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Formål
At afprøve version 1.0 af en ressource-orienteret til personer med fremskreden kræft ift. 
indhold og levering: 

• Relevans
• Erfaringer
• Fidelity
• Adhærence
• Dosis
• Reach
• Outcomes



Innovativ forløb i REHPAs forskningsklinik

Design: Follow-up studie

Studiepopulation: personer 
med fremskreden kræft

Intervention: En tværfaglig, 
ressourceorienteret og 

aktivitetscentreret intervention

Dataindsamling: kvan og kval
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Baseline Midtvejs 
kontakt Evaluering

To forløb i 2021

5 dages-ophold

Opfølgning
6 uger

2 dages 
opfølgningsophold

Metode



Aktivitets og ressource-orienteret intervention
Interventionen format og intensitet 

Tilgang: fokus på aktivitet og ressourcer

Setting REHPA ophold

Form, primært i grupper, workshops og øvelser

Intervention leveret af et tværfagligt team

Antal sessioner 16

Intervention  5 + 2 opfølgende dage 

Tid per session 45 min. til 2.5 t.

Telefon midtvejskontakt 1

Sessioner leveret af en 
ergoterapeut på fem-
dagsopholdet:

Session 1: Introduktion 
til aktivitet, balance og 
hverdagsliv og dagligdag

Session 3: Min 
dagligdag og dens 
aktiviteter: introduktion til 
logbøger

Session 9: Meningsfuld 
aktivitet, energi og hvad 
gør dig glad



Processen

Henvist fra egen 
læge eller fra 

hospitalet

Tværfaglig 
intervention

Dataindsamling



Dataindsamling T1, T2, T3, T4, T5 og T6

Dagbog 

Occupational Balance Questionnaire (OBQ)

European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire

Core-30 (EORTC QLQ C-30)

REHPAs ”Hvordan har du det” (PRO-data)

Interventionsskema (fidelity, dose og adhærence)

Relevans af indhold af sessionerne

Fokusgruppe-interviews med 
de fagprofessionelle og 

deltagerne 
Deltager-observation på 

hele forløbet



Sample

N=20-30 personer



Diskussion og perspektiver
Problemorienteret Ressourceorienteret
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Mere glæde og livskvalitet i hverdagen



Deltager 
oplevelse

Jeg er blevet mere realistisk. 
Trætheden er det værste.

Under min sygdom har jeg forsøgt at 
holde hårdt fast i mine værdier om 

maskulin styrke og tage mig af alting. Jeg 
blev udmattet og irritabel, endte med at 

måtte aflyse ting. 

Opholdet på REHPA var en øjenåbner  

Jeg har reevalueret mine værdier og nu 
prioriterer jeg min energi på familien og 

aktiviteter, hvor jeg oplever flow. 
Jeg glæder mig over de ting jeg kan gøre. 



Læs mere



Tak til Kræftens Bekæmpelse og REHPA 
for økonomisk støtte

Tak for jeres opmærksomhed


