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RESUME. 

I perioden august 2007 – august 2009 er det evidensbaserede ergoterapeutiske 

sundhedsfremmeprogram til ældre ”Lifestyle Redesign® Program” (udviklet ved 

University of Southern California), afprøvet i tilpasset form på en udvalgt gruppe 

borgere i Aalborg Kommune. 

Formålet var, at afdække om det havde effekt på ældre i Aalborg Kommune, og hvad 

det vil kræve at indføre programmet som fast tilbud i kommunen.  

10 ikke-erhvervsaktive borgere over 60 år, boende i et afgrænset geografisk område 

og med kronisk sygdom, deltog i ugentlige gruppemøder á 2 timer suppleret med 9 

timers individuel intervention over en 9 måneders periode. Opfølgning efter 8 

måneder. 

De anvendte undersøgelsesredskaber var: SF-36, COPM og evalueringsskemaer 

udviklet til projektet. 

Konklusion:  

Lifestyle Redesign® Program kan anvendes og har den tilsigtede effekt på ældre i 

Aalborg.  

Ergoterapeuterne skal være skolet i teorierne bag og metoderne i programmet og 

have adgang til ergoterapifaglig supervision. 

Forslag til et opfølgende projekt beskrives, og metodens anvendelse i dansk 

ergoterapipraksis perspektiveres. 

Desuden dokumenterer rapporten de ergoterapifaglige erfaringer fra projektet.  
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FORORD.        

 

Med denne rapport afsluttes en 2-årig projektperiode med afprøvning af det 

ergoterapeutiske sundhedsfremmeprogram ”Lifestyle Redesign®-program”.  

Rapporten omhandler vores erfaringer med forberedelse, afprøvningen af et tilpasset 

program i Aalborg kommune i perioden januar til september 2008, i form af kurset 

Skab dit liv, resultaterne heraf samt vores bud på, hvordan programmet kan 

implementeres som en del af det ergoterapeutiske tilbud i Aalborg Kommune.   

Projektet har imidlertid karakter af et ”super-pilot-projekt”, da der ved indførelse af 

metoder fra udlandet bør ske en tilpasning til den danske virkelighed. Desuden 

kræves der et grundigt kendskab til teorierne bag og metoderne i ”Lifestyle 

Redesign® Program” hos de ergoterapeuter, der skal arbejde med det i praksis.  

Vi er nået et godt stykke af vejen. Vi dokumenterer med denne rapport, at ”Lifestyle 

Redesign® Program” også kan anvendes i dansk sundhedsfremmearbejde med godt 

resultat.   

For at effektivisere og kvalitetssikre indsatsen, er det vigtigt, at ergoterapeuter i 

Danmark/Norden samarbejder om udviklingen af Lifestyle Redesign®-programmer 

tilpasset vores samfund og kultur. For at gøre vores erfaringer tilgængelige for andre 

ergoterapeuter, har vi derfor valgt at være meget beskrivende i denne rapport og ikke 

blot medtage resultatopgørelser og konklusioner. 

Det er vores håb, at rapporten kan inspirere andre ergoterapeuter i arbejdet med 

Lifestyle Redesign® og give beslutningstagerne i såvel Aalborg Kommune som i 

resten af Danmark en mulighed for at få et indblik i en sundhedsfremme-metode, der 

bør prioriteres i fremtiden. De investerede midler, vores nye viden og erfaringer bør 

komme borgerne til gode.  

Rapporten retter sig således mod forskellige læsergrupper.  

Indholdsfortegnelsen kan forhåbentlig hjælpe den enkelte læser til lettere at finde de 

relevante afsnit.   

I referencelisten gives en samlet oversigt over kilder og baggrundsmateriale.   

Vi er selvfølgelig gerne til rådighed med yderligere oplysninger.  

  

Aalborg, august 2009. 

Lotte Løkken og Kirsten Overgaard  
Ergoterapeuter, kliniske undervisere.  
Genoptræning Aalborg.  
Lerumbakken 11A, 9400 Nørresundby.  
Tlf. 99 31 28 90 – 99 31 55 11 – 25 20 01 60 

 lol-aeh@aalborg.dk og KOG-aeh@aalborg.dk 

mailto:lol-aeh@aalborg.dk
mailto:KOG-aeh@aalborg.dk
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TAK! 

 

Efter dette projektforløb har vi fået en klar forståelse for hvorfor der i mange 

projektrapporter, lærebøger m.m. er et ”takke-afsnit”. 

Vi var ikke nået til vejs ende med så godt et resultat uden hjælp og støtte fra mange 

forskellige sider.  

Vi vil gerne takke vores leder Anette Hald for den helt grundlæggende og dermed 

meget betydningsfulde opbakning, hun hele vejen har givet projektet. Ligeledes tak til 

aktivitetsleder Lise Holst. 

Fhv. rektor for ergoterapeutuddannelsen Solveig Togsverd tog konsekvensen af 

vanskelighederne med at få gang i faglige udviklingsprojekter i ergoterapeutisk 

praksis og bevilgede midler til udarbejdelse af et ”forprojekt” til fagligt 

udviklingsprojekt. Uden det var vi aldrig kommet i gang. Hun og vores faglige vejleder 

på forprojektet ergoterapilærer Anne Frølunde er ikke glemt. 

Vi var så heldige, at projektforløbet faldt sammen med ergoterapeut Susanne 

Kragbæks udarbejdelse af ”Fornyelse af livsstil – Lifestyle Redesign® Program i et 

dansk perspektiv”. Det udviklede sig til et frugtbart samarbejde og uden hendes 

ergoterapifaglige vejledning havde dette projekt ikke nået de resultater, det har. Det 

takker vi for – på egne og deltagernes vegne. 

Adjunkt på ergoterapeutuddannelsen, University College Nordjylland, Ole Mygind har 

bistået med vejledning og praktisk hjælp i forhold til resultatopgørelsen, inspiration til 

rapportskrivningen og ikke mindst sin optimisme og opmuntring undervejs. Vi skylder 

også ham megen tak. 

Vores ergoterapeutiske netværk har også været af stor betydning. Den entusiasme 

og venlighed vi mødte efterhånden som kontakterne bredte sig ikke blot i Danmark, 

men også til Norge, Sverige og England, for ikke at tale om mødet med Dr. Florence 

Clark, en af forskerne bag ”Lifestyle Redesign® Program”, har givet os energi og 

mod til at fortsætte, når det strammede til.  

Sidst, men ikke mindst vil vi gerne takke vores familier, venner og kolleger, der har 

været med på sidelinjen under hele forløbet – her en særlig tak til Frederik 

Overgaard Madsen for IT-support. 

 

 

Lotte og Kirsten. 
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1. BAGGRUND. 

1.1: Kort indføring i ”The Well Elderly Study”. 

”Lifestyle Redesign® Program” er udviklet af ergoterapeuter og aktivitetsforskere på 

baggrund af det omfattende forskningsprojekt ”The Well Elderly Study” (WES), som 

blev udført på University of Southern California (USC), USA, i årene 1994-97. 

Målsætningen var at finde frem til en effektiv intervention, der kunne forebygge 

aldersrelateret nedgang i sundhed og hermed modvirke et øget pleje- og 

behandlingsbehov.  

I WES gennemførte man 2 videnskabelige studier:  

”LIFE DOMAINS AND ADAPTATIVE STRATEGIES OF A GROUP OF LOW-

INCOME WELL OLDER ADULTS” havde til formål at afdække viden om ønsker for 

alderdommen, aktivitetsbekymringer og måden at tilpasse sig blandt ældre i Los 

Angeles. Man fandt, at vigtige livsdomæner var: kontrol over hverdagsaktiviteter, 

anvendelse af fritid, alvorlig sygdom og død, tilpasning til multikulturelt samfund, 

personlig sikkerhed, samvær med andre, samt psykosocialt velvære og glæde.  

”LIVING A MEANINGFUL EXISTENCE IN OLD AGE” var en undersøgelse af 

vellykket aldring blandt ældre med kroniske funktionsnedsættelser. Formålet var at 

undersøge, hvilke adaptive strategiver de ældre havde gjort brug af. Tanken var at 

lære af de personer, som havde formået at klare modgang, med henblik på at 

fremme disse adaptive strategier hos deltagerne i programmet. Studiet viste bl.a., at 

disse personer bevidst og aktivt havde forholdt sig til deres ændrede situation, var 

gode til at tilpasse sig nye situationer og til at udvælge det, der for dem var 

betydningsfuldt at bruge kræfterne på. De havde skabt sig en ny daglig rytme og 

havde fundet nye veje til at indgå i betydningsfuld aktivitet. Endvidere sørgede de for 

fortsat at få udfordringer og lære nyt, følte selvbestemmelse over valg af aktivitet 

samt havde bevaret og fik støtte fra sociale tilhørsforhold. (Beskrevet i ”Occupational 

Science. The Evolving Discipline. Kap. 34). 

På baggrund af denne viden udviklede man praksisdelen ”Lifestyle Redesign® 

Program” med det formål at dokumentere, at forebyggende ergoterapi i form af et 
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livsstilsprogram havde effekt i forhold til forbedring af sundhed og psykosocialt 

velbefindende hos hjemmeboende, relativt friske ældre.  

I WES fulgte forskerne herefter 361 kvinder og mænd med en gennemsnitsalder på 

74 år gennem 9 måneder i et randomiseret, kontrolleret forsøg. De ældre blev inddelt 

i tre grupper: 

1/3, der modtog forebyggende ergoterapi i form af ”Lifestyle Redesign® Program”. 

1/3, der deltog i sociale aktivitetsgrupper to gange om ugen, ledet af et uuddannet 

personale. Her foregik aktiviteter som f.eks. bankospil, kortspil, film og udflugter eller 

de deltog i kreative aktiviteter med dygtigt personale indenfor disse felter. 

