antal Procent 

1-5 0 0 
6 2 16,7 % 
7 1 8,3 % 
8 3 25,0 % 
9 1 8,3 % 

10 5 41,7 % 

Total 12 100,0 % 

En kategorisering af svarene på, hvad der har været særligt godt ved uddannelsen, giver følgende resultat 

(den enkelte Sundhedsagent kan have angivet flere svar):  

Tabel 5: Hvad der er særligt godt ved uddannelsen 

Godt ved uddannelsen Antal Procent 

At lære nyt 2 16,7 % 
God ide bag uddannelsen 1 8,3 
Indholdet af kurset 6 50,0 % 
Kendskab til andre kulturer 3 25,0 % 
Nye netværk 5 41,7 % 
Projektarbejde 1 8,3 % 
Stemningen 1 8,3 % 
Underviserne 2 16,7 % 

Til spørgsmålet om, hvad der er mindre godt ved uddannelsen, svarer 66,7 % af de adspurgte, at der ikke er 

noget, der er mindre godt. En kategorisering af de resterende svar ser ud som følger: 

Tabel 6: Hvad der er mindre godt ved uddannelsen 

Mindre godt ved uddannelsen Antal Procent 

For lavt niveau /meget er ikke nyt 2 16,7 % 
For lidt tid til at nå i dybden 1 8,3 % 
Tidspunktet 1 8,3 % 

Undersøgelsen viser, at afslutning med eksamen har stor betydning for Sundhedsagenterne. Således har 

eksamen stor betydning for 66,7 %, nogen betydning for 25,0 % og ingen betydning for 8,3 % af Sundheds-

agenterne. For de fleste er tidspunktet for uddannelsen godt (66,7 %), mens det er okay for 25,0 % og dår-

ligt for 8,3 %. To af de adspurgte vil foretrække et senere tidspunkt på dagen. 
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Arbejde med sundhed 

Størstedelen af Sundhedsagenter oplever, at uddannelsen til Sundhedsagent har givet dem lyst til at skabe 

flere sunde aktiviteter (90,9 % ud af 11 besvarelser). Ti af Sundhedsagenterne har svaret på, hvad de ønsker 

at lave, og her ønsker de fleste at arbejde videre med det emne, de har beskæftiget sig med i deres projekt 

2 (60 %), mens 10 % vil skabe sunde aktiviteter på arbejdspladsen, 10 % vil fokusere på fodbold året rundt, 

og 10 % vil arbejde med geocaching.  

Hovedparten af Sundhedsagenterne har gennem uddannelsen forsøgt at påvirke andre til at leve sundere 

(83,3 %), og det viser sig over for følgende målgrupper (den enkelte respondent kan have svaret i flere ka-

tegorier, og fire har ikke besvaret spørgsmålet): 

Tabel 7: Målgruppe for påvirkning om sundhed 

Målgruppe Antal Procent 

Familie 4 50,0 % 
Venner 4 50,0 % 
På arbejdspladsen 2 25,0 % 

Fire af Sundhedsagenterne har beskrevet, hvordan de har påvirket omgangskredsen, og det drejer sig om 

de livsstilsrelaterede faktorer sund mad, motion og rygning. 
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Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt  

Sundhedsagenterne på hold 3 

Svarrespons 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført den 20. juni 2012. Ti Sundhedsagenter har besvaret spørge-

skemaet, hvilket svarer til alle de agenter, som har gennemført kurset. 

Personlige og arbejdsmæssige forhold 

Der er flere kvinder end mænd blandt Sundhedsagenterne (90,0 % versus 10,0 %). Gennemsnitsalderen for 

deltagerne er 27,3 år, og aldersfordelingen ser ud som følger: 

Tabel 1: Aldersfordeling blandt Sundhedsagenter  

Alder Antal Procent 

Under 20 år 4 40,0 % 
20-29 år 1 10,0 % 
30-39 år 4 40,0 % 
40-49 år 1 10,0 % 

Total 10 100,0 % 

De fleste af Sundhedsagenterne bor ikke i Løget (60,0 %). 44,4 % modtager SU, 33,3 % er i arbejde og 22,2 

% modtager kontanthjælp/dagpenge (én har ikke besvaret dette spørgsmål). Frivilligt arbejde er ikke et 

ukendt fænomen for mange af Sundhedsagenterne. Der er en del, som laver andet frivilligt arbejde end 

uddannelsen til Sundhedsagent (40,0 %), og 30,0 % har tidligere lavet frivilligt arbejde. 

