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Lifestyle Redesign® er en klientcentre-
ret aktivitetsvidenskabelig metode, der 
bygger på det anerkendte The Well El-
derly Study, et randomiseret kontrolle-
ret studie fra USA i 1994-1996. Meto-
den sigter mod at forankre en sund-
hedsfremmende adfærd hos den enkel-
te deltager ved at støtte refleksion over 
egen livsstil og aktivitetsvalg. Det fore-
går gennem en aktiv og eksperimente-
rende proces med indarbejdelse af posi-
tive aktivitetsmønstrer og balance i ak-
tivitetslivet. 

projekt – værdi for dig

I perioden oktober 2009-april 2010 
blev der på Aktivitetscenter Bispebjerg i 
Københavns Kommune afholdt et Li-
festyle Redesign® inspireret kursus: 
”Værdi for dig? Stil skarpt på din livs-
kvalitet”. Der deltog fra start 11 hjem-
meboende og selvhjulpne borgere over 
65 år i kurset, der strakte sig over seks 
måneder med en gruppesession á to ti-
mer om ugen, samt seks individuelle 
møder pr. deltager. Formålet var at af-
prøve et sundhedsfremmende og fore-
byggende tilbud til hjemmeboende æl-
dre borgere i lokalområdet med henblik 
på at kvalitetsudvikle ergoterapeutiske 
ydelser.

Projektet blev gennemført ved hjælp 
af midler fra Etf’s praksispulje og Inno-
vation & Forskningssekretariatet i Kø-

benhavns Kommunes Sundheds- og 
Omsorgsforvaltning.

en vitaMinindSprøjtning

Projektet viser, at Lifestyle Redesign® i 
tilpasset form havde en positiv effekt i 
forhold til deltagernes oplevelse af at 
have et liv med sundhed og livskvalitet. 
Det har vi konkluderet efter sammen-
ligning af kvalitative interviews ved 
kursets start og afslutning samt ved op-
følgning seks måneder efter.

Vi har evalueret projektet i forhold til 
seks faktorer, der ifølge forskning har 
indflydelse på det individuelle menne-
skes opfattelse af at have et godt liv: 

Formål med livet
Gennem kurset blev en deltager bevidst 
om, at han brugte mange timer om da-
gen på at se fjernsyn, hvorefter han 
blandt andet valgte at involvere sig i 
samfundet ved at opstarte frivilligt ar-
bejde: ”..man er blevet mere bevidst om 
at ville noget med sit liv. At det tog, der 
kører forbi, det kører stadig. Og hvis du 
ikke springer på og deltager i nogle 
ting, jamen så sidder du til sidst tilbage 
og tænker: hvor blev de sidste år af?”.

Føle, man kan mestre  
omgivelsernes krav
Flere gav ved afslutning og opfølgning 
udtryk for, at kurset havde givet dem 
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ny viden, som havde betydning for de-
res livsførelse fremadrettet. Blandt an-
det brug af mobiltelefon med henblik 
på at føle sig tryg i vaskekælderen eller 
gå på gaden alene. ”Jeg skal lære lidt 
mere om computer, så kan jeg komme i 
kontakt med mine oldebørn og børne-
børn, som ikke er her i landet..”.

Have positive sociale relationer
Alle deltagere gav ved kursusstart ud-
tryk for, at deres netværk var blevet 
mindre med årene. Ved evalueringen 
kom de også alle ind omkring, at kurset 
har bidraget til en øget opmærksom-
hed på deres sociale liv. Udover at 
gruppen fortsat mødes en gang om 
måneden, så er der også internt i grup-
pen blevet knyttet vedvarende betyd-
ningsfulde relationer: ”Det hjælper på 
mit humør, at jeg har lært nogen at 
kende..”. 

Føle selvbestemmelse
To deltagere er begyndt at gå til gymna-
stik sammen og handler ind efterføl-
gende. Den ene har dårligt syn, den an-
den kan stadig køre bil, men havde 
gennem kurset indset, at hun trængte 
til at gøre mere for at bevare sit fysiske 
funktionsniveau. Eksemplet viser, at de 
på den måde kan bevare selvstændig-
hed i deres liv frem for at blive afhæn-
gig af hjælp. •••
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Føle personlig vækst
Flere af deltagerne gav udtryk for, at 
kurset har bidraget til en oplevelse af 
personlig vækst og nyt håb for fremti-
den. De har fået mere tro på sig selv og 
kan se, at mulighederne ligger foran 
dem trods deres alder. Ved kursets start 
udtalte en af deltagerne omkring det at 
blive ældre: ”Jeg føler, at jeg har fået 
klippet noget af vingerne af”. Efter kur-
set sagde samme person: ”Jeg føler nu, 
jeg har fået en eller anden form for vita-
minindsprøjtning, hvor vingerne er be-
gyndt at vokse ud igen”. Andre sagde 
ved afslutning og opfølgning, at de var 
blevet mere modige og bevidste om 
vigtigheden af at holde sig i gang og at 
prøve nye ting. 

