
Gør noget – få det godt til 
mennesker med kræft



Lifestyle Redesign

❖Interventionen Lifestyle Redesign blev udviklet i starten af 1990´erne

❖Formålet med Lifestyle Redesign var gennem forebyggende ergoterapi 
at fremme sundhed og psykosocial velbefindende hos ældre i risiko for 
at blive syge

❖Afprøvet i The Well Elderly study med signifikante resultater

Clark, 1997



The Well Elderly study

Clark 1997

…samt en økonomisk
gevinst



Egne oplevelse fra borgere med cancer 

• Paræstesier i OE

• Cancer Relateret Fatique

• Kognitive dysfunktioner – ”Kemohjerne”/”Kemotåge”

• Stress og depression



Den kognitive pyramide

Styrings-funktioner

Indlæring/
Hukommelse

Opmærksomhed og koncentration, tempo

Vågenhed/mental aktivering/motivation



Målgruppen

• Mere end 250.000 mennesker lever i Danmark med en kræftsygdom 
(Danmarks Statistik, 2014)

• Kræftsygdommen og bivirkninger fra behandlingen medfører ofte både 
funktionelle og psykosociale begrænsninger, der påvirker både indholdet i 
og udførslen af hverdagens aktiviteter (Huri, Huri, Kayihan, & Altuntas, 
2015)

• Undersøgelser viser at begrænsningerne har stor betydning for 
tilbagevenden til en balanceret hverdag med betydningsfulde aktiviteter 
(Huri et al., 2015)

• Forskning viser, at flere mennesker med kræft oplever manglende støtte til 
at vende tilbage til hverdagen (Palmadottir 2009).



Tilbud til kræftramte i kommunerne

• Forløbsprogrammer

• Fysisk træning

• Lær at tackle …

• Kræft café via Kræftens Bekæmpelse



Gør noget – få det godt til mennesker med 
kræft
Programmets formål:

Er, at deltagerne øger balancen i 
hverdagen, ved selv at kunne 
tilpasse udfordrende 
hverdagsaktiviteter. Deltagerne 
kan forstå, prioriterer og 
graduerer betydningsfulde 
aktiviteter og omgivelser.



intervention
Mediatorer: 

hvad skete der?
Adfærdsændring

Teori hjælper os med at åbne “den 

sorte boks”

Teori



Udgangspunktet er en forståelse for aktiviteter

• Grundlæggende forståelse bag programmet er aktivitetsvidenskab
og viden om at deltagelse i aktiviteter fremme sundhed og støtter 
forandring

• Deltagerne skal kunne vælge mellem aktiviteter og forstå 
omgivelsernes betydning for at skabe balance og forandring i deres 
aktivitetsdeltagelse



APO - Balance

Tema 1: 
Aktivitet er alt det vi gør Tema 2: Kræftdiagnosen 

og behandlingen 
påvirker den mentale 
sundhed og hverdagen

Tema 3:
Omgivelser

Opsamling: 
Balance i hverdagen



APO - Forandring

”svage vaner” kan 
forandres ved bevidste 
overvejelser om hvad, 
hvornår og hvordan



APO - Forandring

”svage vaner” kan 
forandres ved bevidste 
overvejelser om hvad, 
hvornår og hvordan

”stærke vaner” kan 
forandres ved større 
forandringer eller 
støtte til at forstå 
aktivitet, kontekst og 
egne ressourcer



Self-efficacy

"En persons tro på, at han har 
kompetence til at gennemføre 
en nødvendig handling for at 
opnå et særligt mål eller 
ønsket resultat for at fremme 
fysisk, psykisk eller socialt 
velvære" (egen oversættelse).

Bandura, 2007



(sundheds)pædagogik

Self-efficacy fremmes gennem:

• Didaktisk præsentation (sproglig overtalelse)

• Erfaringsudveksling (observerede erfaringer)

• Personlig refleksion (oplevede følelser)

• Egne erfaringer (direkte udforskning)

https://www.phmetropol.dk/lifestyle+redesign

https://www.phmetropol.dk/lifestyle+redesign


Forandringsprocessen

Forståelse for 
aktiviteter og 

deres potentiale

Egen 
aktivitetsanalyse

Aktivitets-
ændringer

Jessen-Winge 2013

- Sætte ord på daglige aktiviteter
- Identifikation af dimensionerne ved

aktiviteter
- Skabe forståelse for sammenhængen

mellem aktivitet og sundhed

- Egen refleksion
- Identificere muligheder

og barrier I de tre
elementer APO

Udvælge og afprøve
aktivitetsmuligheder

- Foretage ændringer I 
hverdagen I forhold til
opnået viden relateret

til egen hverdag



Forløbet

1. individuelle 
samtale

Opstart 

- 1 møde

Tema1:

Aktivitet er alt 
det vi gør 

- 2 møder 

Tema 2: 
Kræftdiagnosen 
og behandlingen 

påvirker den 
mentale 

sundhed og 
hverdagen

- 5 møder

2. individuelle 
samtale

Tema 3: 
Omgivelserne

- 2 møder

Afslutning 

- 2 møder

3. individuelle 
samtale



Strukturen på møderne

Opsamling 
fra sidst

Dagens 
formål

Didaktisk 
oplæg

Afprøvning/ 
aktivitet

Refleksion

Opsamling 
på dagen

Hjemme-
opgave / 

Handleplan

Fokus på 
fremtiden 



Resultater fra kvalitativt studie

Programmet støttede deltagerne i at

• planlægge og prioritere i aktiviteter

• deltage i betydningsfulde aktiviteter

• tage sig af andre

Programmet opleves som havende en positiv tilgang.



Citater fra kvalitativ undersøgelse

• Et vigtigt ergoterapeutisk arbejde!

• Øger livskvalitet ”Det jeg har lært mest af ved kurset var, at 
jeg skal gøre de ting jeg har lyst til og bede 
om hjælp til det andet”

”Det bedste for mig er, at vi har fået 
denne gruppe hvor vi mødes og taler 
om hvordan vi har det”

”Det er rart at kunne fortælle personlige 
ting til de andre i gruppen. Rart at der 
ikke er flere.”

”Fået en bedre forståelse for 
hvor jeg står henne”

”Jeg er blevet bedre til at sige fra” ”Jeg har lært at min hjerne bliver træt før 
min krop. Så når jeg mærker trætheden i 
kroppen skal jeg ikke lave udfordrende 
opgaver på arbejde”



Spørgsmål?



AMPS 2016