Uddannelsen til Sundhedsagent 

De fleste af Sundhedsagenterne har anført, at de har deltaget ved én aktivitet (80,0 %), og 20,0 % har lavet 

to. Flere agenter anfører, at de er i gang med aktivitet nummer to. Alle agenter har deltaget i forårsfesten, 

og de 20,0 % har desuden deltaget i læsehest-projekt. 

Sundhedsagenterne er blevet spurgt til, hvad de har lært på uddannelsen, og en kategorisering heraf giver 

følgende resultat (den enkelte Sundhedsagent kan have angivet flere svar): 

Tabel 2: Kompetencer, der er styrket gennem uddannelsen 

Kompetence Antal Procent 

Samarbejde og kommunikation 8 80,0 % 
Sundhedsviden 5 50,0 % 
Gennemførelse af projekter 1 10,0 % 
Udvikle sig selv 1 10,0 % 

I en vurdering af uddannelsen som helhed på en skala fra ét til ti, er resultatet et gennemsnit på 7,9 med 

følgende fordeling: 

Tabel 3: Vurdering af uddannelsen (skala 1-10)  

Vurdering Antal Procent 
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1-4 0 0 
5 1 10,0 % 
6 0 0 
7 2 20,0 % 
8 4 40,0 % 
9 2 20,0 % 

10 1 10,0 % 

Total 10 100,0 % 

En kategorisering af svarene på, hvad der har været særligt godt ved uddannelsen, giver følgende resultat 

(den enkelte Sundhedsagent kan have angivet flere svar):  

Tabel 4: Hvad der er særligt godt ved uddannelsen 

Godt ved uddannelsen Antal Procent 

Underviserne og undervisningsformen 4 40,0 % 
Indholdet 3 30,0 % 
Lære nye mennesker at kende 3 30,0 % 
Sammenholdet 2 20,0 % 
Atmosfæren 2 20,0 % 
Eksamen i samarbejde og kommunikation 1 10,0 % 

Til spørgsmålet om, hvad der er mindre godt ved uddannelsen, svarer 40,0 % af de adspurgte, at der ikke er 

noget, der er mindre godt. En kategorisering af de resterende svar ser ud som følger: 

Tabel 5: Hvad der er mindre godt ved uddannelsen 

Mindre godt ved uddannelsen Antal Procent 

Mangler viden om hvad uddannelsen kan bruges til 1 10,0 % 
Ikke tydeligt hvad fra undervisningen, der skulle bruges til eksamen 1 10,0 % 
For lange rygepauser 1 10,0 % 
Mange gæstelærere kan være forvirrende 1 10,0 % 
Tidspunktet 1 10,0 % 

Undersøgelsen viser, at afslutning med eksamen har stor betydning for Sundhedsagenterne. Således har 

eksamen stor betydning for 70,0 %, nogen betydning for 20,0 % og ingen betydning for 10,0 % af Sund-

hedsagenterne. For de fleste er tidspunktet for uddannelsen godt (50,0 %), mens det er okay for 30,0 % og 

dårligt for 20,0 %. To af de adspurgte vil foretrække et senere tidspunkt på dagen. 

Arbejde med sundhed 

Alle Sundhedsagenterne oplever, at uddannelsen til Sundhedsagent har givet dem lyst til at skabe flere 

sunde aktiviteter (100,0 %). Det, de ønsker at lave, er illustreret i det følgende: 

Tabel 6: Aktiviteter som Sundhedsagenterne kunne forestille sig at arbejde med 

Aktivitet Antal Procent 

Motion/sunde kostvaner for sig selv / sin familie 4 40,0 % 
Interesse for at lave mere frivilligt arbejde 2 20,0 % 
Arbejde videre med projekt 2 2 20,0 % 
Indgå i street soccer 1 10,0 % 
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Uddanne sig inden for sundhed 1 10,0 % 

 

Hovedparten af Sundhedsagenterne har gennem uddannelsen forsøgt at påvirke andre til at leve sundere 

(70,0 %), og det viser sig over for følgende målgrupper (tre respondenter har ikke besvaret spørgsmålet): 

Tabel 7: Målgruppe for påvirkning om sundhed 

Målgruppe Antal Procent 

Venner 5 71,4 % 
Familie 2 28,6 % 

Det drejer sig i alle tilfælde om de livsstilsrelaterede faktorer sund mad, motion og rygning. 