1/3, som ikke fik noget tilbud.   

Både ved start, afslutning og et halvt år efter afslutningen blev alle de ældre testet i 

forhold til fysisk, mental og social funktion samt livskvalitet bl.a. ved hjælp af SF-36. 

(The Health Status Questionaire Short-Form 36).  

Lifestyle Redesign® - programmet bestod i korte træk af et gruppeforløb med 8-10 

deltagere, som blev ledet af en ergoterapeut skolet i metoden. De ældre mødtes i 

deres gruppe 2 timer hver uge gennem 9 måneder. Herudover modtog de hver op til 

9 timers individuel intervention. Ændring af livsstil er en omfattende proces, der 

kræver tid og vedholdenhed. Derfor strakte forløbet sig over så relativt lang en 

periode.  

Konklusionen på ”The Well Elderly Study” var, at den gruppe, som havde deltaget i 

Lifestyle Redesign®- programmet, havde udviklet markant større velbefindende end 

de to andre grupper og viste signifikante forbedringer vedrørende selvvurderet 

helbred, fysisk funktionsevne, social interaktion, livstilfredshed, psykisk sundhed, 

vitalitet og fysisk formåen.  

Overraskende nok viste der sig ingen forskel på resultaterne hos de ældre, som 

deltog i det sociale aktivitetstilbud i forhold til de ældre, som ingen tilbud fik. (De er 

derfor slået sammen i gruppen ”Control subjects” i figuren ovenfor). 

Det forsøg afliver myten om, at ”bare man er aktiv, så er det godt”.  

Desuden viste en opfølgning et halvt år senere, at 90 % af deltagerne i ”Lifestyle 

Redesign ®-grupperne havde bibeholdt de gavnlige resultater. 

Foruden at påvise, at Lifestyle Redesign®-programmet var effektivt i forhold til at 

reducere sundhedsrisikoen hos ældre, formåede forskerne også at påvise, at det var 

økonomisk lønsomt.  

”The Well Elderly Study” er et såkaldt randomiseret, kontrolleret forsøg, og det er et 

forskningsdesign til effektmåling, som har en høj status i sundhedsvæsenet. Studiet 

blev offentliggjort i det estimerede tidsskrift ”Journal of American Medical Association   

(JAMA)”. 
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Kilde: Den amerikanske manual side 2. 

  

Den anvendte metode, det store antal deltagere, de anvendte 

undersøgelsesredskaber og de anvendte metoder til statistisk analyse, samt det 

forhold, at forskningsprojektets hypotese blev dannet på baggrund af forudgående 

videnskabelige undersøgelser betyder, at der gennem ”The Well Elderly Study” er 

evidens for ergoterapeutisk intervention udført i form af ”Lifestyle Redesign®-

program”.  

Betegnelsen ”Lifestyle Redesign®” er registreret som varemærke af The University of 

Southern California (USC) Occupational Therapy Faculty. Det er tilladt at benytte 

programmets koncept i praksis, men benyttes betegnelsen i forskningsøjemed 

kræves der godkendelse fra USC. Lifestyle Redesign® Program” er et koncept, som 

skal følges, hvis man skal bruge denne betegnelse. Såfremt man foretager 

væsentlige ændringer, f.eks. i form af længde på programmet, er det ikke længere 

direkte sammenligneligt hermed.  

Der forskes hele tiden videre, og i et nyt Well Elderly Study, er metoden bl.a. afprøvet 

over en periode på 6 måneder. Resultatet er endnu ikke offentliggjort. 

1.2: Baggrund for projekt: ”Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune”. 

I foråret 2005 deltog vi i et 2 dages seminar i København med ergoterapeut, PhD. 

OTR, Jeanne Jackson, University of Southern California, USA. Hun er en af 

ophavskvinderne til programmet Lifestyle Redesign®. Vi savnede i vores daglige 

arbejde et standardiseret og veldokumenteret ergoterapeutisk redskab indenfor 
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sundhedsfremme og forebyggelse, og håbede at finde det på seminaret, hvilket vi 

også gjorde, idet Lifestyle Redesign® Program er et velundersøgt og velbeskrevet 

program med evidens. 

Det er udviklet af ergoterapeuter og aktivitetsforskere på baggrund af det omfattende 

forskningsprojekt ”The Well Elderly Study” (WES), som blev udført på ”University of 

Southern California”, USA, i årene 1994-97. 

Det amerikanske samfund havde op til udvikling af Lifestyle Redesign®-programmet 

oplevet en voksende ældrebefolkning, en stigning i livsstilssygdomme samt svage 

ældre. Samtidig var der rent fagligt også et øget krav til dokumentation, evidens m.m. 

Lifestyle Redesign®-programmet havde vist sig særdeles virkningsfuldt i USA.  

Da der i Danmark i de senere år har været lignende tendenser, havde vi på baggrund 

af vores erfaring indenfor ældreområdet, følgende hypoteser:  

 Lifestyle Redesign® Program vil også have effekt på danske ældres sundhed. 

 Det vil være muligt at gennemføre et tilpasset Lifestyle Redesign®- program 

for en gruppe ældre i Aalborg Kommune. 

1.2.1: Forprojekt UCN. 

I 2006 fik vi som kliniske undervisere tilknyttet ergoterapeutuddannelsen ved 

SCVUN1, mulighed for at lave et forprojekt (til et fagligt udviklingsprojekt.) Vi beskrev 

Lifestyle Redesign®-programmet samt hvad der skulle til for en afprøvning af 

programmet. Det blev afleveret til SCVUN og vores ledere i september 2006.  

Strukturreform og omorganisering i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicap-

forvaltning satte imidlertid beslutningsprocessen i stå. 

1.2.2: Puljen til bedre ældrepleje. 

Da ”Puljen til udvikling af bedre ældrepleje” UBÆP under Socialministeriet2 blev 

oprettet, sendte vi en ansøgning vedlagt rapporten fra forprojekt. Vi fik midler i 2007-

2009 til en afprøvning med start august 2007. Vi blev frikøbt 2 dage om ugen til 

forberedelse af projektet, selve gennemførelsen samt rapportskrivningen. 

Arbejdet afsluttes efteråret 2009.  

1.3.: Projektets formål. 

Afdække om den amerikanske metode "Lifestyle Redesign®" i tilpasset form har 

effekt på ældre i Aalborg Kommune. 

Afdække hvad det vil kræve at indføre metoden som fast tilbud i Aalborg Kommune. 

Implicit i dette ligger også at beskrive de erfaringer, vi gør undervejs. 

                                            
1
 Sundheds CVU Nordjylland, nu University College Nordjylland (UCN). 

2
 Senere Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Socialministeriet. 
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1.3.1: Definition af nøgleord: 

Tilpasset form: Med baggrund i den amerikanske manual og det danske manual-

udkast, tilpasset resultatet af vores behovsanalyser.  

Effekt: Den ændring i deltagernes tilstand, der kan registreres gennem 

undersøgelser ved start, slut og efter 6 måneder3 ved hjælp af 

undersøgelsesredskaberne: SF-36, COPM og Evalueringsskema. 

Ældre i Aalborg Kommune: Borgere over 60 år, bosiddende i et afgrænset geografisk 

område i Aalborg Kommune, med kronisk sygdom. 

Indføre metoden som fast tilbud: Etablering af tilbud, så der kan visiteres til det. 

Erfaringer: Faglige og praktiske erfaringer.  

 

1.4: Projektorganisering. 

Projektansvarlig overfor Indenrigs- og Socialministeriet: 

Leder Anette Hald, Genoptræning Aalborg. 

Projektmedarbejdere, ergoterapifagligt ansvarlige: 

Ergoterapeut, klinisk underviser Lotte Løkken, Genoptræning Øst.   

Ergoterapeut, klinisk underviser Kirsten Overgaard, Genoptræning Vest. 

Vejledere: 

Ergoterapeut Susanne Kragbæk, videreuddannelse i aktivitetsvidenskab, forfatter til 

”Fornyelse af livsstil. Lifestyle Redesign® Program i et dansk perspektiv”.  

Adjunkt Ole Mygind, Ergoterapeutuddannelsen på University College Nordjylland 

(UCN). 

                                            
3
 Blev senere af hensyn til andre arbejdsopgaver udsat til efter 8 måneder. 
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2. DET TEORETISKE OG BEGREBSMÆSSIGE GRUNDLAG FOR LIFESTYLE 
REDESIGN®- PROGRAMMET. 

2.1. Occupational science. 

Lifestyle Redesign® har sin rod i Occupational Science, der er videnskaben om 

menneskelig aktivitets form, funktion og betydning, og hvis forskning trækker på alle 

discipliners kundskaber/teorier om menneskets aktivitet og hverdagsliv, eks. vis 

Csikszentmihalyis ”Flow-teori” og på ”Dynamisk systemteori”. 

Ergoterapiens kerneområde er menneskelig aktivitet, aktivitetsudøvelse, 

aktivitetsmuligheder og -mål. 

Analyser af aktiviteters potentiale og anvendelse af individuelt tilpassede aktiviteter 

som terapeutisk middel i behandling, rehabilitering og sundhedsfremme er 

fundamentet i ergoterapeutisk arbejde. 

Mulighed for udøvelse af meningsfulde aktiviteter er et basalt, livsnødvendigt 

menneskeligt behov. Mennesket udvikler sig og påvirker sine omgivelser gennem 

aktivitet. Oplevelsen af meningsfulde aktiviteter i hverdagen er en nøglefaktor i 

forhold til sundhed og vellykket aldring.  

I overensstemmelse med principperne i dynamisk systemteori, antages det, at 

mennesket har potentiale til at ændre ubalancer i sine aktiviteter til mere balancerede 

aktivitetsmønstre. 