Acceptere sig selv som person
Flere gav ved afslutning og opfølgning 
udtryk for at kurset havde givet dem 
mere selvtillid og tro på egen formåen. 
For eksempel var der en deltager, som 
ved kursets start betragtede sig selv 
som syg. Efter kurset sagde samme per-
son følgende: ”Det har gjort mig friske-
re. Det har også givet nogle nye tanker 
og tro på, at jeg er mere frisk..”

keep it SiMple

En af vores største udfordringer med 
kurset var balancen mellem at arbejde 
ud fra en evidensbaseret metode, faste 
temaer og en på forhånd fastlagt tids-
plan og samtidigt tage udgangspunkt i 
gruppens specifikke behov. 

Men med et enkelt indhold og mot-
toet ”Keep it simple” fik vi deltagerne 
engagerede og aktive i processen. 

Vores erfaring er, at man skal bruge 
god tid på forberedelse inden kursets 
start, blandt andet for at lære målgrup-
pen godt at kende og dermed kunne 
målrette kurset bedst muligt til dem. 

Vi valgte at bruge alle temaerne fra 
The Well Elderly Study, men på seks 
måneder frem for de oprindelige ni må-
neder. Det betød, at vi jævnligt følte os 
pressede på tid i forhold til at komme 
rundt om et tema.  Vi vil derfor anbefa-
le at tage udgangspunkt i få velvalgte 
temaer for hermed at kunne gå i dyb-
den med de emner, der tages op under 
hvert tema. Vores erfaring er, at tema-
erne alle berører hinanden, så et fra-
valgt tema behøver ikke betyde, at man 
ikke kommer omkring det alligevel.

Det dynamiske samspil mellem me-
toderne didaktisk præsentation, erfa-
ringsudveksling, direkte udforskning 
og personlig udforskning gjorde det 
muligt at komme rundt om alle tema-
erne i relation til deltagernes hverdags-
liv. Deltagerne mente selv, at de fik 
mest ud af erfaringsudvekslingen i 
gruppen: ”Noget af det, andre gør, kan 
man bruge…og tænke, at det her kunne 
jeg da også lægge lidt om på”. Omvendt 
er det værd at nævne, at deltagerne er 
fortsat med at mødes på et af de steder, 
vi besøgte sammen i løbet af kurset.

Det fungerede godt med eksterne op-
lægsholdere med efterfølgende refleksi-
on i gruppen. Her vil vi påpege vigtig-
heden af at have afklaret forventninger 
med eksterne samarbejdspartnere med 
henblik på at sikre, at de taler indenfor 
kurset formål. 

Det er vores erfaring, at det kan være 
vigtigt med fleksibilitet i forhold til 
tidsrammen for afholdelse af kurset, så 
der for eksempel er mulighed for aktivi-
tetsafprøvninger om aftenen eller i 
weekenderne.

Slå håret ud

Lifestyle Redesign® metoden handler 
om at fremme de ressourcer, borgerne 
har, og der vil ikke nødvendigvis være 

konkrete aktivitetsproblematikker at 
tage udgangspunkt i. Det kan være ud-
fordrende, hvis man er vant til at sam-
arbejde med borgeren ud fra definerede 
aktivitetsproblematikker. 

I forhold til gruppen fulgte vi tema-
erne, men erfarede, at det også er vig-
tigt at turde slå håret ud ved at eksperi-
mentere og følge dynamikken i grup-
pen. Vores erfaring er, at gruppedyna-
mikken er noget af det allervigtigste for 
en vellykket proces: ”Det har været 
godt, at vi har været en samlet klike her, 
og vi gennemgår nogle af de samme 
ting omkring det at blive ældre”. Der 
kan støttes op omkring tillid blandt 
deltagerne ved også at have fokus på 
sociale opgaver og arrangementer. 

Vi oplevede udfordringer i gruppedy-
namikken, enten ved at nogle deltagere 
var for selvoptagede, overengagerede, 
helt tavse eller modarbejdende. Vi erfa-
rede hermed vigtigheden af at kende til 
facilitering af gruppeprocesser og kon-
flikthåndtering i grupper.  

Vi oplevede, at deltagerne grundlæg-
gende var meget autoritetstro omkring 
vores rolle i gruppen. 

Set i bakspejlet kunne vi have givet 
deltagerne gradvist mere ansvar for 
gruppemøderne, hvorved de måske og-
så ville have taget medansvar for afslut-
ningen af kurset. Vi vurderer, at det, at 
vi opfordrede dem til at mødes på egen 
hånd i løbet af kurset, har medvirket til, 
at de nu fortsat mødes og kan støtte 
hinanden i at fastholde de positive akti-
vitetsmønstre, de opnåede gennem 
kurset. 

