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”Jeg vil da gerne 
være med til at 
bestemme over, 
hvad jeg skal lave 
i min hverdag – så 
synes jeg, at jeg 
bliver taget 
alvorligt – det er 
jo det det drejer 
sig om for 
mennesker”



Aktivitet

 ....er alt det mennesker gør/deltager i; egenomsorg, 
fritidsprægede aktiviteter og aktiviteter der bidrager til 
fællesskabet.

 …foregår i – og påvirkes af - de fysiske, sociale og 
kulturelle omgivelser, som det enkelte menneske 
befinder sig i.

[CAOT, 2002]



Definition af meningsfuld aktivitet

Kulturbestemte og helt personlige aktiviteter, som vi 
udfører/deltager i både dagligt og ved betsemte 
lejligheder i løbet af året.

Aktiviteter der tillægges mening af det enkelte 
menneske og kulturen han/hun befinder sig i. 

[Christiansen, 1991; Yerxa, 1990; Kielhofner, 1995; Jackson, 1996; Law 2002]



Har plejehjemsbeboere mulighed for at deltage 
i meningsfuld aktivitet?

 Det ser ikke sådan ud, ifølge de få danske 
undersøgelser der findes:
 Aktiviteter baserer sig ikke på individuelle ønsker, de tilbydes og er 

skemalagte, så de stemmer med personalets rutiner. 
 Plejehjemsbeboere mister motivationen for aktivitet efter indflytning 

på plejehjem, når de oplever begrænsninger i mulighederne for 
meningsfuld aktivitet [Christoffersen, 1999; Kofod, 2008].

 Udenlandske undersøgelser kan desværre støtte op om 
dette:
 Plejehjemsbeboere udfører og deltager i langt færre aktiviteter end 

de ønsker  [Haak et al, 2007; Borell et al, 2001].



Meningsfulde aktiviteter blandt ældre
– nogle “trends”

En dansk og flere internationale undersøgelser 
har vist, at aktiviteter der giver ældre mest 
mening er:
 Fysiske – fx i forbindelse med havebrug eller sport 

[Legarth, 2005].
 Egenomsorg – P-ADL [Kane et al, 1997; Shiu, 2001; Woolhead et al, 2004; Franklin 

et al, 2006].



Betydningen af meningsfuld aktivitet? 

 Fremmer lyst og motivation for at være aktiv i de 
daglige aktiviteter.

 Fremmer initiativ til aktivitet.
 Fremmer velbefindende.
 Fremmer fysisk funktion.
 Fremmer følelsen af identitet
 Øger oplevelsen af autonomi.

[Kane et al, 1997; Jackson, 1996; Johnson et al, 1998; Ruuskanen et al, 1994; Przybylski et al, 1996;

Bean et al, 2002]  



Autonomi

 at man til trods for fysisk afhængighed af hjælp og 
støtte:
 har mulighed for at udtrykke ønsker om kontrol.
 har mulighed for at træffe egne valg uden 

restriktioner eller tvang. 
 har mulighed for at opfatte sig selv som autonom i 

beslutninger, ved at kunne stole på, at andre vil 
støtte disse på en måde, der er i tråd med ens 
identitet [Collopy, 1988; Collopy, 1995; Agich, 1993]. 



Oplever plejehjemsbeboere sig autonome?

 Internationale  - og en enkelt dansk - undersøgelser viser at 
indflytning på plejehjem: 
 Medfører at ældre oplever de mister kontrol over eget liv og at 

det får dem til at føle sig hjælpeløse . 
 Øger risikoen for at man både kan glemme - og helt miste –

evner for at træffe egne valg.
 Kan fremme ”tillært hjælpeløshed” hos beboerne, når ikke 

personalet inviterer til at beboerne tager aktiv del i 
beslutningstagen i dagligdagen. 