Aktiviteter bliver skabt på bestemte måder og er individualiserede på grund af 

interaktionen mellem personen og omgivelserne i et bestemt øjeblik. Om en aktivitet 

er meningsfuld for den enkelte person bestemmes bl.a. af oplevelsen ved at udføre 

aktiviteten, hvordan den er knyttet til bestemte vaner og roller hos personen, hvilke 

værdier personen knytter til aktiviteten m.m. 

Når mennesker tvinges til at skulle stille sig tilfreds med forstyrrelser i deres 

aktivitetsbalance på grund af sygdom, økonomisk nedgang og sociale tab, er det 
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vigtigt for ergoterapeuten at forstå, hvad der er meningsfuldt for den enkelte, når hun 

skal forsøge at hjælpe dem i processen med at reorganisere deres liv.  

Hvilke aktiviteter, der er sundhedsfremmende, måden de udføres på og under hvilke 

omstændigheder de udføres, er et helt individuelt spørgsmål.  

Det betyder, at Lifestyle Redesign®-programmets manual ikke har et bestemt sæt af 

aktiviteter, der ”garanterer” øget sundhed og velbefindende til alle. Deltagerne får 

øget viden om daglige aktiviteter, deres betydning for sundhedsfremme og mulighed 

for at drage erfaringer ift. konkrete aktivitetsvalg. De støttes i at udvikle og udøve en 

for dem meningsfuld, personlig plan for livsstilsændringer.  

En lille ændring af en faktor, kan resultere i gennemgribende ændringer andetsteds. 

Virkningerne er ikke lineære, men spreder sig som ringe i vandet. 

2.2. Sundhedsfremmebegrebet i relation til Lifestyle Redesign®. 

2.2.1. WHO’s brede sundhedsbegreb. 

I WHO’s sundhedspolitiske program ”Sundhed for alle år 2000” fokuseres bl.a. på 

retten til at blive gammel i et samfund, der understøtter vedligeholdelsen af de 

ældres evner. Det pointeres at nøglen til at løse mange sundhedsproblemer ligger 

udenfor sundhedssektoren eller i borgerens egen hånd. Det anses derfor for vigtigt at 

styrke borgernes evne til og mulighed for at vælge sund livsstil og ”lægge liv til 

årene”. 

WHO definerer begrebet ”sundhed” bredt – som andet og mere end ”fravær af 

sygdom”.  

I Ottawa-charteret fra WHO’s internationale konference i 1986 defineres 

sundhedsfremme som: ”den proces, som gør mennesker i stand til i højere grad at 

være herre over og forbedre deres sundhedstilstand. For at nå en tilstand af 

fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende, må den enkelte eller gruppen 

være i stand til at identificere og realisere mål, at tilfredsstille behov og at ændre eller 

kunne klare omverdenen”.  

Det er i høj grad den kompetence, Lifestyle Redesign®-programmet sigter mod at 

give deltagerne.  

2.2.2. Antonovsky’s syn på sundhed. 

Ifølge professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky er sygdom, kriser, konflikter 

og spændinger livets vilkår. Det, der karakteriserer robuste/sunde mennesker er 

deres evne til at imødegå de problemer/krav/udfordringer (kaldet stressorer) de 

møder i livet. Denne evne er afhængig af den enkeltes følelse af sammenhæng.  Er 

tilværelsen begribelig, håndterbar og meningsfuld? Det er afgørende for den enkeltes 

sundhed og livsmod. 

Lifestyle Redesign® handler i høj grad om at øge den enkeltes følelse af 

sammenhæng ved at fokusere på den enkeltes ressourcer, mulighederne i 
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omgivelserne og styrke evnen til at udnytte dem i bestræbelserne på at opnå en 

sundere livsstil med meningsfulde aktiviteter. 

2.3. Manualerne.  

Den amerikanske manual ” Lifestyle Redesign® – Implementing the Well Elderly 

Program” er uundværlig, hvis man skal arbejde med Lifestyle Redesign®-

programmer. Vi har desuden nydt godt af mulighed for sparring under udarbejdelsen 

af den danske manual: ”Fornyelse af livsstil – En aktivitetsvidenskabelig tilgang til 

vellykket aldring”. Den er nu også uundværlig i arbejdet med nuværende og 

kommende Lifestyle Redesign®-projekter i Danmark. 

Desuden har vi fundet stor inspiration i den norske manual: ”Aktivitet og livsstil. 

Livsstilsprogram – En helsefremmende og forebyggende metode” og den engelske: 

”Lifestyle Matters. An Occupational Approach to Healthy Ageing”. 

En nærmere beskrivelse af manualerne findes i bilag 1. 

2.4. Netværk. 

Under processen med at tilegne sig den nødvendige forståelse af metoden, er det i 

Danmark nødvendigt at udnytte sit ergoterapifaglige netværk, da der endnu ikke er 

en formaliseret efteruddannelse på området. 

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af metoden i Danmark kræver også 

kommunikation mellem de ergoterapeuter, der arbejder med Lifestyle Redesign® i 

praksis. Netværksdannelse er af afgørende betydning for at mindre erfarne lærer af 

mere erfarne og dermed forebygger for mange ”vildskud” og ineffektivitet. Alle bør 

deltage til gensidig inspiration og glæde. Intet er vundet ved at vi arbejder isoleret 

med hver vores lille projekt. Vi er selv ansvarlige for at skabe og vedligeholde 

netværket. Vi har derfor i bilag 2 givet en kort redegørelse for det netværk vi har 

anvendt.  

2.5. Lifestyle Redesign®-programmet. 

Lifestyle Redesign® er et aktivitetsbaseret program, som er orienteret mod praksis i 

sin tilgang til sundhedsfremme. Programmet muliggør en proces omkring egen 

analyse af aktivitet og aktivitetsændring.  

Denne proces kaldes livsstilsprocessen, hvilket er en overordnet metode i 

programmet og inddeles i 3 hovedområder, som ikke nødvendigvis forløber i 

kronologisk rækkefølge. Dog er det ved gruppens start naturligt at få en forståelse af 

aktiviteters potentiale og styrke. Det omfatter: At sætte ord på sine daglige 

aktiviteter, identificere aktiviteters dimensioner, samt lære at se sammenhængen 

mellem aktivitet og sundhed. Næste område handler om egenanalyse af aktivitet, 

hvor der reflekteres over egne aktiviteter, hvor man lærer at identificere barrierer og 

kunne se muligheder og alternativer. Sidste område er aktivitetsændring, hvor man 

udvælger og afprøver aktivitetsmuligheder, samt indarbejder ændrede aktiviteter og 

aktivitetsmønstre i sin hverdag. 
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I denne gentagne proces anvendes flere metoder. Den mest fremtrædende er 

gruppeinterventionen i 2 timer om ugen i 9 måneder med ergoterapeuten som 

gruppeleder. Derudover har hver deltager mulighed for op til 9 timers individuel 

intervention/opfølgning. Derudover anvendes didaktisk præsentation af 

indlæg/information af kortere varighed. Erfaringsudveksling blandt ligestillede 

handler om aktivitetsfortællinger/erfaringer i gruppen, hvilket er en central metode i 

programmet. Dette skal gerne ende ud i at den enkelte ønsker eller ser et behov for 

en direkte og personlig udforskning, som giver praktiske erfaringer, der er med 

til at give en pejling på om der skal foretages en aktivitetsændring, og som styrker 

handlekraften.  

En mere detaljeret gennemgang af metodens anvendelse i praksis i dette projekt 

gives senere i rapporten.  
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3. UNDERSØGELSER. 

3.1. Anvendte undersøgelsesredskaber. 

 SF-36 

 COPM. 

 Semistrukturerede interviews med støtte i ”Evalueringsskema-slut” og 

”Evalueringsskema- opfølgning”.   

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte undersøgelsesredskaber, 

begrundelse for valg og erfaringer med brugen af dem.  

3.1.1. SF-36. Et spørgeskema om helbredsstatus. 

SF-36 er et anerkendt, valideret og standardiseret undersøgelsesredskab, der 
anvendes internationalt og tværfagligt til måling af generelle helbredsbegreber, som 
er relevante på tværs af alder, sygdom og behandlingsgrupper. Det tager afsæt i 
WHO’s brede sundhedsbegreb.  

SF-36 handler om borgerens egen oplevelse af helbredstilstand og påvirket 
aktivitetsniveau og knytter sig derfor fint til den klientcentrerede tilgang i moderne 
ergoterapi.   

SF-36 består af 36 spørgsmål indenfor de vigtigste helbredsområder: Fysisk funktion, 
fysisk betingede rollebegrænsninger, fysisk smerte, alment helbred, energi, social 
funktion, psykisk betingede rollebegrænsninger og psykisk velbefindende. 

Manual og spørgeskemaer er oversat og tilpasset til brug i Danmark. Tilladelse til at 

anvende SF-36 udstedes iflg. manualen rutinemæssigt og uden royalty til individer og 

organisationer efter modtagelse af en ansøgning til: Jakob Bjørner, Afd. for 

Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Spørgeskema kan 

downloades fra www.sst.dk. University College Nordjylland (UCN) råder over 

computerprogram til brug ved opgørelse af resultaterne.  

Begrundelse for valg: 

Denne undersøgelse var helt fra forprojektets tid tænkt som en måling på effekten og 
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en optimistisk forestilling om at vi måske kunne bidrage til et sammenlignende studie 

af Lifestyle Redesign®-metoden i USA og Danmark.  

Skemaet er anvendt i en lang række befolkningsundersøgelser og kliniske 

undersøgelser, bl.a. The Well Elderly Study og det første danske Lifestyle 

Redesign® projekt: ”Livsgnisten” i Ballerup.  

Anvendelse af SF-36 var således oplagt, også selvom det ikke er muligt umiddelbart 

at sammenholde resultaterne af dette projekt med resultaterne fra The Well Elderly 

Study, Lifestyle Redesign® Program og Ballerup-projektet, da forudsætningerne er 

forskellige i de enkelte projekter. 

