
 

 

Thinkinuk udarbejdes i samarbejde med Departementet for Sundhed i 
Grønland. 
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Tanker om Thinkinuk 

Thinkinuk er en lille verden med viden & inspiration, om det grundlæggende i 

livet, Tanker - hvordan vi kan bruge vores tanker til at passe på os selv og 

hinanden, når livet er svært.  

Thinkinuk kan f.eks. bruges i forhold til omsorgssvigt, selvmordstanker, 
misbrug, vold, overgreb, mobning, drop out fra uddannelser, social ulighed, 
psykisk lidelse, kronisk sygdom, stress mm. 

Thinkinuk handler om hele livet og kan bruges af alle mennesker. Privat og 
professionelt og indenfor enhver tidsmæssig og organisatorisk ramme.  

Thinkinuk er designet til at reducere risikoen for re-traumatisering i 
forbindelse med samtaler og terapi. 

 Thinkinuk 
aktiviteter 

Superbruger kurser 

Foredrag & introduktion til 
Thinkinuk 

Varighed: Fra 1 time - 1 dag 

Særlige indsatser 
Udarbejdes ud fra lokale 

behov i kommuner og 
organisationer. 

Akut 
Ved akutte krise situationer  

Poul & Louise 
Lundgaard 

thinkinuk@gmail.com 
+299 52 88 88 

Igaliku - 3920 Qaqortoq   

Kontakt os endelig 
KH Poul & Louise



Vores tanke med 
Thinkinuk er, at vi 
sammen kan tage på en 
opdagelsesrejse i 
tankernes verden… 
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THINKINUK - 5 TEMAER 
Tanker 

Hjernen 
Opmærksomhed 

Følelsen af at være alene 
Historier 

HELT SÆRLIGT 
Thinkinuk er for ALLE 

Enkel viden i 
hverdagssprog, billedsprog, 

historiefortælling & lyd. 
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Der findes 2 slags sprog i verden: Fagsprog & Hverdagssprog.  

Fagsprog er fantastisk for fagpersoner til at kommunikere med hinanden professionelt, men det rører ikke 
vores personlige liv. Hverdagssprog & billedsprog kan berøre vores følelser og vores personlige liv.  
Thinkinuk er enkel viden og inspiration, i hverdagssprog og billedsprog. Med enkelheden bliver det 
muligt for alle mennesker at få udbytte af det - børn, unge, voksne - uanset baggrund, livssituation og 
kompetencer. Thinkinuk kan integreres i hverdagsliv og rutiner i f.eks. i hjemmet, daginstitutioner, skoler, 
fritidsinstitutioner, familiecentre, børnehjem, hospitaler, fængsler, og på arbejdspladser generelt.  

Et centralt element i Thinkinuk programmet er små historier for mennesker i alle aldre, som handler om, 
hvad tanker er, og hvordan vi bruger vores tanker – til alvor og til sjov. Op igennem historien har mennesker i 
alle kulturer igennem historiefortælling brugt deres tanker og fantasi til at give omtanke til det at være 
menneske. I Grønland har myter og sagn flettet naturens mangfoldighed ind i menneskets mangfoldighed. 
Forskning kan i dag berige os med viden om, hvordan historier kan sætte nye spor i hjernen, på samme måde, 
som nye spor skabes ved nye erfaringer, oplevelser og kærlige tanker. Det er tankevækkende. 

Historien bag Thinkinuk 
Thinkinuk/Robustheds programmet er udviklet af overlæge Poul Lundgaard i Aarhus Kommune i 0’erne som 
www.robusthed.dk, som i Grønland hed Tatitussuseq. Det er efterfølgende videreudviklet sammen med Louise 
Ilythia Lundgaard i Grønland. Programmet anvendes i Grønland, Danmark, England, Italien og Grækenland. 
Programmet er aktuelt også under opstart i Sverige, Holland og Iran. 

I maj 2017 udkom bogen Robusthed i børn og unges liv, hvor en række fagpersoner fra Danmark og Grønland 
fortæller om deres praksiserfaringer med programmet. I starten af 2018 udkom en udvidet international 
udgave af Robusthedsbogen med banebrydende forskningsresultater fra Italien. Ligeledes er der udkommet en 
historie bog Tankernes Hus, med nogle af historierne i let omskrevet/udvidet form. 

WWW.THINKINUK.COM 
På hjemmesiden kan du 
finde Thinkinuk viden & 

inspiration. 
Her kan du også lytte til 

historierne, indtalt smukt af 
sangerinde Kimmernaq.