 

 

Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt  

Sundhedsagenterne på hold 4 

Svarrespons 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført den 17. februar 2014. Ni Sundhedsagenter har besvaret spørge-

skemaet. Hold 4 består af 11 Sundhedsagenter. 

Personlige og arbejdsmæssige forhold 

Alle respondenterne er kvinder. Gennemsnitsalderen for deltagerne er 39,9 år, og aldersfordelingen ser ud 

som følger: 

Tabel 1: Aldersfordeling blandt Sundhedsagenter  

Alder Antal Procent 

20-29 år 4 44,4 % 
30-39 år 1 11,1 % 
40-49 år 1 11,1 % 
Over 50 år 3 33,3 % 

Total 9 100,0 % 

Lidt over halvdelen af Sundhedsagenterne bor i Løget (55,6 %). 44,4 % er i arbejde, 22,2 % modtager kon-

tanthjælp/dagpenge, 22,2 % modtager førtidspension/efterløn og 11,1 % modtager SU. Frivilligt arbejde er 

ikke et ukendt fænomen for mange af Sundhedsagenterne. Der er en del, som laver andet frivilligt arbejde 

end uddannelsen til Sundhedsagent (55,5 %), og 11,1 % har tidligere lavet frivilligt arbejde. 
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Uddannelsen til Sundhedsagent 

Alle Sundhedsagenterne har gennemført to aktiviteter Alle agenter har deltaget i forårsfesten, og de 20,0 % 

har desuden deltaget i læsehest-projekt, og de har alle været med til at afvikle Lysfesten. Herudover har de 

lavet følgende: Madlavning og fællesskab (55,5 %), Hyggekrogen (22,1 %) og Spilledag i caféen (22,1 %). 

Sundhedsagenterne er blevet spurgt til, hvad de har lært på uddannelsen, og en kategorisering heraf giver 

følgende resultat (den enkelte Sundhedsagent kan have angivet flere svar): 

Tabel 2: Kompetencer, der er styrket gennem uddannelsen 

Kompetence Antal Procent 

Sundhedsviden  5 55,5 % 
Erfaring med projektarbejde 5 55,5 % 
Større kendskab til Løget 3 33,3 % 
Samarbejde og kommunikation 2 22,2 % 
Udvikle sig selv 1 11,1 % 

I en vurdering af uddannelsen som helhed på en skala fra ét til ti, er resultatet et gennemsnit på 7,8 med 

følgende fordeling: 

Tabel 3: Vurdering af uddannelsen (skala 1-10)  

Vurdering Antal Procent 

1-4 0 0 
5 1 11,1 % 
6 0 0 
7 2 22,2 % 
8 4 44,4 % 
9 1 11,1 % 

10 1 11,1 % 

Total 10 100,0 % 

En kategorisering af svarene på, hvad der har været særligt godt ved uddannelsen, giver følgende resultat 

(den enkelte Sundhedsagent kan have angivet flere svar):  

Tabel 4: Hvad der er særligt godt ved uddannelsen 

Godt ved uddannelsen Antal Procent 

Lære nye mennesker at kende  5 55,5 % 
Sammenholdet 5 55,5 % 
Undervisningen 3 33,3 % 
Få ny viden 2 22,2 % 

Til spørgsmålet om, hvad der er mindre godt ved uddannelsen, svarer 22,2 % af de adspurgte, at der ikke er 

noget, der er mindre godt. En kategorisering af de resterende svar ser ud som følger: 

Tabel 5: Hvad der er mindre godt ved uddannelsen 

Mindre godt ved uddannelsen Antal Procent 

Mangler mere teori/teori på højere niveau 5 55,5 % 
Kursusprogrammet er for løst 1 11,1 % 
At folk ikke møder til tiden 1 11,1 % 
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Undersøgelsen viser, at afslutning med eksamen har nogen betydning for Sundhedsagenterne. Således har 

eksamen lidt betydning for 44,4 %, nogen betydning for 33,3 % og ingen betydning for 22,2 % af deltagerne. 

For de fleste er tidspunktet for uddannelsen godt (55,5 %), mens det er okay for 33,3 % og dårligt for 11,1 

%. Det foreslås i stedet for, at kurset skal ligge tirsdag eller onsdag og eventuelt kl. 15 eller 15.30. 