Efterhånden som resultater fra andre Lifestyle Redesign® projekter offentliggøres 

kan man dog håbe, at der bliver basis for et større sammenligningsgrundlag. Vi 

ønsker at bidrage til denne proces ved også at anvende SF-36. Denne beslutning 

understøttes også af Ballerup-rapportens konklusion om gerne at ville anvende SF-

36 igen.  

Erfaringer med brug. 

Deltagerne udfyldte spørgeskemaet ved start, slut og opfølgning efter 8 måneder. 

(Selvudfyldt spørgeskema med en indledende information tilpasset dette projekt). (Se 

bilag 4). 

Vi tog manualens ord om ikke at påvirke deltagernes besvarelser meget alvorligt, og 

diskuterede derfor først besvarelserne med deltagerne ved det afsluttende, 

opfølgende interview og da kun, hvis der var forståelsesproblemer ift. 

sammenhængen i de 3 besvarelser.   

Vi glemte imidlertid at tage konsekvensen af det faktum, at med den lille 

deltagergruppe og manglende kontrolgruppe er det ikke muligt at lave 

sammenlignende statistik. Vi havde ikke behøvet at ”gemme” de besvarede 

spørgeskemaer ”ubesmittede” væk til den endelige resultatopgørelse, men kunne 

mere formålstjenligt have suppleret hver SF-36 undersøgelse med et efterfølgende 

uddybende interview, der kunne give os en bedre forståelse af deltagernes opfattelse 

af egen helbredstilstand, deres syn på egen sundhed.  

Redskabet er i denne sammenhæng mere velegnet til et fælles udgangspunkt for en 

”helbredssamtale”, og kunne benyttes i behovsanalysen og som yderligere 

inspiration i dialogen om muligheder for sundhedsfremme for den enkelte. 

Brugerne har accepteret redskabet og det er vores indtryk at de har arbejdet 

samvittighedsfuldt med det. Den proces hver enkelt hermed har været igennem, 

betragter vi som en værdifuld del af interventionen.  

Inden man beslutter sig for at bruge SF-36, er det vigtigt at afklare om det kun skal 

bruges som interviewguide/udgangspunkt for en samtale med den enkelte eller som 

en spørgeskemaundersøgelse med efterfølgende behandling af data. Ønsker man 

en egentlig behandling af data, er det vigtigt at sikre sig adgang til computerscorings-
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programmet, da der skal foretages mange beregninger, kontrol af logiske fejl i 

besvarelserne, omkodning af visse data m.m.  

Administration og scoring er foregået i overensstemmelse med manualens 

anvisninger.  

3.1.2. COPM.  

Canadian Occupational Performance Measure er et ergoterapeutisk 

undersøgelsesredskab udviklet i Canada til brug i den ergoterapeutiske 

arbejdsproces.  

Det teoretiske fundament er Canadian Model of Occupational Performance – 

CMOP4, der er en ergoterapeutisk begrebsmodel, der beskriver og begrebsliggør de 

elementer, der indgår i menneskers udøvelse af daglige aktiviteter (= occupational 

performance). Udøvelsen af daglige aktiviteter er et resultat af og eksisterer kun i 

kraft af samspillet mellem person, omgivelser og aktivitet. 

CMOP bygger på den antagelse, at det i højere grad er et oplevet end et observeret 

fænomen, hvordan daglige aktiviteter fungerer for den enkelte, idet formål, betydning 

og opfattelse bag det mennesker gør, kan ikke observeres direkte. Den 

ergoterapeutiske tilgang må derfor være klient-centreret.  

COPM har til formål at udrede den enkeltes egen prioritering af aktivitetsproblemer, 

vurdering af egen aktivitetsudførelse og tilfredshed hermed.  

Ergoterapeuten udfører et semistruktureret interview, der giver deltageren lejlighed til 

at reflektere over sine daglige aktiviteter, ønsker, ressourcer og begrænsninger i 

forhold hertil, samt roller, vaner m.m. Hermed øges bevidstheden om daglige 

aktiviteters betydning.   

Deltageren scorer på skalaer fra 1-10 betydning, udførelse og tilfredshed i forhold til 

egen aktivitetsudførelse. Ved gentagen scoring kan ændringer i deltagerens 

vurdering opfanges og resultaterne kan indgå i en evaluering af forløbet.  

Da oplevelsen af aktivitetsudførelse er individuelt betinget, kan resultaterne kun 

sammenlignes i forhold til personen selv over tid. 

COPM er testet ift. validitet og reliabilitet og har vundet indpas i store dele af dansk 

ergoterapipraksis og manualen er oversat til dansk. 

Begrundelse for valg. 

I Lifestyle Redesign Programmet anbefales det, at deltagerne sætter individuelle mål 

for forløbet og at COPM med fordel kan anvendes hertil.   

                                            
4
 CMOP er siden videreudviklet til CMOP-E. Beskrevet i: Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. (2008): 

Menneskelig aktivitet II. Munksgaard Danmark. 
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Vi har god erfaring med brug af COPM, der giver en god forståelse af borgerens 

aktuelle situation og behov ift. aktivitetsudførelse. Den giver mulighed for en god 

kontakt fra begyndelsen med fokus på deltagerens daglige aktiviteter og aktive 

medvirken. COPM vil således let kunne anvendes af os og helt fra begyndelsen 

understøtte formålet med Lifestyle Redesign®-programmet samt indgå i deltagernes 

målsætning for forløbet. 

Erfaringer med brug:  

Vores kendskab til brug af COPM knyttede sig til rehabiliterings- og 

genoptræningsforløb, hvor borgerne havde konkrete, aktuelle aktivitetsproblemer. 

I dette projekt blev opgaven ofte at få deltagerne til at forholde sig til potentielle 

aktivitetsproblemer, hvilket stiller store krav til deltagernes evne til refleksion og 

abstrakt tænkning. Det var en ny udfordring for os, og det krævede fælles 

overvejelser over, hvordan vi skulle forstå redskabet i denne sammenhæng og 

koordinere anvendelsen af det.  

Vi udarbejdede en interview-guide til inspiration under COPM-samtalerne, der blev 

tilpasset den enkelte deltager i et gensidigt samspil undervejs (se bilag 5). 

For at fordele arbejdsbelastningen undervejs, er 3 af de 5 deltagere, der 

gennemførte, blevet undersøgt af os begge. Dette har krævet yderligere 

koordinering, men også øget kvalitetssikringen, da vi blev opmærksomme på 

forskelligheder i vores administration af redskabet. 

Refleksionsprocesserne for den enkelte deltager har også i forhold til denne 

undersøgelse været af afgørende betydning for deres udbytte af forløbet.  

Scoringsdelen gav os støtte i arbejdet med at fastholde nogle af deltagernes fokus i 

målsætningsprocessen.  

I et forløb, der strækker sig over ca.17 måneder5, ændres de betydningsfulde og 

relevante aktiviteter sig en del, og det bliver vanskeligt at score nøjagtigt de samme 

aktiviteter ved start, slut og opfølgning.  

3.1.3. Evalueringsskemaer. 

Evalueringsskema - Individuelt ved slut og opfølgning (se bilag 6 og 7). 

Vi udarbejdede 2 evalueringsskemaer med spørgsmål, der kunne hjælpe til at styre 
evalueringssamtalerne. Et ved slut og et ved opfølgningen. 

Evalueringsskema – Gruppe ved slut (se bilag 8). 

Vi udarbejdede nogle spørgsmål til brug ved en fælles evaluering af gruppeforløbet, 

der fandt sted på det sidste gruppemøde.  

Formulering af spørgsmålene i evalueringsskemaerne. 

                                            
5
 Opfølgning skete pga. andre arbejdsopgaver først efter 8 måneder, hvorfor der gik 17 måneder fra 

start på gruppeforløb til opfølgningsundersøgelserne. 
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Vi formulerede spørgsmålene, så de kunne fremme refleksionerne hos deltagerne, 

og dermed bidrage til den fortsatte erkendelses-proces.  

Skemaerne blev udformet, så der var plads til at vi kunne skrive deltagernes svar og 

kommentarer ned i citater og stikord undervejs. Det er disse notater, der tjener som 

data i denne del af vores undersøgelse.  

Begrundelse for valg: 

Udover SF-36 og COPM havde vi brug for at opsamle deltagernes evaluering af: 

 eget udbytte i forhold til andre emner end de i SF-36 og COPM behandlede 

 kursusforløbet mhp. kvalitetsudvikling af kommende kurser 

 
Erfaringer med brug: 

Flere spørgsmål overlappede unødigt hinanden. 

Det er ikke vores opfattelse, at noteringsarbejdet undervejs i samtalerne virkede 

forstyrrende i vores kontakt med deltagerne, bl.a. fordi vi lagde vægt på at tage den 

fornødne tid til at lytte og drøfte de ting, der var behov for.  

Deltagerne accepterede dette øgede omfang af spørgsmål og tidsforbrug affødt af 

vores behov for tilbagemeldinger på tilrettelæggelsen af kurset, fordi de var klar over 

formålet.  

3.1.4. Vurdering af de samlede undersøgelsesredskaber. 

Evalueringsskemaerne og samtalerne bragte kvalitative resultater frem, fordi 

deltagerne fortalte os om forskellige forhold og begivenheder i deres liv og de tanker, 

de gjorde sig undervejs. Desuden gav det vigtige informationer til kvalitetssikring og 

videreudvikling af vores arbejde. 

COPM interviews gav et indblik i deltagernes daglige aktiviteter og beskrev de 

aktiviteter deltagerne prioriterede i forhold til at sætte mål for forløbet. 

Scoringsresultaterne viser hvordan de selv oplevede udviklingen i forhold til at nå 

disse mål. 

SF-36 gav et mål på deres selvrapporterede helbredsstatus. 

