
Flygtninges sundhed og fysiske aktivitet 
Hvad kan jeg gøre for at fremme flygtninges sundhed og fysiske aktivitet? 

 

Fra 2018 har Silkeborg Kommune samarbejdet med Aarhus Universitet om projekt SUNDSAM (sunde 
samtaler), hvor vi har undersøgt opfattelsen af sundhed og fysisk aktivitet hos nytilkomne flygtninge i 
Silkeborg Kommune ud fra flygtninges egne erfaringer, behov og interesser1.  

Formålet med projekt SUNDSAM var at indsamle viden (gennem spørgeskema, interviews og 
fokusgruppe) om nytilkomne flygtninges forhold til sundhed og fysisk aktivitet (Del 1) samt at udvikle 
og implementere en sundhedscoachingindsats målrettet flygtninge i Silkeborg Kommune (Del 2). På 
baggrund af resultaterne har vi sammenfattet en række råd til dig, der arbejder med flygtninges 
sundhed og fysiske aktivitet.  

Først kan du læse, hvad undersøgelsen i korte træk viser, og dernæst hvad du som medarbejder kan 
bruge undersøgelsen til.  

Dét siger undersøgelsen (Del 1 – Mænd og kvinder): 

Undersøgelsen viser, at de fleste af de adspurgte flygtninge synes, at fysisk aktivitet er sjovt. 94 % af 
de adspurgte vil gerne lave fysisk aktivitet, og overordnet føler de sig raske og godt tilpas. De fleste 
har erfaringer med svømning, fodbold og gåture og vil gerne løbe, cykle og gå til fitness. 

Barrierer: 

• Størstedelen af de adspurgte oplever en række barrierer i forbindelse med fysisk aktivitet og 
sundhed. Disse barrierer relaterer sig særligt til sproglige udfordringer, men mange peger også 
på manglende tid som en væsentlig barriere. Derudover oplever flere også at manglende tilbud 
i nærområdet, dårlige oplevelser med sport og smerter begrænser deres fysiske 
aktivitetsniveau. Økonomi spiller en rolle i få tilfælde. 

o ”Smerten gør, at man ikke har det godt psykisk, at man ikke kan være deltagende 
eller være glad. Så det fysiske er den vigtigste del for, at du kan komme videre og 
være med de andre”. – Kvinde fra Syrien  

• De adspurgte foretrækker at tage kontakt til egen læge og sin familie i forbindelse med 
sundhedsrelaterede forhold og betragter i mindre grad ansatte i kommunen som relevante 
kontaktpersoner i den forbindelse. De synes ikke at forbinde sådanne ydelser med kommunen.   
 

                                          
1Undersøgelsens respondenter består af kursister fra Sprogcenter Midt, hvor størstedelen er flygtninge fra Syrien og 
Eritrea. Dataindsamlingen (spørgeskema, interview, fokusgruppe og gruppecoaching) har fundet sted på Sprogcenter 
Midt som en integreret del af kursisternes undervisning på sprogcentret. For nærmere information omkring antal og 
kønsfordeling af respondenterne henvises til den faglige rapport om projektet (Ryom et al., 2019).    



 

Af figuren ovenfor ses det, at målgruppen oplever mange udfordringer ift. at holde sig sund. 

 

Særligt for kvinderne: 

• Oplever at kulturelle normer sætter en begrænsning for deres fysiske udfoldelse (fordi de 
forsøger at undgå negative reaktioner, der kan komme fra ikke-etnisk danske mænd, når 
kvinderne er fysisk aktive i det offentlige rum).  

o ”Jeg vil så gerne (være fysisk aktiv red.), men har aldrig undersøgt, om der er nogle 
løbeklubber eller sådan noget, for min mand siger: "vil du løbe eller lave fysisk 
aktivitet eller sport eller noget fitness foran mændene?"”.  – Kvinde fra Syrien 

• Oplever pres fra både samfundet (bl.a. i form af forventninger om job, uddannelse og praktik) 
og fra hjemmet (varetagelse af huslige og familiære forpligtelser), som gør det svært at 
prioritere fysisk aktivitet og sundhed. 

• Synes, at det sociale element i relation til fysisk aktivitet er vigtigt. 
• Har en positiv oplevelse af det danske sundhedsvæsen. 
• Kvinderne pointerer, at sundhed og fysisk aktivitet er vigtigt.  

o ”Sundhed det er jo alt. Sundhed kommer først, før alt andet. Hvis du ikke har 
sundhed, hvis du ikke er sund og rask, så kan du ikke foretage dig noget. Det er sådan 
jeg ser det”. - Kvinde fra Syrien 

 

Særligt for mændene: 

• Oplever, at fysisk aktivitet er et middel til at opnå bedre sundhed og dermed få bedre 
muligheder i samfundet. 

