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Formål og leverancer 

 

Formålet er at udvikle metoder og teknikker, der kan 

fremme den ergoterapeutiske kompetence i arbejdet 

med sundhedsfremme og meningsfulde aktiviteter 

 

 Udvikling af en praksisnær manual i samarbejde med 
praksis 

 

 Implementering af viden på grunduddannelsen (modul 10) 

 

 Udvikling af et EVU forløb 
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The Well Elderly Study 
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Gruppebaseret 
ergoterapi på 

baggrund 
Lifestyle 
Redesign 

Kontrol gruppe 

Sociale aktiviteter 

 Udført af 
uuddannet 
personale 

Ingen 
behandling 
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Resultater fra undersøgelsen 

 Signifikante forbedringer for de ældre, der deltog I Lifestyle 

Redesign forløbet på faktorer indenfor helbred, funktioner og 

livskvalitet 

 

  Hvad med kontrolgruppen? 

 

 Resultater efter seks måneder 
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Hvorfor ændre på noget, der har vist 

sig at virke 
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Tre grunde til at videreudvikling til en 

dansk kontekst 

Det organisatoriske – hvor, hvor længe og hvordan? 

 

Det kulturelle – målgruppeanalyse 

 

Manglende teoretisk indføring 
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Hvad gjorde vi? 

Det organisatoriske – individuelle samtaler med erfarne 

ergoterapeuter 

 

Det kulturelle – fokusgruppe interviews med ældre og 

litteratur 

 

Teori - litteratursøgning 
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Hvad var resultatet? 

Det organisatoriske – rammer, vilkår og muligheder 

 

Det kulturelle – det sociale og det teknologiske skulle 

highligthes 

 

Teorien – aktivitetsvidenskab, dynamiske system teori, 

APO og sundhedspædagogik 



Resultaterne af målgruppeanalysen: 

modulerne 
 Modul 1 – Introduktion 

 Modul 2 – Aktivitet, sundhed og aldring 

 Modul 3 – sundhed via fysisk aktivitet 

 Modul 4 – sundhed via mental aktivitet 

 Modul 5 – Tid i relation til aktiviteter 

 Modul 6 – Aktiviteter hjemme 

 Modul 7 – Aktiviteter ude 

 Modul 8 – Sociale relationer og aktiviteter 

 Afslutning 
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Teoretisk baggrund for projektet med 

fokus på at fremme sundhed 

Ergoterapi er den kunst og videnskab, der består i at 

muliggøre engagement i hverdagslivet gennem 

betydningsfulde aktiviteter, der støtter sundhed og 

trivsel, og muliggør et retfærdigt og inklusivt samfund, 

således at alle mennesker kan deltage efter deres 

potentiale i livets betydningsfulde aktiviteter 
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Aktivitetsvidenskab 

Akademisk diciplin med fokus på aktiviteters  

  - Form 

  - Funktion 

  - Mening 
 

Det er gennem aktivitet, mennesker opdager nye sider 

og udvikling sker 
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Mennesket som et aktivitetsvæsen 

It is through one’s immersion in the world of occupations 

that new discoveries about one’s potential and a 

forward movement of one’s life takes place.  Fear of 

immersion in occupation can lead to stagnated lives.  

When fear becomes overwhelming people remain 

uncomfortable and stuck in their situation, not able to 

move forward in life  

 

            (Jackson et al 1998 p329) 
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Dynamisk systemteori 

En referenceramme, der beskriver menneskers 

potentiale til at reorganisere deres aktivitetsmønstre 

mod mere hensigtsmæssige stabile mønstre. 

  Hensigten med LR® og livsstilsprojektet er netop at 

transformere aktivitetsmønstre mod 

sundhedsfremmende rutiner i dagligdagen 
 

 

              (Mandel et al, 1999)  
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PEO 
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Sundhedspædagogik 

Handlekompetence 

Inddragelse 

Samarbejde 

Klientcentrering 

Erfaring 

Indsigt 
Erkendelse 

Empowerment 



Institut for Rehabilitering og Ernæring 

Christina Jessen-Winge 

Occupational science 

Dynamisk systemteori 

PEO 
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a) Forståelse for 
aktiviteter og deres 
potentiale.  

 

b) Egen analyse af 
aktivitet 

 

c) Aktivitetsændring 
 

Sætte ord på de daglige 
aktiviteter 
 

Identifikation af 
dimensionerne ved 
aktiviteter 
 

Skabe forståelse for 
sammenhængen mellem 
aktivitet og sundhed 
 

Egen refleksion 
 

Identificere barrierer 
 

Identificere muligheder og 
barrierer 

Udvælge og afprøve 
aktivitetsmuligheder 
 

Foretage ændringer i 
hverdagen 

 

Livsstilsprocessen 
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Redskaber der fremmer processen 
Fælles platform Occupational storytelling Occupational story making 

Finde fælles 
interesse mellem 
ergoterapeut og 
deltagere 
 
Kan gøres ved: 
Small-talk 
Involvering 
Aktiv lytning 
Refleksion? 

Fremme og opmuntre fortælling af 
aktivitetshistorier 
 
 
 
Kan gøres ved: 
At støtte deltagerne til at sætte 
historierne ind i en kontekst, ved 
analyse og fortolkning over daglige 
aktiviteter i relation til tid og 
værdier 
 

Forstå og skabe muligheder for 
fremtiden. 
 
 
 
Kan gøre ved: 
Ergoterapeutisk coaching der hjælper 
deltagerne til at få indsigt i 
begrænsninger og mulige løsninger i 
fremtiden ved hjælp af refleksive 
spørgsmål og en positiv tilgang. 
 
Bredere syn på almindelige dagligdags 
aktiviteter 
 
Teknikker: De fire faser (+ aktiv lytning, 
give opmuntring og positive 
bemærkninger) 
Vække indsigt (problemer og mulige 
løsninger) 
Selvbillede 
Håndtere følelser 
Venskab og intimitet 
Symbolic dimension of occupation 
Kultural position 

 



HVAD NU 

Operationalisering af teori gennem forløbet 

Konsulentbureau til ”indpakning” 

Tillæg til psykiatrien 

Andre målgrupper 

EVU kursus i november 

FNE gruppe for ergoterapeuter med interesse for 

Lifestyle Redesign 



Referencer: 

Kig herop 

eller 

Skriv til cjwi@phmetropol.dk  
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