Vi mener, de 3 undersøgelsesredskaber: Evalueringsskemaerne, COPM og SF-36 

har suppleret hinanden godt. 
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4. FORBEREDELSER TIL GRUPPEFORLØBET.  

4.1. Afklaring af overordnet målgruppe.  

Fastsættelse af målgruppen er første skridt i forberedelserne. I Well Elderly Study 

(WES) blev Lifestyle Redesign®-programmet tilbudt ældre borgere mellem 60 og 89 

år, bosiddende i et offentligt støttet boligbyggeri for ældre med lavindkomst, 

beliggende i bymæssig bebyggelse. Dette ønskede vi at lægge os så tæt op ad som 

muligt, for at gøre deltagergruppen så sammenlignelig som muligt. Vi besluttede 

derfor at tilbyde interventionen til ikke-erhvervsaktive personer over 60 år i et 

almennyttigt boligkompleks i bymæssig bebyggelse.  

4.2. Behovsundersøgelse. 

Ifølge den amerikanske manual er en behovsundersøgelse en systematisk 

undersøgelse af de behov en gruppe, et samfund eller en organisation har i forhold til 

en specifik ydelse eller politik.  

Det er en essentiel del i programmet, at det tilpasses den konkrete deltagergruppe. 

Manualen understreger vigtigheden af, at man er opmærksom på kulturel sensitivitet, 

dvs. de forhold, der gør sig gældende i det pågældende samfund og/eller lokalmiljø. 

Derfor anbefales det, at der foretages en eller anden form for behovsanalyse før 

opstart af et gruppeforløb. Dette kan ske på både samfundsplan – i hvilket område vil 

der være behov? samt på deltagelsesplan – hvilke behov har deltagerne i området? 

Vi har forholdt os til begge dele. På baggrund af vores egen viden om forholdene i 

Aalborg Kommune og via research blandt kolleger og samarbejdspartnere udvalgte 

vi et 2-3 etages betonbyggeri med ca. 500 lejemål i et ældreområde i Aalborg.  

Denne research gav også gode oplysninger omkring, hvilke behov deltagerne evt. 

kunne have.  

Der blev gennem viceværten taget kontakt med boligforeningen, der ejer boligerne i 

området, for at afklare om der var et fælleslokale, vi kunne benytte, og få viden om 
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beboersammensætning ift. alder m.m. og vi talte med hjemmeplejen om lignende 

spørgsmål.  

Oprindeligt havde vi planer om at lave et fokusgruppe-interview for at afdække 

behovene i området og dermed de kommende deltageres behov. Men dette blev 

fravalgt af især tidsmæssig årsag. Desuden beskrives det ikke i manualen som en 

nødvendighed, men en af flere muligheder for behovsundersøgelse. 

Vores behovsundersøgelse vedr. deltagerne blev i stedet en kombination af de 

indledende visiterende interviews med deltagerne samt gennemførelse af Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM) - interview i starten af interventionen. 

Her fik vi megen viden om lokaliteten (se bilag 9), samt om deltagerne og deres 

ønsker og behov. Via denne viden tilpassede vi vores Lifestyle Redesign®-program 

til deltagerne.  

4.3. Lokale. 

I WES blev interventionen udført i et lokale i bebyggelsen.  

Vi afviklede ligeledes gruppeforløbet i et stort fælleslokale i boligkomplekset. Vi 

lejede lokalet, der havde adgang til køkken, toilet og garderobe. Lokalet var stort og i 

vinkel. Vi brugte en del tid og ressourcer på at finde det bedste sted at placere os, da 

det lydmæssigt ikke var optimalt at sidde alle steder i det store lokale. 

Flere af deltagerne gav udtryk for at det gjorde det overkommeligt for dem, at det 

foregik så tæt på hjemmet. En deltager sagde: ”Havde dette tilbud ligget inde i byen 

eller på sundhedscenteret (anden bydel), så havde jeg ikke ringet tilbage til jer”. Der 

var for mange nye faktorer i spil – afstanden, ukendt sted, nye mennesker, transport. 

At afvikle gruppeforløbet i bebyggelsen, gjorde at vi som terapeuter skulle 

transportere os selv og de nødvendige materialer frem og tilbage hver gang (øget 

tidsforbrug + transportudgifter). Da det var et lejet lokale, der også blev brugt til 

mange andre formål, betød det, at vi skulle lave aftaler om adgang eller lån af nøgle, 

lån af musikanlæg og flipover. Der blev indgået en skriftlig kontrakt. 

4.4. Rekruttering.  

I WES blev der sendt information til alle beboere i bebyggelsen og hængt opslag op. 

Vores plan var, at deltagerne til gruppen skulle rekrutteres via en informationsfolder 

samt et orienteringsmøde i bebyggelsen, hvor interesserede kunne melde sig. 

Informationsmødet blev undervejs droppet, da processen med skrivning og uddeling 

af folder samt planlægning og afvikling af mødet var både tids- og arbejdskrævende. 

Deltagerne blev rekrutteret via en husstandsomdelt folder (498 stk. se bilag 10-1+2). 

I manualen lægges der meget vægt på at de, der henvender sig vedrørende 

deltagelse i en Lifestyle Redesign®- gruppe, gør det af egen fri vilje. Dette ønskede 

vi også at tilgodese. Oprindeligt var det meningen, at tilmeldingen skulle ske via en 

medfølgende tilmeldingsblanket, men dette blev fravalgt igen, idet vi vurderede, at 

det kunne være en hindring for nogen, at den skulle afleveres eller sendes. I stedet 

valgte vi en mere direkte tilmeldingsform via telefon eller på en mailadresse: 

skabditliv@forum.dk, som vi havde fået lavet til projektet. Mailadressen var tænkt 
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som en lidt mere uformel måde at henvende sig på, hvor vi så skulle ringe tilbage. 

Ingen benyttede sig dog af denne mulighed, til trods for at 4 deltagere havde en 

computer.6 Var man interesseret kunne man også henvendte sig for yderligere 

information. Denne kontakt og tilmeldingsform gav mulighed for at tale yderligere 

med borgeren, samt oplyse mere om indholdet. Tilmeldingsfristen var 3 uger. 

4.5. Annoncering og valg af navn.  

Vi havde ingen informationer om, hvordan annonceringsmaterialet var udformet i 

WES.  

Pga. tidsnød kunne vi ikke nå at annoncere i Aalborg Kommunes blad til 

pensionister: ”Dit Blad”, eller i lokalavisen. Vi satsede derfor på uddeling af en folder 

(se bilag 10-1+2). Det ville også rette indsatsen direkte mod målgruppen og ikke mod 

hele kommunen/lokalområdet. 

Vores folder skulle så kort og præcist som muligt informere om, hvad Lifestyle 

Redesign®-gruppetilbuddet indeholdt, hvor og hvornår det skulle foregå, hvem der 

kunne deltage osv. samt ikke mindst give interesserede lyst til at henvende sig. 

Udformningen af folderen var en opgave, som krævede en hel del ressourcer og tid.  

Vi valgte, at kalde det et kursustilbud, da vi mente det ville svare til den gængse 

opfattelse af tilbuddets form. Der skulle også findes et dansk navn, da vi ikke mente, 

det ville virke oplysende og tiltrækkende på danske ældre at kalde det et Lifestyle 

Redesign®-kursus. Ligeledes ønskede vi også at finde et kort, fyndigt og positivt 

slogan, der fortalte noget om, at man selv skulle være aktiv og at det handlede om 

ens liv, med tanke på sundhed.  

Det blev til: ”Skab dit liv”7 og ”Gør dit liv sjovere, sundere og mere aktivt.” 

Beskrivelsen af hvad kursustilbuddet gik ud på var vanskelig, da det dels skulle være 

kort og oplysende, men også fordi vi ikke havde praktiske erfaringer med indholdet, 

kun hver vores egen teoretiske forforståelse. Vi lavede flere forslag og fik vejledning 

af flere gange. Vi blev foreslået at forelægge udkastet for en gruppe ældre og gjort 

opmærksomme på at teksten talte meget til kvinder med ordet ”skabe”. Vi var 

imidlertid i tidsnød og havde ikke umiddelbart et andet og bedre bud, så vi følte os 

derfor presset til at bruge det, som det lå. Vi valgte en korngul farve for at den skulle 

skille sig lidt ud fra den øvrige post. Vi valgte selv at kopiere folderen for at spare tid.  

Vi delte selv folderen ud, for at få en fornemmelse for området: Hvordan ser der ud, 

adgangsforhold m.m. og få et indtryk af miljøet i området: Hvordan bruger beboerne 

området, hvordan er stemningen, når man færdes der, m.m. Forinden var 

uddelingsdagen valgt ud fra, at folderen helst skulle ud i postkasserne 2 dage før 

eller efter der var uddelt reklamer i bebyggelsen, så den ikke bare røg ud eller blev 

overset i mængden.  

                                            
6
 Mailadressen er nedlagt igen. 

7
 Senere erfarede vi, at ”Skab dit liv” er et mønsterbeskyttet navn for en psykoterapeutisk virksomhed. 

Efter aftale med indehaveren kunne vi køre dette kursus færdigt, men navnet kan selvsagt ikke bruges 
fremover. 
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Diskussion: Vi har i folderen beskrevet, hvordan livssituationen evt. kan se ud, når 

man bliver ældre, og at der er mulighed for at skabe en sundhedsfremmende 

ændring ved deltagelse på kurset. Denne ændring er forsøgt omtalt som en, de selv 

skaber ud fra deres egne ønsker. Vi anvender ord som viden, ideer, afprøve samt 

høre små foredrag.  Det er alt sammen vigtige ting, men vi har ikke fået beskrevet 

væsentlige dele af det, der skal til for at skabe en ændring, og som er kendetegnet 

for Lifestyle Redesign®-processen, nemlig egen analyse af aktiviteter, refleksion og 

personlig udforskning.   