• Mener ikke, at det sociale aspekt i forbindelse med fysisk aktivitet har værdi i sig selv. 
• Oplever et pres i forhold til fysisk aktivitet og sundhed, fordi der er en anden omtale af 

sundhed i Danmark sammenlignet med deres hjemland. 
o ”Der er et lysår til forskel mellem den måde jeg tænker på, når jeg tænker på 

sundhed, og den måde I (danskere red.) tænker på. Fordi der hvor jeg kommer fra, så 
skal vi være kommet ud for ét eller andet, som ødelægger vores krop. Først dér 
reagerer vi på det. Det er sådan, vi tænker. Sådan som jeg kan ræsonnere mig frem 



til, er vi uden for de sundhedsemne (sundhedsfremme red.), I diskuterer. Men det er 
ikke, fordi jeg ikke vil lukkes ind i varmen, så jeg forsøger at tænker på jeres måde for 
at beskytte mig fremover” – mand fra Eritrea 

 

Hvad kan vi bruge undersøgelsen til? 

• Tag udgangspunkt i den enkelte flygtninges situation og vejled i at håndtere og prioritere 
delelementer i tilværelsen herunder deres egen sundhed og fysiske aktivitet.  

• Hjælp med at se mulighederne for fysisk aktivitet, eftersom mange oplever begrænsninger 
mht. sprog, manglende tilbud i nærmiljø og dårlige erfaringer med idrætstilbud. Det kan du 
gøre ved f.eks. at spørge ind til, hvilke ønsker og behov flygtninge har for fysisk aktivitet og vise 
dem hvilke muligheder for fysisk aktivitet, der er I deres nærområde. Informer om at fysisk 
aktivitet også er det at gå en tur eller på anden måde være aktiv med sin krop. 

• Undersøg den enkeltes forståelse af sundhed, eftersom mange oplever, at deres syn på 
sundhed adskiller sig fra danskernes. Det kan du gøre ved f.eks. at spørge ind til personens 
forståelse af sundhed og opfattelse af, hvad der bidrager til hans/hendes sundhed. 

Særligt for kvinderne: 
 

• Hjælp med at finde muligheder for fysisk aktivitet, hvor kvinderne kan være sociale samtidig. 
• Hjælp med at finde muligheder for kønsopdelt fysisk aktivitet, hvis kvinden ikke er tryg ved at 

lave fysisk aktivitet sammen med mænd. 
 
Særligt for mændene: 

• Anerkend mændenes sundhedsopfattelse, ønsker og behov for fysisk aktivitet.  
• Præsenter mændene for en sundhedsfremmende/forebyggende tilgang, og vis hvorfor det er 

vigtigt at styrke sin sundhed og være fysisk aktiv gennem hele livet.  
• Forklar at det er okay, at gå til lægen - også når der er tale om ”småskavanker”. 
• Tal gerne med mændene om at fysisk aktivitet kan bidrage med positive effekter, der rækker ud 

over de fysiologiske fordele.  

 

Det siger undersøgelsen (Del 2 – kun kvinder) 

Deltagernes oplevelser (kvindelige flygtninge): Fandt det værdifuldt at blive introduceret til sundhed gennem 
sundhedscoaching. Sundhedscoachingen i en gruppe var rart for deltagerne, fordi de oplevede det som en 
god ramme for at tale om sundhed. Kvinderne rapporterede enstemmigt, at de følte at tilbuddet var relevant 
i relation til sprogcentret, så længe de kunne nå deres andre forpligtelser såsom forberedelse til undervisning 
og familie-forpligtelser eller job/praktik.  

”Ja, det er godt at vi sidder sammen flere og taler om det, fordi vi tager ord fra hinanden og giver ord 
til hinanden” – Syrisk kvinde 
 
”Det er en anden kultur, anden spisning, sport, hvordan laver man for eksempel sport i Iran eller i 
Syrien eller her i Danmark. Her i Danmark er der mange mennesker der laver sport, som løb, i Syrien 
har vi ikke løb, kun i fitnesscenter.” – Syrisk kvinde 



 
Sundhedscoachenes oplevelser: Sundhedscoaching som en del af sprogundervisning giver et samtaleforum 
og et rum, der centrerer sig om sundhed, men som samtidig har et sprogligt udbytte. Coachene har et indtryk 
af at sundhedscoachingen i højere grad har rykket ved deltagernes mentale sundhed end deres fysiske 
sundhed.  

 
”Ja de ville gerne have noget dansk, og så ville de også gerne lære noget om danskerne og om vores 
kultur. Og der har vi jo også fra starten af, altså alle øvelserne har vi jo været med i også og fortalt 
om vores private drømme og udfordringer i forhold til sundhed, så vi har givet noget af os selv ind i, 
og det ville de også gerne have.” - Sundhedscoach 

 

Hvad kan vi bruge undersøgelsen til  

• Etabler små forum for samtale omkring sundhed, hvor deltagere med forskellig etnicitet deltager.  
• Vær åben over for andre sundhedsopfattelser og vær ikke bange for at fortælle om danske normer 

og forståelser.   
• Vær bevidst om at samtaler omkring sundhed primært rykker ved den mentale sundhed, og der 

formentlig skal flere konkrete tiltag til (hvor flygtninge bliver taget mere i hånden) for at rykke på 
den fysiske sundhed.  
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