Arbejde med sundhed 

De fleste Sundhedsagenter oplever, at uddannelsen til Sundhedsagent har givet dem lyst til at skabe flere 

sunde aktiviteter (77,7 %). Det, de ønsker at lave, er illustreret i det følgende: 

Tabel 6: Aktiviteter som Sundhedsagenterne kunne forestille sig at arbejde med 

Aktivitet Antal Procent 

Sund mad 3 33,3 % 
Motion 2 22,2 % 
Andre frivillige projekter, fx mentorordninger 1 11,1 % 
Genoptage beskæftigelse 1 11,1 % 

 

Hovedparten af Sundhedsagenterne har gennem uddannelsen forsøgt at påvirke andre til at leve sundere 

(77,7 %), og de svarer alle, at det er ved at give den viden videre, som de har tilegnet sig på kurset uden at 

specificere det nærmere.  

Alle Sundhedsagenterne er interesserede i at indgå i et netværk af Sundhedsagenter (100,0 %). 

 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse fra Sundhedsagent Hold 6 2015-

2016. 

 

Hvor har du hørt om sundhedsagentuddannelsen? 

Gennem en bekendt  

Set brochure i Sundhedshuset  

Brochure omdelt i Løget  

Fra tidligere arbejdskollega/tolk 

HDG-kurset  

Jobcenter 

 

Svarrespons 
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Der var oprindelig tilmeldt 10 Sundhedsagenter. 7 gennemførte Sundhedsagentuddannelsen og har svaret  

på spørgeskemaet. 

 

Personlige og arbejdsmæssige forhold 

Alle respondenterne er kvinder. 

Ud af gruppen er der 71,4% der modtager dagpenge eller kontanthjælp. 14,2% får folkepension og 14,2% er 

på arbejdsmarkedet.  

14,2 % udfører frivilligt arbejde under uddannelsen. 42,8% har lavet frivilligt arbejde før, men gør det ikke 

gør det ikke under uddannelsen. 42,8% har aldrig udført frivilligt arbejde før. 

 

Aldersfordeling 

4 har svaret på deres alder. 

3 har ikke skrevet deres alder på. 

Aldersgennemsnit for dem der har svaret er 46 år. 

 

Bopæl 

43 % bor ikke i Løget 

57 % bor i Løget. 

Uddannelsen til Sundhedsagent 

Alle Sundhedsagenter har planlagt og gennemført et fælles projekt (projekt 1).  

Herudover har de planlagt et selvstændigt projekt 2 i mindre grupper. 42% planlagde aktiviteten Motion for 

kvinder i Løget Høj, 29% etablerede Løghave projektet og 29% igangsatte fællesspisning for enlige. 

  

Sundhedsagenterne er blevet spurgt om hvad de har lært på uddannelsen. Her svarer de med nedenståen-

de bemærkninger: 

-lært hvad frivilligt arbejde kan betyde for andre 

-større netværk 

-mere viden om motion og sund mad 
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-rigtig meget om andre mennesker og hvordan man behandler dem 

-lært andre mennesker at kende 

-få ny viden om sundhed 

-at alt ikke lykkes 

-mod til at sige fra 

-oplysning om hvordan man kan være frivillig 

-kan ikke beskrives kort, men stort netværk med kursister og fagpersonale. Noget som jeg kan bruge frem-

over 

 

Har Sundhedsagentuddannelsen givet dig lyst til at skabe? 

Ja  85,7% 

Nej 14,2% 

 

Har Sundhedsagentuddannelsen givet dig lyst til at påvirke andre til at leve sundere? 

Ja  71,4% 

Nej 28,5% 

 

Vurdering af uddannelsen 

I en vurdering af uddannelsen som helhed på en skala fra 1-10, er resultatet et gennemsnit på 7,7 med føl-

gende fordeling: 

 

Vurdering af uddannelsen (skal 1-10) 

    

Vurdering Antal Procent  
1 0    
2 0    
3 0    
4 0    
5 0   
6 2 28,5%   
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7 1 14,2%   
8 2 28,5%  
9 1 14,2%  

10 1 14,2%  
total 7 100%  

    

 

Til spørgsmålet om hvad der har været særligt godt ved uddannelsen svarer Sundhedsagenterne 

følgende i vilkårlig rækkefølge 

- Fået All round viden 

- Mødt oplægsholdere med specialviden 

- Netværksdannelse, mødt andre mennesker 

- Tror mere på mig selv 

- Meget ny viden og modet til selv at søge oplysninger til hjælp og selvhjælp 

- Kommet ud hjemmefra og fået nye venner 

 

Tilsvarende blev der spurgt om hvad der var mindre godt ved uddannelsen 

-At undervisningen kun var 1 gang om ugen. 