Vi skulle i folderen have brugt ord som forstå, forholde dig til og lære dine aktiviteter 

at kende. Derudover skulle vi have forklaret tydeligere, at det er en proces, hvor man 

skal arbejde med sig selv med det formål at fremme sin egen sundhed, og at det 

eventuelt betyder at ændre sine daglige aktiviteter. En proces, hvor man selv tager 

ansvar for, hvad der skal ske og selv er aktiv. Det er andet og mere end det, man 

nødvendigvis forstår, når man læser vores formulering i folderen: ”interesserede i 

sammen med andre at arbejde aktivt med egne aktiviteter”. 

Nogle af gruppedeltagerne havde svært ved at forstå disse elementer, og blev på 

nogle måder ved med at undre sig over, at vi ikke underviste på gammeldags vis og 

tilrettelagde aktiviteterne for dem. Det skyldes måske også deres forforståelse af 

begrebet: Kursus. 

4.6. Juridiske spørgsmål.  

4.6.1. Deltagerinformation. 

Vi kontaktede jurist i Aalborg Kommune for at undersøge, om der var formelle krav 

og love, som projektet skulle overholde, udover at opfylde de krav Socialministeriet 

stillede i forbindelse med bevilling af puljemidlerne.   

Vi blev opfordret til at lave en samtykke-formular, der kort og præcist beskriver: 

 projektforløbet 

 visitationskriterier 

 at det er frivilligt at deltage og at man har mulighed for at trække sig under 

forløbet, hvis man ønsker det 

 hvilke undersøgelser man indgår i  

 hvilke rapporter, der skal skrives 

 tavshedspligt 

 anonymisering i forbindelse med offentliggørelse af resultater/rapporter 

 hvilke ”bivirkninger”/ulemper, der kan være forbundet med deltagelse 

 

Vi udformede et sådant informationsskrift til deltagerne (se bilag 11). 

4.6.2. Databehandling. 

For at afklare, om projektet skulle anmeldes til Datatilsynet, tog vi kontakt til Ældre- 

og Handicapafdelingens IT-afdeling, der oplyste, at vores projekt ville være omfattet 
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af de procedurer, der i forvejen var gældende for arbejdet i Ældre- og Handicap-

forvaltningen, Aalborg Kommune.  

Til sikring af korrekt IT-behandling og opbevaring af personfølsomme data oprettedes 

en særskilt adgang til CARE, da vi ønskede at holde disse data adskilt fra den 

almindelige databehandling.   

Da vi havde geografisk adskilte arbejdspladser, blev der oprettet et fællesdrev på 

intranettet, hvor vi havde mulighed for at opbevare de almindelige arbejdspapirer i 

projektet - samlet et sted, med fælles adgang.  

Vi kan kun anbefale, at denne type foranstaltninger er afklarede med de ansvarlige 

parter og sat i værk som noget af det allerførste i forberedelsesfasen.  

4.7. Tidsfaktoren i forberedelserne. 

Vi havde sat 3 måneder (2 dage om ugen) af til forberedelserne, hvilket viste sig at 

være alt for lidt. Der var mange helt nye områder for os, som var nødvendige at 

sætte os ind i. Udarbejdelse af en folder samt rekruttering af deltagerne var faktisk 

små udviklingsprojekter i sig selv. De praktiske forberedelser, uforudsete problemer, 

venten på svar fra diverse samarbejdspartnere og afklaring af formalia tog også en 

del tid. Det kom bag på os, at forberedelsesfasen var så tidskrævende. Vi måtte 

sætte en ny startdato for gruppeforløbet. Vi brugte alt i alt 5 måneder på 

forberedelserne, men var hele tiden pressede og fik ikke inden start den fornødne tid 

til en struktureret egen analyse af aktiviteter og gennemarbejdelse af indholdet til de 

første temaer, hvilket resulterede i nogle misforståelser, som påvirkede resten af 

forløbet. Eksempelvis i forhold til vores præsentation af metoden, som beskrevet 

ovenfor. Set i bakspejlet skulle vi have rykket startdatoen en måned mere. 
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5. DELTAGERNE. 

5.1. Deltagelseskriterier. 

Deltagerne i WES: 

 boede i egen bolig og var selvhjulpne, 73 % boede alene 

 27 % havde funktionsnedsættelser (defineret af deltageren) 

 alder ≥60 år  

 35 % mænd, 65 % kvinder 

 gruppen var multietnisk8, 70 % talte engelsk, 30 % mandarin kinesisk. (Alle 

aktiviteter foregik på såvel engelsk som mandarin). 

  

For at kunne indsnævre den overordnede målgruppe samt sammensætte en gruppe 

på 10 deltagere udformede vi følgende kriterier for deltagelse i ”Skab dit liv”: 

 borgere over 60 år, der ikke er erhvervsaktive 

 bosiddende i det pågældende boligkompleks i lokalområdet 

 med en kronisk lidelse, der påvirker eller truer med at påvirke udøvelsen af 

ønskede daglige aktiviteter 

 som ikke har psykiatrisk sygdom, demens eller kognitive problemer 

 som er selvhjulpne/ har begrænset behov for fysisk hjælp 

 som ønsker at gøre en indsats for et liv med meningsfulde aktiviteter 

 som har motivation og potentiale til at arbejde med egne roller og vaner, 

aktiviteter og aktivitetsmønstre, med det formål at fremme egen sundhed 

gennem ændret livsstil 

 som kan indgå i en gruppe 

                                            
8
 “African-Americans, Hispanic, whites, and Asian”. 
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5.1.1. Kronisk lidelse. 

I forprojektet havde vi indlagt et ekstra kriterium i forhold til WES: Kronisk lidelse 

(ikke begrænset til enkelte diagnoser, men bredt defineret som en tilstand, hvor 

fysisk eller psykisk sygdom har medført varig påvirkning af funktionsniveauet med 

aktivitetsbegrænsninger til følge).   

Vores begrundelse var, at vi gerne ville sikre, at tilbuddet gik til personer med 

aktuelle sundhedsmæssige problemstillinger, og derfor et formodet større behov. 

Desuden var der meget fokus på kroniske lidelser i samfundet generelt, hvilket 

måske kunne fremme finansieringsmulighederne.  

Vi fastholdt dette ekstra kriterium i dette projekt. Næste alle der henvendte sig havde 

en kronisk lidelse. Det blev derfor afgørende, hvorvidt den påvirkede eller truede med 

at påvirke udøvelsen af ønskede daglige aktiviteter, der blev kriteriet. 

5.1.2. Psykiatrisk sygdom. 

Vi måtte undervejs i processen præcisere, at med psykiatrisk sygdom mentes, at 

deltageren var psykotisk, alvorligt depressiv eller havde andre svære psykiatriske 

symptomer.  

Lifestyle Redesign® retter sig bestemt også mod personer med psykiske lidelse, hvis 

tilstanden tillader det. 

5.1.3. Selvhjulpne/begrænset behov for fysisk hjælp. 

Det er klart, at Lifestyle Redesign® også retter sig mod personer med 

funktionsnedsættelse, der kræver personhjælp. Personaleressourcerne skal blot 

være tilstede.   

Vi havde i dette projekt, hvor vi skulle afprøve metoden, brug for at vi begge kunne 

være fuldt tilstede under gruppemøderne mhp. den faglige sparring undervejs og 

evaluering bagefter. Vi indsatte derfor dette kriterium, da vi ikke havde mulighed for 

at trække på andet personale i tilfælde af deltageres behov for hjælp til f.eks. 

forflytning m.v. ved toiletbesøg.  

5.1.4. Motivation og potentiale. 

Det er særdeles vigtige kriterier i forhold til deltagerens mulighed for at få udbytte af 

forløbet. Det er ikke konstante faktorer, der kan måles og vejes endegyldigt ved 

visitationen, da de kan påvirkes undervejs i processen. Det er imidlertid meget vigtigt, 

at få en god fornemmelse af borgerens motivation og potentiale, og vi spurgte 

grundigt ind til disse områder hos hver enkelt, men manglede redskaber til at komme 

mere i dybden.  

5.1.5. At kunne indgå i en gruppe. 

Omfatter ikke blot evnen til at indgå i en social sammenhæng,(rumme andres 

meninger og problemstillinger, kunne lytte og bidrage med sit osv.) men også vigtige 

områder som at kunne se og høre. Er der problemer, og i hvilken grad kan 

deltageren håndtere dem? Svaret på det kan måske ikke gives på forhånd, da 
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samspillet i den konkrete gruppe har stor indflydelse. Her kan der spørges ind til 

deltagernes tidligere erfaringer og kompensations- eller løsningsmuligheder.  

5.2. Visitation.  

5.2.1: Borgernes henvendelse. 

19 borgere (18 kvinder, 1 mand) henvendte sig efter at have modtaget folderen i 

postkassen. Vi havde udarbejdet en interviewguide til denne første henvendelse (se 

bilag 12), hvor vi dels spurgte ind til data på personen og dels til, hvad der havde fået 

dem til at ringe til os, og hvad de forventede at få ud af kurset. Den var også tænkt 

som et redskab til at få borgeren til at reflektere fx over, hvad de havde tænkt sig at 

få ud af kurset, hvis de ikke allerede havde gjort det.  

Det var et godt redskab, som sagtens kan udbygges, da vi ofte tog den blanke 

bagside i brug, når borgeren fortalte om sit liv. 

Ved den første kontakt havde mange brug for at få mere at vide om kurset og 

indholdet. Vi oplyste om det i telefonen, men lagde op til at vi gerne ville komme ud 

på besøg og fortælle mere detaljeret om det, hvilket alle var interesseret i. Vi havde 

en formodning om, at der ikke ville komme flere, end at vi ville kunne overkomme at 

besøge alle, hvilket ville give os en bedre mulighed for at sikre, at borgeren havde 

forstået vores information. Samtidig fik vi lejlighed til at få et direkte indtryk af 

borgeren. Det var en god beslutning, idet der på disse besøg udviklede sig mange 

rigtig gode dialoger. Ligeledes gav det os et indtryk af borgerens hjemmiljø og vi så 

med egne øjne, hvordan deres umiddelbare fysiske funktion var.  

