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Et nyligt afsluttet projekt fra Aalborg 
Kommune viser, at Lifestyle Redesign 
er anvendeligt også over for danske æl-
dre. Projektet havde en positiv effekt på 
de ældres sundhed. Programmet viste 
sig desuden at være et redskab, der på 
forståelig måde kan tydeliggøre ergote-
rapifagets kerneantagelser om sam-
menhængen mellem sundhed og akti-
vitet overfor de deltagende borgere. 
Programmet fik endvidere stor betyd-
ning for fagidentiteten, da det med sin 
aktivitetsbasering i høj grad passer  til 
fagets aktivitetsparadigme, og derfor 
oplevedes som ergoterapi i ”ren form”. 
I perioden 2007-2009 blev det evi-
densbaserede Lifestyle Redesign Pro-
gram afprøvet på en udvalgt gruppe af 
ældre borgere i Aalborg Kommune, i 
form af kurset: ”Skab dit liv”.

Programmet er oprindeligt udviklet 
ved University of Southern California 
i forbindelse med det anerkendte The 
Well Elderly Study. Formålet med 
projektet var derfor at afdække, om 
programmet havde effekt på ældre i 
Aalborg Kommune samt at beskrive 
de væsentligste erfaringer med meto-
den.

LifESTyLE REDESigN

Lifestyle Redesign er et ergoterapeutisk 
program, der tager sit udgangspunkt i 
Occupational Science.

Et aktivitetsvidenskabeligt synspunkt 
er, at velbefindende og fremme af sund-
hed udvikles, når mennesker er beskæf-
tiget med personlig meningsfulde gøre-
mål i hverdagen.

I Lifestyle Redesign anerkendes det, 
at ikke alle aktiviteter har den samme 
positive indflydelse. Kunsten er at finde 
og dyrke det, som har betydning for 
den enkelte, og det kan i sig selv være 
den første udfordring for deltagerne at 
få defineret.

Lifestyle Redesign bygger også på en 
grundlæggende antagelse om, at egen 
analyse af aktivitet er mulig for alle, og 
er det én gang lært, kan mennesker 
konstruere deres daglige aktiviteter så-
dan, at sundhed og livskvalitet frem-
mes.

Ergoterapeuter har historisk set både 
benyttet aktiviteter som middel til, at 
personen udvikler nødvendige færdig-
heder, såvel som et mål for vellykket te-
rapi.

Lifestyle Redesign er grundlagt på 
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dette syn i forhold til aktivitet, men går 
et trin dybere ved at støtte de ældre i 
processen med at analysere og reflekte-
re over deres tidligere, nuværende og 
kommende aktiviteter, som led i ska-
belsen af en ny og sundere livsstil med 
meningsfulde aktiviteter og øget livs-
kvalitet.

Programmet har en grundlæggende 
antagelse om, at alderdommen rummer 
en risiko for aktivitetsmæssig stagna- 
tion. Ud fra dynamisk system teori an-
tages det, at deltagerne har potentiale 
til at reorganisere deres aktivitetsmøn-
stre fra tilstande præget af ubalance og 
uorden til mere stabile mønstre.

En grundlæggende opgave for ergote-
rapeuterne er derfor, at de ældre, som 
har oplevet uønskede ændringer i deres 
liv, får mulighed for at forny sig, afprø-
ve det utænkelige og på ny opleve en 
følelse af at bevæge sig fremad i livet. 

PROjEkT "SkAb DiT Liv"

Projektet blev gennemført via midler 
fra ”Puljen til udvikling af bedre ældre-
pleje” (UBÆP). 

Ti borgere i alderen 60-80 år, og alle 
med en eller anden form for kronisk 
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sygdom, deltog i projektet. De deltog i 
ugentlige gruppemøder á to timers va-
righed over en ni måneders periode, 
hvor der også blev suppleret med ni ti-
mers individuel intervention.

En opfølgning blev foretaget otte må-
neder efter afslutning af gruppeforlø-
bet.

På baggrund af en forudgående be-
hovsanalyse og begivenhederne under-
vejs, kom programmet til at bestå af  
temaerne: 
•	Aktivitet,	aldring	og	sundhed
•	Fysisk	sundhed	og	aktivitet
•	Sikkerhed	og	aktivitet
•	Transport	og	aktivitet
•	Sociale	relationer	og	aktivitet
•	Kost	og	aktivitet
•	Økonomi	og	aktivitet

Temaerne var altså sammenfaldende 
med de oprindelige amerikanske. I alle 
temaer var der fokus på at muliggøre en 
refleksion over egne aktiviteter, barrie-
rer og muligheder/alternativer.

Gruppen havde som overordnet mål 
at fremme sundhed og livskvalitet. 
Derudover fik hver deltager støtte til at 
opstille deres personlige mål.

Af metoder blev blandt andet Occu-
pational Storytelling og Storymaking 
anvendt. Deltagerne fik gennem analy-
se af egne aktiviteter en større indsigt i, 
hvorledes det, de foretager sig i løbet af 
en typisk dag, bidrager til sundhed.

Programmet vekslede også mellem 
didaktisk præsentation, erfaringsud-
veksling og direkte udforskning = af-
prøvning af konkrete aktiviteter.

SF-36, COPM og specielt udviklede 
evalueringsskemaer blev anvendt til 
måling af effekt. 

Konklusionen er, at Lifestyle Rede-
sign Program kan anvendes og har en 
effekt på ældre i Aalborg. 

Deltagerne fik gennem kurset en 
større viden om de daglige aktiviteters 
betydning, og hvordan de kan tilpasses 
og udnyttes til at fremme egen sund-
hed. 