Ved denne målgruppe bør man tage 
højde for et naturligt frafald på grund af 
aldersrelateret sygdom. Vi oplevede, at 
større fravær havde en hæmmende på-
virkning både på gruppedynamikken 
og den enkeltes udvikling. Vi erfarede 
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desuden, at det er vigtigt at gøre det ty-
deligt for deltagerne, hvor meget fravær 
der er accepteret for at kunne fortsætte 
på kurset.

Endeligt erfarede vi at det kan være 
en udfordring at skabe sammenhæng 
mellem gruppeseancerne og de indivi-
duelle seancer, og at det er vigtigt at af-
tale med den enkelte deltager, om 
hans/hendes fokusområder må deles 
med gruppen eller ej. 

ergoterapi er det nye Sort

I de seneste år er der i flere kommuner 
kommet øget fokus på aktiviteters be-
tydning for sundhed og livskvalitet. 
Det ser vi som en positiv udvikling, 
men det er også nu, vi ergoterapeuter 
skal holde fast i vores kernefaglighed og 
vise, at vi er aktivitetseksperter. En Li-
festyle Redesign® inspireret metode 
kan være et af fagets bud på, hvordan 
der kan arbejdes sundhedsfremmende i 
Danmark, og et Lifestyle Redesign® in-
spireret kursus vil være et oplagt tilbud 
til borgere i kommunale centre, der be-
skæftiger sig med forebyggelse og 
sundhedsfremme.

Vi mener desuden, at Lifestyle Rede-
sign® kan have sin berettigelse som et 
forebyggende kommunalt tilbud til alle, 
der nærmer sig pensionsalderen.

Vi har gjort os mange overvejelser 
omkring de kulturelle forskelle mellem 
USA og Danmark, og vi mener ikke, at 
metoden kan overføres direkte til en 
dansk kontekst. For at få evidens for 
metodens udbredelse i dansk regi ser vi 
derfor et behov for et randomiseret 
kontrolleret studie. Dette kunne samti-
dig være udgangspunktet for at udar-
bejde og afprøve en dansk manual, 
hvilket også vil fremme tilgængelighe-
den for at igangsætte interventionsfor-
men i praksis. Det kan også være rele-

vant at diskutere, om metoden skal ha-
ve et dansk navn, der kan gøre det lette-
re at udbrede til målgruppen. Derud-
over ser vi, at der er behov for et dansk 
kursus i metoden for at kvalitetssikre 
implementeringen af tankegangen i 
Danmark.

Det er vores erfaring, at det er tids-
krævende at skræddersy et Lifestyle 
Rede sign® inspireret kursus. Udover at 
sætte sig ind i metoden tager det lang 

    

tid at udarbejde diverse dokumenter til 
brug i kurset. På baggrund af vores pro-
jekt har vi derfor udarbejdet et inspira-
tionskatalog, som vi håber kan lette ar-
bejdet med gennemførelse af lignende 
kurser, indtil der forhåbentligt bliver 
udarbejdet en dansk manual.                
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reSuMé 
I	artiklen	videregiver	forfatterne	erfaringer	fra	
et	Lifestyle	Redesign®	inspireret	projekt	i	Kø-
benhavns	Kommune	og	beskriver	deltagernes	
udbytte af kurset. Desuden gives der bud på, 
hvilke udfordringer og muligheder der er for at 
udvikle metoden i dansk regi. 
Information	om	projektet:
Signe Lillegaard Haldgran, signe@haldgran.dk 
og Stine Porsbjerg: dv47@suf.kk.dk

Se også FNE gruppen for ergoterapeuter med 
interesse	for	Lifestyle	Redesign®:	etf.dk/ 
lifestyleredesign

Læse mere om koncept Aktiv hele livet i  
Københavns	kommune	på:	www.kk.dk

anvendte teMaer
•	 Introduktion	og	præsentation	
•	Aktivitet,	sundhed	og	aldring	
•	 	Sundhed	via	fysisk	og	mental	 

aktivitet 
•	Transport	og	aktivitet	
•	Tid	i	relation	til	aktivitet	
•	Mad	og	Måltid	som	aktivitet	
•	Økonomi	og	aktivitet	
•	Sikkerhed	og	aktivitet	
•	Aktivitet	i	og	omkring	boligen	
•	Sociale	relationer	og	aktivitet	
•	Afslutning	af	gruppeforløbet

anvendte Metoder 
•	Didaktisk	præsentation
•	Erfaringsudveksling	blandt	ligestillede
•	Direkte	udforskning
•	Personlig	udforskning

Vi har gennem hele forløbet anvendt en 
coachende tilgang med fokus på den en-
keltes muligheder fremfor begrænsninger,  
underbygget af narrativerne occupational 
storytelling og occupational storymaking.