Det er dog vigtigt at give sig god tid til den indledende telefonsamtale for at undgå at 

komme ud til nogle, som reelt ikke er kandidater.  

5.2.2. Deltagerinformation. 

Til det første besøg havde vi på baggrund af oplysningerne fra juristen udarbejdet et 

4-siders informationspapir med titlen: ”INFORMATION TIL BORGERE, DER 

HENVENDER SIG ANGÅENDE KURSET: ”Skab dit liv” Aalborg, november 2007”. 

Her blev der på formel vis grundigt redegjort for projektet (se bilag 11) og borgeren 

skulle ved visitationssamtalens afslutning skrive under på at have modtaget 

informationen, hvis de fortsat ønskede at deltage på de beskrevne betingelser. Kopi 

til borgeren. 

5.2.3. Forståelse for hvad kurset indeholder.  

Derudover havde vi udarbejdet 2 ark med overskrifterne: ”Skab dit liv information” og 

”Gruppearbejde i Skab dit liv” (se bilag 13 og 14). Det er tænkt som en huskeseddel 

og et ”tale-papir”, der skal hjælpe med formuleringer undervejs i samtalen. Her 

informeres i ”du-form” om kurset. Deltagerne fik herefter en kopi og tog meget godt 

imod denne grundige introduktion og de fleste var meget engagerede i samtalen.  

Diskussion: Det, at deltagerne forstår, hvad kurset går ud på, samt hvordan der 

arbejdes, er meget vigtigt. For at få det fulde udbytte skal de turde sætte sig selv i 

spil (stille spørgsmål, fortælle, undres, forfølge et mål, ændre). De skal turde fortælle 
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om sig selv og deres hverdag. Jo bedre en forståelse deltagerne får for netop disse 

aspekter, jo bedre mulighed har de for at vurdere, om de ønsker at deltage. Når der 

samtales om, hvad kurset går ud på, kan det nemt opfattes, som et spændende 

kursus, hvor man får ny viden og information om sundhed, aktiviteter og hverdagsliv. 

Men det, der kendetegner Lifestyle Redesign®-programmet er måden, der arbejdes i 

dybden med disse ting. Netop dette er meget nyt for mange ældre. Måske har de 

aldrig prøvet det før. En deltager udtalte:  

”Vi er af den gamle skole og har aldrig prøvet sådan noget her (gruppearbejde). Vi er 

vant til at få at vide, hvad vi skal og så gør vi det – men ikke til sådan noget med at 

tænke efter ……” 

Jo dybere og grundigere samtale om dette, jo mere nuanceret billede af deltagernes 

formåen mht. deltagelse på kurset, vil man få, således at det bliver nemmere at 

sammensætte en god gruppe. 

Vi brugte megen energi på at få udarbejdet kriterier og informationsmateriale, hvilket 

manualen også beskriver som en vigtig del af forberedelserne.  

Samtalerne i visitationsprocessen var præget af, at vi endnu ikke havde praktisk 

erfaring at trække på, hvilket gjorde det sværere at informere de borgere, der havde 

brug for helt konkrete eksempler for at forstå vores information.  

Indlysende vilkår for nybegyndere. Ikke desto mindre har det skærpet vores 

forståelse for vigtigheden af en grundig forberedelsesfase med bl.a. tid og rum til 

egen analyse af aktiviteter, gerne under supervision.   

5.2.4. Gruppestørrelse og sammensætning. 

8 af de 19 personer endte med at trække sig fra tilbuddet undervejs i visitationen.  

En syntes egentlig hun havde alt det vi talte om, en anden ville hellere koncentrere 

sig om et konkret projekt, der også var på vej i hendes liv, to forstod, at det ikke var 

noget for dem, to personer havde egentlig for mange aktiviteter i gang i forvejen, en 

ønskede ikke at deltage i et forsøg, en trak sig pga. pludseligt opstået alvorlig 

sygdom i familien og en syntes, det blev for ”tæt på” i forhold til naboerne. 

Der var således 11 personer, som opfyldte kriterierne, og som ønskede at deltage. Vi 

havde plads til 10.  

I informationsmaterialet havde vi redegjort for, at i tilfælde af flere interesserede end 

pladser, så vurderede og afgjorde vi den endelige gruppesammensætning ud fra en 

overordnet vurdering.  

Vi skulle vælge en person fra. Vi overvejede at tage alle med, men manualens 

anbefalinger er 8-10 personer, så vi blev enige om at holde fast ved en 

gruppestørrelse på 10 personer. 

Vi gennemgik alle 11 personers ressourcer og svagheder, diskuterede 

gruppesammensætning og oplistede forskellige muligheder for gruppedannelse. 

Hvordan var borgerens liv ellers? Hvordan så gruppesparringen ud indbyrdes osv. 

osv. Her fik vi illustreret, hvordan udskiftning af en person, kan ændre en 
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gruppestruktur radikalt. Det var en besværlig proces, hvor det blev meget tydelig, 

hvor vigtig det er at have visitationskriterier.  

Vi endte med at give afslag til en person, som i forvejen havde mange udadvendte 

aktiviteter og mange ressourcer. Vedkommende fik en grundig forklaring på afslaget, 

og havde fuld forståelse for dette.  

De borgere, der kom med i gruppen, fik både en opringning samt skriftligt besked.  

En blev alvorligt syg i perioden fra visitationen til gruppeforløbets start og havde 

svært ved at komme ovenpå igen. Det så længe ud til at hun ville kunne starte med 

lidt forsinkelse og hun var selv meget interesseret i dette. 3 uger inde i 

gruppeforløbet måtte hun melde endeligt fra. Vi valgte at køre gruppen videre med 

det reducerede antal, da de nu kendte hinanden og vi stadig holdt os indenfor det 

anbefalede antal på 8-10.  

5.3. Den endelige gruppesammensætning.  

Deltagere på kurset Skab dit liv  

 boede i egen bolig og var selvhjulpne (3 fik dog hjælp til rengøring). 

 6 boede alene, 1 med ægtefælle, 1 med barn, 1 med weekend-forhold 

 alle rapporterede en eller anden form for funktionsnedsættelse 

 alder: 60 - 81 år 

 alle var kvinder 

 alle var danskere 

 5 fraskilte, 2 enker, 2 uden børn, 7 med børn 

 3 folkepensionister, 4 førtidspensionister, 2 efterlønnere  

 5 deltog ikke i en anden form for gruppe aktivitet  

 2 deltog i en anden gruppeaktivitet, 2 deltog i 2 andre gruppeaktiviteter.  

 kroniske lidelser: osteoporose, slidgigt, diabetes, følger efter diskusprolaps, 

nedsat hørelse, angst og depressionstilstande, hjertesygdom, astma, psykose 

(velbehandlet), kræftsygdomme.  

 

5.3.1. Deltagernes kompetencer og betydningen for gruppeforløbet. 

Det viste sig, at vi havde samlet en gruppe med meget forskellige kompetencer, 

kognitivt, kommunikationsmæssigt, psykisk, socialt og fysisk. Det blev især tydeligt, 

da gruppen blev samlet og kom i gang med at arbejde.  

Det stillede ekstra store krav til gruppedeltagernes evner til at indgå i en gruppe, og 

det gav os store udfordringer i forhold til den pædagogiske tilrettelæggelse hele vejen 

igennem forløbet. 

Størst betydning fik forskellene på de områder, der refererer til de tre sidste 

visitationskriterier vedrørende motivation, potentiale, det at gøre en indsats samt det 

at kunne indgå i en gruppe. Forståelse for hvad der arbejdes med i gruppen og 

hvordan, samt ønsket om forandring, har større betydning end alder, familie, 

diagnoser, interesser osv.  
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Stor aldersmæssig spredning kan berige en gruppe på mange måder, men det kan 

også virke hæmmende, da ens livsperspektiv og langsigtede mål alt andet lige er 

forskellige om man er 60 eller 80.  

Vi gjorde den erfaring, at det billede af deltagerne, man skal søge at få i 

visitationsprocessen i særdeleshed bør vise noget om deltagernes kompetencer på 

det sociale, psykiske og kognitive område.  

Det er vigtigt at vide, hvilke sociale kompetencer og erfaringer deltagerne har. Har de 

prøvet gruppearbejde før, og hvad forstår de ved gruppearbejde, kan de formulere 

sig på skrift, kan de reflektere over deres aktiviteter, hverdagsliv og deres 

besværligheder. Kan de tage ordet i en gruppe? Kan de lytte? Det er vigtigt at vide 

noget om, for at vi som terapeuter kan understøtte dem, så den enkelte og gruppen 

får så meget som muligt ud af det.   

Et andet vigtigt område er syn og hørelse. Især hørelsen har stor betydning i et 

forløb, hvor man skal lytte til andre, svare relevant eller gå i en dialog. Et lige så 

vigtigt aspekt vedrørende dette, er hvorledes deltageren håndterer sit handicap. 

Hvad gør vedkommende, når/hvis han/hun oplever, at det bliver et problem? Eller 

hvis andre gør? Det viste sig hen ad vejen, at tre havde høreproblemer, to så det 

påvirkede deres deltagelse i gruppen.  

Vi har undervejs i gruppeforløbet erfaret, hvor vigtigt det er at få ovennævnte faktorer 

godt belyst allerede ved visitationen. Redskaber til at få afdækket disse faktorer vil 

være en stor hjælp. Disse kunne f.eks. være en interviewguide vedrørende de 

sociale kompetencer og erfaringer med gruppearbejde, samt afprøvning af konkrete 

små opgaveeksempler fra kurset (kognitivt). 