THINKINUK MATERIALE 
Thinkinuk Bogen 

Thinkinuk Opgave Bog 
Thinkinuk Superbruger Bog 
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Superbruger Kursus 

Den måde jeg lærer på, er den måde jeg 
skal lære fra mig: 

Når man er på Thinkinuk Superbruger kursus, skal 
man have det bedste udbytte, der findes i verden :-) Så 
man kan mærke i sine tanker og følelser og gå på 
opdagelse i hvad det hele handler om. Så kan man 
bruge Thinkinuk i hele sit liv - personligt, privat, og 
professionelt i samarbejde med mennesker i 
samfundet - børn, unge og voksne.  

• Vi bruger det samme materiale på 
Superbrugerkursus, som vi derefter bruger 
sammen med borgerne: Thinkinuk bogen & 
Opgave-bogen. 

• Vi går på opdagelse i egne tanker før vi beder 
andre mennesker om at gøre det. Det giver os 
ærlighed og troværdighed, som er vigtig for at 
andre tør tage imod vores budskab.  

• Vi arbejder med at forstå - at opleve fra 
forskellige perspektiver - at gå på opdagelse i, 
hvor egen opdagelse ligger.  

• På kurset arbejder vi med stoffet igennem 
præsentation af viden, dialog, opgaver og 
træning i at formidle til andre. Det sikrer det 
største udbytte. 

Praktisk info 
Superbruger Kursus indeholder 2 
obligatoriske dele & 1 valgfri del. 

Del 1 

3-5 kursusdage  

Gennemgang af Thinkinuk programmet, 
opgaveløsning og træning. 

Del 2 
3 kursusdage plus ekstra dage til formidling og 
implementering på arbejdspladser.  
Foregår 3-6 måneder efter del 1. 

Opfølgning og supervision med udgangspunkt i 
deltagernes konkrete erfaringer og daglige 
opgaveløsning. Understøtte superbrugernes 
formidling og implementering af Thinkinuk på deres 
arbejdspladser. 

Del 3 
Det anbefales, at deltagerne efterfølgende får 
mulighed for en årlig Thinkinuk temadag med 
opfølgning og supervision, med udveksling af 
erfaringer og ideer til det fremtidige arbejde . 

Deltagerne har adgang til vejledning/supervision 
ubegrænset i årene frem på skype, telefon og mail. 
Ligeledes får alle udleveret en adgangskode til den 
lukkede Superbruger gruppe på hjemmesiden, hvor der 
løbende bliver opdateret med materialer mm
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Hvad kan jeg som Superbruger? 
Superbrugere kan anvende Thinkinuk i 5 forskellige sammenhænge, som kan 
supplere hinanden:  

• Daglig opgaveløsning overfor borgere/faglig målgruppe  

• Kurser og foredrag for fagpersoner indenfor eget fagområde 

• Kurser og foredrag for borgere udenfor ens fagområde (i lokalmiljøet) 

• Privat netværk/familie/venner 
• Personligt
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Forskning om Mentalisering & Thinkinuk 

Thinkinuk programmet bygger på neuro-kognitiv forskning - især mentaliserings-forskning. Mentalisering 
dækker over evnen til at tænke tanker om egne og andres tanker (også kaldet meta-kognition). Klinisk 
psykiatrisk forskning med intensiv mentaliserings-baseret træning af patienter med Borderline (som har stærkt 
forhøjet selvmordsrisiko) har vist (5-8 års opfølgning), at selvmordforsøg kan reduceres med en faktor 10, 
forbrug af sundhedsydelser med en faktor 30, og medicinforbrug med en faktor 100 (se Bateman & Fonagy 
2008 i referencelisten). 

Thinkinuk er det første mentaliserings-baserede program i verden, der er udviklet til generel anvendelse uden 
for psykiatrien - i forhold til mental sundhed. Forskning omkring Thinkinuk i flere lande har vist, at 
programmet kan bidrage til reduktion af højrisiko konflikter med 90% og 50% reduktion af personale 
sygefravær i et udsat boligområde, stabilt over 3 år (Lundgaard Bak 2012). Desuden forbedrede 
læringsresultater hos anbragte børn (Lundgaard Bak 2018) og højere grad af omtanke (mentalisering) hos 
skolebørn - i et omfang, der aldrig er målt før (Valle 2018). Samt som et værdifuldt supplement til behandling 
af stofmisbrug hos svært psykisk syge og farlige stofmisbrugere i fængsel (Lundgaard Bak 2016).  

Vi samarbejder med forskere fra følgende universiteter og centre: Århus, København, University College 
London, Leuven Belgien, Milano, Oslo, Gøteborg, Aberdeen, Athen, Anna Freud Center London, Tavistock 
Center London. Programmet er anbefalet af ledende forskere fra flere lande. 
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