-Noget af det har været svært for mig, men det hele har været godt alligevel. 

-At folk ikke møder op hver gang. 

-Første projekt svarede ikke til mine forventninger. 

 

VK/2017 
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Resultat af spørgeskemaundersøgelse fra Sundhedsagent Hold 7 2016-

2017. 

 

Hvor har du hørt om sundhedsagentuddannelsen? 

Tidligere Sundhedsagenter 

Via medier (Løget by nyt, aktivitetskalender, avisartikel) 

Fra cafeen i Kvartershuset 

Fra projektkoordinatoren i Kvartershuset 

Nørremarken fitness 

HDG-kurset 

Via tolkearbejde 

Via pædagogstudie 

 

Svarrespons 

Der var oprindelig 15 tilmeldte Sundhedsagenter. 11 gennemførte Sundhedsagentuddannelsen. Spørge-

skemaundersøgelsen er gennemført ved sidste undervisningsgang den 9. marts 2017, hvor alle 11 Sund-

hedsagenter har svaret på undersøgelsen. 

 

Personlige og arbejdsmæssige forhold 

3 af de 11 respondenter er mænd. 8 af respondenterne er kvinder. 

Ud af gruppen er der 36,3% der modtager dagpenge. 36,3% modtager førtidspension. 27,2% får folkepensi-

on. Der er et godt kendskab til frivilligt arbejde blandt Sundhedsagenterne, da 63,3% har erfaring med at 

udføre frivilligt arbejde. Den gruppe der ikke har erfaring med frivilligt arbejde er på 36,3% 

 

Uddannelsen til Sundhedsagent 

Alle Sundhedsagenter har planlagt og gennemført et fælles projekt (projekt 1).  



Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt Sundhedsagenter på hold 2-8 
 

 

13 

Herudover har de planlagt et selvstændigt projekt 2 i mindre grupper. 45,4% planlagde en sprogcafe, 27,2% 

videreudviklede Løget på skrump/sund mad og 27,2% startede projektet Motion, natur og socialt samvær 

op. 

 

Sundhedsagenterne er blevet spurgt om hvad de personligt har lært på uddannelsen. Her svarer de som 

nedenstående % angivelser. 

Udvikle og starte et projekt op (9%) 

Samarbejde via gruppearbejde (27,2%) 

Viden om det brede sundhedsbegreb (18,1%) 

Større netværk (9%) 

Forskellige ting (36,3%) 

 

Har Sundhedsagentuddannelsen givet dig lyst til selv at leve sundere? 

Ja  72,7% 

Nej 27,2% 

 

 

Har Sundhedsagentuddannelsen givet dig lyst til at påvirke andre til at leve sundere? 

Ja  72,7% 

Nej 18,1% 

Ikke svaret 9% 

 

Vurdering af uddannelsen 

I en vurdering af uddannelsen som helhed på en skala fra 1-10, er resultatet et gennemsnit på 8,9 med føl-

gende fordeling: 

 

Vurdering af uddannelsen (skal 1-10) 
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Vurdering Antal Procent  
1 0    
2 0    
3 0    
4 0    
5 1 9%  
6 0    
7 0    
8 2 18,10%  
9 3 27,20%  

10 5 45,40%  
total 11 100%  

    

Til spørgsmålet om hvad der har været særligt godt ved uddannelsen svarer Sundhedsagenterne 

følgende i vilkårlig rækkefølge 

-Oplæg om rygning og alkohol 

-Besøg af gadesygeplejersken 

-Forskelligheden på holdet 

-Gruppearbejdet 

-De forskellige emner og den brede definition på sundhed 

-Godt planlagt 

-Givende at møde andre mennesker 

-Fællesskabet 

-Samarbejdet 

-Mødet med fagligt kompetente medarbejdere 

 

Tilsvarende blev der spurgt om hvad der var mindre godt ved uddannelsen 

-Lidt for meget snak mellem kursisterne, som ikke var relevant 

-Der var ikke dårlige ting 

-At uddannelsen var for kort 

-Sving i deltagelsen 

-Det med tobaksrygning 
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-Sjov leg var spild af tid 

-Svært ved at læse og skrive, da jeg ikke kan det 

 

 

 

 

VK/2017 
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Resultat af spørgeskemaundersøgelse fra Sundhedsagent holdet 2018-

2019. 