[Draper, 1996; Johannesen, 2004; Kane, 1995; Rowels, 1991; Glanz et al, 1997; Reinardy, 

1999; Seligman, 1975; Scott er al, 2003; Svidén et al, 2002] 



Betydningen af at opleve sig autonom? 

 Effekten er præcis den samme, som når de ældre 
oplever, de kan deltage i de aktiviteter de finder 
meningsfulde:
 Fremmer lyst og motivation for at være aktiv i de 

daglige aktiviteter.
 Fremmer initiativ til aktivitet.
 Fremmer velbefindende.
 Fremmer fysisk funktion.
 Fremmer følelsen af identitet.    [Kochenberger et al, 1995]



Hvad siger WHO?

 WHO har beskrevet, at vi for at kunne overkomme 
fremtidens store udfordring må:

 udvikle arbejdsmetoder, der gør det muligt for 
personalet, at kunne støtte beboerne i at bevare selv 
små elementer af uafhængighed i hverdagens 
aktiviteter.

 udvikle arbejdsmetoder, der gør det muligt for 
personalet at bygge på det, den enkelte beboer finder 
meningsfuldt.              [WHO, 2005]



SÅ…..

 ….det ser ud til, at indflytning på plejehjem 
begrænser de ældres muligheder for selv at træffe 
valg om indholdet i deres egen hverdag. 

 og…..når ikke evnerne for at træffe valg stimuleres 
og vedligeholdes, så daler både aktivitetsniveauet, 
velbefindende og den fysiske funktion - og dermed 
også selvhjulpenhed i ADL.



Jeg ville undersøge 

 Hvor autonome danske ældre på plejehjem opfatter 
sig….…og, hvordan man kan måle det.

 Hvilke aktiviteter, de ældre finder meningsfulde –
hvad enten de kan udføre dem ved egen kraft eller 
har brug for støtte.….og, hvordan man kan undersøge 
det.

 Hvordan plejehjemspersonale omsætter beboernes 
aktivitetsønsker til konkrete individuelle tiltag.



Og så ville jeg finde ud af ... 

 Hvorvidt man kan forbedre autonomi-opfattelsen, 
ved at støtte de ældre i at få deres aktivitetsønsker 
“ført ud i livet”.



Deltagere og plejehjem

 I alt deltog 66 fysisk svækkede og kognitivt intakte 
plejehjemsbeboere fordelt på 11 plejehjem.

 Ud af de 66 var 46 kvinder og 20 var mænd.
 Gennemsnitsalderen var 83 år.
 Alle plejehjemmene levede op til kravene om 

tilgængelighed i plejeboliger. Alle beboerne havde 
egen lejlighed og adgang til fællesarealer med fx 
café, træningsfaciliteter og have. 



Hvordan blev aktivitetsønskerne indhentet?

 Et kort interview inspireret af COPM (Canadian 
Occupational Performance Measure) [Law, 2007].

1. deltageren fortalte om en typisk dag, og udpegede undervejs 
de aktiviteter, som var meningsfulde at lave – eller som 
han/hun kunne ønske sig/savnede at lave. 

2. så valgte deltageren, hvilke af aktiviteterne, der havde størst 
betydning enten at bevare at kunne så længe som muligt, 
forbedre at kunne og/eller genoptage.

3. der blev listet op til 5 aktiviteter - den vigtigste først. 



Hvordan blev opfattelsen af autonomi målt?

 Der findes endnu kun et enkelt måleredskab, der kan opfange, 
hvordan fysisk svækkede ældre selv opfatter deres autonomi.

 Redskabet blev i 2005, efter tilladelse fra de canadiske 
forskere, valideret og fundet anvendeligt til danske forhold
[Andresen, 2009].



Måling af autonomi med
The Autonomy Sub-dimension 

Lav = <3.15

Middel = >3.15 - <4.00  

Høj = >4.00

[Leclerc, 1998; Lefrançois, 1997; Lefrançois, 1998; Leclerc 1999; Leclerc , 2001].