Det gav sig udslag i ændret aktivitets-
udførelse, ændrede aktivitetsvalg og 
øget værdsættelse af meningsfulde akti-
viteter. For eksempel svarer en deltager 
på spørgsmålet om, hvorledes kurset 
har påvirket hende:

”Jeg har lært at bruge hovedet og 
tænke rigtigt ind i tingene. Det var me-

ningen med kurset. Det skal man bruge 
til at finde ud af, hvad der er godt for 
en. Det er en meget stor ting. Det ind-
virker på en – psykisk og fysisk”.

NyT SATSNiNgSOMRåDE  

fOR ERgOTERAPi 

Vi mener, at Lifestyle Redesign er et 
væsentligt bud på en ergoterapeutisk 
metode indenfor såvel forebyggelse/
sundhedsfremme som rehabilitering.

Lifestyle Redesign er en meget ker-
neergoterapeutisk metode, og det er let 
at tænke, at det vel bare er mere eller 
mindre det, vi allerede kender fra dansk 
praksis. 

Erfaringen er i midlertidig, at Lifesty-
le Redesign er meget bredere i sin til-
gang til borgeren for eksempel i forhold 
til sundhed. 

Der fokuseres ikke på deltagerne via 
en diagnose/henvisningsårsag og de 
deraf opståede aktivitetsproblematik-
ker, men på selve deltageren, og hvilke 
aspekter af meningsfuldhed der forbin-
des med hverdagsaktiviteter. 

Der arbejdes målrettet på at fremme 
sundhed ud fra de enkelte deltageres 
værdier, ønsker og mål i gruppesam-

 

Af Kirsten Overgaard, Lotte Løkken 
og Susanne Kragbæk, ergoterapeuter

LifESTyLE REDESigN ® 
Lifestyle Redesign® skrives korrekt på denne 
måde. Af hensyn til læsbarheden i artiklen, 
undlader vi ® i løbet af artiklen. (Red.)
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RESuME
Artiklen omhandler erfaringer fra et nyligt overstået Lifestyle Redesign projekt i 
Aalborg Kommune. Lifestyle Redesign er en aktivitetsvidenskabelig tilgang til 
sundhedsfremme og forebyggelse, hvor deltagerne, på baggrund af viden om me-
ningsfulde aktiviteters  betydning for sundhed og analyse af egne aktiviteter, støt-
tes til at reflektere over egen livsstil og aktivitetsvalg, og gennem en aktiv proces 
skabe et sundere liv. 
Programmet	er	oprindelig	udviklet	ved	University	of	Southern	California	i	forbindel-
se med det anerkendte The Well Elderly Study, og projektet i Aalborg viser, at det 
også er anvendeligt for danske ældre.
Lifestyle Redesign er et redskab, der tydeligt er defineret ud fra  ergoterapifagets 
kerneområde. Det har derfor haft stor betydning for de involverede ergoterapeu-
ters oplevelse af fagidentitet.

TEMADAg Og ETAbLERiNg Af NETvæRk
Har du lyst til at høre mere om Lifestyle Redesign og vores projekterfaringer?
Så	tilmeld	dig	temadagen	på	Efter-	og	Videreuddannelsen	Professionshøjskolen	
Metropol	den	12.	marts	2010.
Yderligere oplysninger og tilmelding på www.sundevu.dk 
Mulighed	for	faglig	sparring	er	altid	vigtig.	Ved	implementering	af	en	ny	metode	i	
den danske praksis er det endnu mere vigtigt. I erkendelse heraf afholdes der i 
forlængelse af temadagen stiftende generalforsamling for fagligt netværk FNE for 
ergoterapeuter med interesse i Lifestyle Redesign og sundhedsfremmende ergo-
terapi.
Yderligere oplysninger herom kan hentes hos Helle Sandø, hsan@hillerod.dk 

PROkEkTRAPPORT
Projektrapporten	”Lifestyle	Redesign® i Aalborg Kommune” samt
Den danske manual ”Lifestyle Redesign® i et dansk perspektiv” kan begge down-
loades fra www.etf.dk, Fag og forskning, Sundhedsfremme

RAPPORT På vEj
”I slutningen af februar forventes Servicestyrelsen at offentliggøre artikler og rap-
port over de projekter, der har modtaget midler til udvikling af bedre ældrepleje 
(UBÆP),	heriblandt	”Mand	–	Bevar	dig	vel”-projektet	fra	Hillerød.	
Kontakt evt. Helle Sandø, hsan@hillerod.dk, for yderligere oplysninger.

menhæng, hvilket giver dybde og dyna-
mik. 

Der er 100 procent fokus på  
meningsfuld aktivitet, en dybdegående 
afdækning af daglige vaner, rutiner og 
roller samt at genopdage det (kreative) 
potentiale, enhver person har gennem 
sine daglige aktiviteter: at skabe sig en 
ny livsstil nu og i fremtiden.

Ved at træffe små (og eventuelt store) 
og meningsfulde valg i hverdagen og 
det daglige liv efter en efterhånden be-
vidst plan skaber vedkommende selv sit 
sundere liv. 

Ergoterapeuten anvender en coach-
ende tilgang, hvor der gives støtte til at 
reflektere over egen livsstil, sætte sig 
personlige mål og realisering af disse.

Ergoterapeuten er en fagperson, der 
hjælper med at sætte en proces i gang, 
udfordre og støtte undervejs.

Det er vores erfaring, at det er vigtigt 
at sætte tid af til at sætte sig ind i teori-
erne og metoderne i programmet. 

Specielt er det vigtigt forinden at ha-
ve øvet sig i egen analyse af aktivitet i 
forhold til sin egen hverdag, da det gør 
det meget lettere at stille de ”gode” 
spørgsmål i gruppeforløbet. Derudover 
er det vigtig at have adgang til super- 
vision. 																				•
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