 

Hvor har du hørt om Sundhedsagentuddannelsen?  

Socialrådgiver fra jobcentret 

HDG kurset 

Fra bekendte 1 

Fra TSF 

Via aktivitetskalenderen på Løget 

Fra fitness på Løget 

 

Svarrespons 

Der var oprindelig 14 tilmeldte Sundhedsagenter. 12 gennemførte Sundhedsagentuddannelsen. Spørge-

skemaundersøgelsen er gennemført ved sidste undervisningsgang den 11. marts 2019, hvor de tilstedevæ-

rende svarede på undersøgelsen. 

 

Personlige og arbejdsmæssige forhold  

4 af 12 respondenter er mænd. 8 af respondenterne er kvinder. 

 

Ud af gruppen er der 27,2% der er førtidspensionister. 27,2% modtager folkepension. 27,2% modtager kon-

tanthjælp. 18,1% er i arbejde.  

Der er kendskab til frivilligt arbejde blandt Sundhedsagenterne, da 63,3% har erfaring med at udføre frivil-

ligt arbejde. Den gruppe der ikke har erfaring med frivilligt arbejde er på 36,3% 

 

Uddannelsen til Sundhedsagent  

Alle Sundhedsagenter har planlagt og gennemført et fælles projekt (projekt 1).  
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Herudover har de planlagt et selvstændigt projekt 2 i mindre grupper. 16,6% har valgt at arbejde med en 

cafe for mænd, 16,6% har valgt en kreativ sprogcafe, 16,6% har valgt at starte en gå klubben walk and talk. 

De resterende 50 % planlagde besøg hos ældre på plejehjem. 

 

Sundhedsagenterne er blevet spurgt om hvad de personligt har lært på uddannelsen. Her svarer de med 

følgende bemærkninger: 

-Spise sundere 

-Viden om rygestop 

-Bevægelse 

-Kommunikere med andre 

-Være mere positiv 

-Arbejde med projekt 

-Noget om andre kulturer og sprog 

-Lære at indgå i et samarbejde i forbindelse med projekter 

 

Har Sundhedsagentuddannelsen givet dig lyst til at påvirke andre til at leve sundere?  

Ja  91% 

Nej 9% 

 

Vurdering af uddannelsen 

I en vurdering af uddannelsen som helhed på en skala fra 1-10, er resultatet et gennemsnit på 8,7 med føl-

gende fordeling:  

 

Vurdering af uddannelsen (skal 1-10) 

    

Vurdering Antal Procent  
1 0   
2 0   
3 0   
4 0   
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5 0   
6 0   
7 0   
8 5 45,5%  
9 4 36%  

10 2 18,1%  
total 11 100%  

    

 

 

Til spørgsmålet om hvad der har været særligt godt ved uddannelsen svarer Sundhedsagenterne 

følgende i vilkårlig rækkefølge  

- Oplæg om sund mad 

- Oplæg om misbrug 

- Ny viden 

- Lære nye personer at kende 

- Gode undervisere 

- Gode emner 

- God udvikling 

- At starte et projekt op 

- Diversiteten 

- Tur i skoven 

 

Tilsvarende blev der spurgt om hvad der var mindre godt ved uddannelsen  

-Synes der manglede førstehjælp 

-Den personlige fortælling i misbrug blev ikke færdig 

-Underviseren i alkohol 

-At have udredt de tunge emner noget mere 

-Vil gerne have besøgt forskelige steder, som f.eks plejehjem, skoler, børnecentre 

-Blev påvirket af oplægget om misbrug 



Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt Sundhedsagenter på hold 2-8 
 

 

19 

-”Legetimerne” synes jeg ikke var relevant 

 

 

Ændring i trivsel (WHO-5) for Sundhedsagenter      

(start-slut måling oktober 2018-marts 2019)     

  tom mangler       

          

Fald Steget Uændret Afbrudt Mangler  i alt deltagere    

4 5 1 2 2  14    

          

          
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Forklaring til AFBRUDT: 1 stoppede p.g.a. uddannelse og 1 p.g.a. manglende interesse   

Forklaring til MANGLER:  2 mangler at udfylde      

          

          
 

 

VK/2019 
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