Udsagnene fokuserer på…

 Om man sætter pris på sig selv som menneske

 Om man måler sit eget værd ud fra, hvad andre mener
 Om man er tilbøjelig til at gøre som andre

 Om man insisterer på selv at træffe beslutninger

 Om andres kritik afholder en fra at gøre, hvad man har lyst til
 Om man forbliver tro mod sig selv i vanskelige situationer



Eksempler på deltagernes aktivitetsønsker

 ..selv kunne tage mit overtøj på 
 ..selv kunne tage strømper på om morgenen
 ..kunne klare toiletbesøg bedre
 ..kunne fortsætte med selv at kunne tage tøj af  og på
 ..blive bedre til at tage bukser, strømper og sko på
 ..være mere sammen med de andre på plejehjemmet
 ..kunne fortsætte med at deltage i fælles kaffebord
 ..skrive breve og postkort igen
 ..male billeder, som jeg gjorde tidligere
 ..blive ved med – og også blive bedre til håndarbejde
 ..blive bedre til at køre min kørestol



Hvordan så de individuelle programmer ud?

Kvinde, 83 år “jeg vil gerne genoptage at 
lave håndarbejde i selskab 
med andre beboere på 
plejehjemmet”

•Gymnastik en gang pr uge i 30 
min. pr gang
•Ledbevægelighedstræning 2 
gange pr uge i 15 min. pr gang.



Hvordan så de individuelle programmer ud?

Mand, 80 år “jeg vil gerne blive bedre til 
at køre min kørestol 
udendørs””

•Gymnastik en gang pr uge i 30 
min. pr gang
•Bowling en gang pr uge i 65 
min. pr gang
•Ledbevægelighedstræning en 
gang pr uge i 15 min. pr gang
•Muskelstyrketræning en gang 
pr uge i 15 min. pr gang



Hvordan så de individuelle programmer ud?

Kvinde, 96 år “jeg vil gerne blive 
bedre til at klare bad 
og toiletbesøg”

•Ledbevægelighedstræning 2-3 
gange om uge i 30 min. pr gang
•Muskelstyrketræning en gang om 
ugen i 30 min. pr gang
•Gymnastik en gang om ugen i 30 
min. pr gang
•Cykling 2 gange pr uge
•Håndarbejde en gang pr uge



Hovedresultater

 Ved undersøgelsens start opfattede de ældre sig 
autonome i ”middel” grad. 

 Efter et 12 ugers forløb var deres autonomi–opfattelse 
steget til tæt på ”høj”. 

 Aktivitetsønskerne koncentrerede sig om P-ADL, mobilitet 
og sociale aktiviteter.

 Både The Autonomy Sub-dimension og COPM var særdeles 
anvendelige redskaber. 



Vigtige resultater  

 Plejehjemsbeboere vil og kan udtrykke sig om 
medbestemmelse og de har konkrete ønsker til aktivitet.

 Beboerne viser de er motiveret for – og stræber efter - at 
bevare deres ressourcer så længe som overhovedet muligt.



Vigtige resultater

 En kort version af COPM interview’et kan opfange beboernes 
individuelle ønsker til aktivitet, hvilket giver mulighed for at 
indarbejde målrettede tiltag i hverdagen.

 En enkel test kan måle, om beboerne opfatter sig autonome –
det giver mulighed for jævnlig justering af praksis, så 
velbefindende og fysisk formåen kan påvirkes positivt.



Perspektiver

 Det ser ud som om, der ligger muligheder i at arbejde 
målrettet med beboernes ønsker til aktivitet, men der er behov 
for:
 Træning og undervisning af personale i forhold til; kommunikation med 

beboerne, om individuelle ønsker til aktivitet, og i at motivere beboerne 
til at være så aktivt medvirkende i dagligdagen som muligt.

 Træning og undervisning i at kunne tilrettelægge og gennemføre en 
målrettet indsats både i hverdagens aktiviteter og i træningslokalerne.
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