Udover at få fokus på dette i visitationen og ved de indledende individuelle samtaler, 

kan man mere målrettet tage det op i gruppen under arbejdet med de første temaer – 

dvs. sætte det på dagordenen i gruppen. 

Hvorvidt gruppen bliver velfungerende afhænger af så mange forskellige faktorer, at 

det er svært at sætte helt konkrete anbefalinger op i forhold til 

gruppesammensætning. Det vigtigste er, at man som gruppeledere er uhyre 

opmærksom på deltagernes forudsætninger og gruppedynamikken.  

5.3.2. Deltagere, der afsluttede før tid og betydningen for gruppeforløbet. 

Fire deltagere afsluttede før tid. En efter knap fem måneder og en periode med 

sygefravær. Tre efter 6 måneder. Årsagerne hertil var flere. En gennemgang af 

årsager relateret til helbredsstatus gives i forbindelse med opgørelsen af SF-36 (se 

afsnit 11.4). 

En deltager forlod gruppen meget brat, som en kulmination på en lang periodes 

frustrationer. Havde bl.a. ikke de psykiske ressourcer til at rumme konflikter i 

gruppen, de andre deltageres problemer og vores måde at køre gruppen på. Dette 

faldt sammen med 2 andre deltageres afslutning pga. helbredsmæssige årsager, 

muligvis kombineret med en vurdering af det hidtidige udbytte.  
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Gruppen var nede på 5 deltagere. Det er vores oplevelse, at der faldt mere ro over 

gruppen og at kommunikationen herefter blev friere og mere frugtbar. Dette kan 

skyldes flere faktorer, bl.a.: 

 Deltagerne kendte efterhånden hinanden bedre 

 Det var lettere for nogen at komme på banen i den mindre gruppe 

 Persongalleriet ændrede sig, og hermed gruppedynamikken 

 Deltagerne var blevet mere erfarne i arbejdsmetoderne i gruppen 

 Emnerne virkede mere aktiverende på deltagerne 

 Vi fik flere ressourcer til at fremme kommunikationen og gruppedynamikken i den 

mindre gruppe. 

Konklusionen for os og deltagerne var dog, at et deltagerantal på 8-10 er passende. 
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6. LIFESTYLE REDESIGN®-PROGRAMMETS OPBYGNING.  

Hver gruppe er ledet af en ergoterapeut skolet i den aktivitetsvidenskabelige 

tankegang.9 Deltagerne arbejder i grupper på 8-10 personer, og mødes en gang om 

ugen i 2 timer gennem 9 måneder. Herudover har hver deltager 9 individuelle timer til 

løbende opfølgning. Der arbejdes med udvalgte temaer til den specifikke gruppe. 

Hver deltager udarbejder individuelle mål.   

6.1. Indholdstemaer. 

6.1.1. Temaer i den amerikanske manual. 

Selve gruppeinterventionen er bygget op over forskellige hovedtemaer.  

Temaerne i WES er fremkommet via 2 forskningsundersøgelser og er afprøvet på de 

mange hold i udviklingsfasen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de samme 

temaer vil være relevante for alle deltagere i et Lifestyle Redesign®-program. Det 

danske samfund er på mange måder anderledes end det amerikanske, hvorfor de 

ældres daglige aktiviteter påvirkes af andre økonomiske, kulturelle, sociale og 

miljømæssige forhold. Der kan også være regionale forskelle indenfor det enkelte 

land. Derfor opfordres der til altid at foretage en behovsundersøgelse.  

Temaerne er fleksible i form og omfang, og de kan anvendes i den rækkefølge, det 

findes naturligt i det enkelte gruppeforløb. Dog er opstartstemaet med introduktion til 

aktivitet mere eller mindre obligatorisk, da det er grundstenen til det videre arbejde 

og giver alle en fælles base at arbejde videre på. Ligeledes giver afslutningstemaet 

også sig selv, da det er vigtigt at få lukket ned på en god måde. 

Temaerne i WES var desuden: 

 Aktivitet, sundhed og aldring 

 Transport og aktivitet 

                                            
9
 I dette projekt har vi været to ergoterapeuter med det formål at kunne give hinanden faglig sparring. 
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 Økonomi og aktivitet 

 Sundhed gennem aktivitet: Fysisk og mental aktivitet 

 Mad/måltid som aktivitet 

 Tid og aktivitet 

 Sikkerhed (hjemme og i samfundet) og aktivitet 

 Sociale relationer og aktivitet 

6.1.2. Temaer i kurset Skab dit liv - Lifestyle Redesign® i Aalborg. 

På baggrund af vores behovsundersøgelse (se afsnit 4.2) og begivenhedernes gang 

undervejs kom programmet hos os til at bestå af følgende temaer: 

 Aktivitet – aldring – sundhed 

 Fysiske aktiviteter 

 Sikkerhed og aktiviteter 

 Transport og aktiviteter 

 Sociale aktiviteter 

 Kost og aktiviteter 

 Økonomi og aktiviteter 

 

De fremkomne aktiviteter var således alle sammenfaldende med de amerikanske. 

Fysisk aktivitet og sociale aktiviteter fik størst tyngde. 

De overordnede temaer hjælper med at give forløbet struktur. Det kræver en vis 

oplæring at have blik for evt. temaer i behovsundersøgelsen og de indledende 

samtaler, da deltagerne sjældent præcist siger, at de har behov for at arbejde med 

f.eks. sikkerhed eller sociale aktiviteter. Det er også vigtigt, at have blik for 

udviklingen undervejs i forløbet. Der kan opstå behov for nye temaer.  

I den norske manual nævnes, at et tema om ”Offentlige tilbud og serviceydelser” var 

meget relevant, således at de ældre kunne blive bekendt med de tilbud og ordninger, 

som fandtes i nærmiljøet. Dette tema havde vi ikke særskilt, men inddrog det flere 

steder undervejs. F.eks. kommunens træningstilbud, diætistordning, handicapkørsel 

m.m. Besøg på biblioteket kunne også have været en mulighed, eventuelt under et 

nyt tema: ”Gratis glæder i din by”. Her kunne man måske inspirere til et andet tema, 

der bliver mere og mere uomgængeligt, nemlig: ”Ny teknologi, SMS, Internet”, bl.a. 

som led i emnet: ”Informationssøgning”. 

6.2. Målsætning. 

Gruppen har samlet set et fælles mål, nemlig fremme og/eller bevarelse af deres 

sundhed og livskvalitet. 

Derudover sætter hver enkelt deltager deres egne personlige mål. De kan have fra 

nogle få mål indtil 6-7 stykker, typisk svarende til et mål for hvert tema. Det optimale 

vil være at de har minimum 2-3 mål.  

Målsætningen blev lavet på baggrund af den indledende samtale og ved hjælp af 

COPM interview og scoring ca. 1 måned inde i forløbet. Det var svært for de fleste at 
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sætte sig mål – især hvis det ikke udsprang fra et konkret ønske om at begynde på 

eller afprøve noget nyt. De havde ofte brug for hjælp til at kombinere deres ønsker 

med en aktivitetsbaseret sundhedsfremmende målsætning. Målene var enten meget 

konkrete, f.eks. starte til Pilates eller meget svævende som f.eks. bevæge sig noget 

mere eller i gang med aktiviteter udenfor hjemmet.  

Det var en vigtig opgave at støtte dem i analysen af deres behov og de aktiviteter, de 

valgte. Ofte var de umiddelbart tilfredse blot de kom i gang med at handle ved f.eks. 

at starte på at spille Petanque, uden at tænke ind hvad de ville have ud af det. F.eks. 

om det kun var en fysisk aktivitet, der umiddelbart virkede sjov og realisabel, eller om 

den f.eks. også skulle give bedre kondition eller stimulere blodcirkulationen i benene. 

For at afklare de enkelte deltageres behov udførte vi undervejs i forløbet COPM-

interviews og scoring i forhold til fysiske aktiviteter og senere i forhold til sociale 

aktiviteter. Målene blev bl.a. derfor mere præcise senere i forløbet. Det betød også, 

at disse interviews blev styrende for forløbet, da temaerne ”Fysiske aktiviteter” og 

”Sociale aktiviteter” herved blev de dominerende.  

Deltagerne skulle via de første gange i gruppen gerne have fået en større 

forudsætning for at lave mål i forhold til sig selv og i relation til aktivitet og sundhed, 

fordi de var blevet klædt på med viden om aktivitet, sundhed og målsætning. 

Det blev vores erfaring, at der bør arbejdes grundigt med det at sætte mål. Det er 

vigtigt, at deltagerne forstår værdien af at sætte mål. Hvor vant er de til at tale om 

ønsker og problemstillinger i forhold til at sætte mål? Er de blevet udfordret på disse 

spørgsmål før? Ligeså vigtigt er støtten til selv at skulle realisere målene.  

F.eks. fortalte en deltager: 

”Jeg har været langt nede… og der skulle bare ske noget – derfor meldte jeg mig til 

dette kursus. Nu kan jeg se, at det jeg manglede var nogle gode aktiviteter at fylde 

min dag ud med. Nu er mit mål at få startet på flere aktiviteter, så min dag bliver fyldt 

ud. Og gerne sammen med nogen, så jeg ved, der er nogen, der venter på mig i 

stedet for sofaen. Jeg tror, at aktiviteterne kan gøre, at der ikke er plads til de 

negative tanker”.  

Deltagernes kognitive kompetencer spiller meget ind i denne proces. Ved at arbejde 

mere konkret med målsætning, herunder prøve at lave små eksempler på 

målsætninger, f. eks. Jeg vil gerne i gang med at gå en tur hver anden dag og 

diskutere det i gruppen. Hvad er behovet? Opfylder denne aktivitet behovet? Er det 

et realistisk mål? Hvordan kan man afgøre om det er nået? Hvad skal der til for at det 

kan realiseres? Alternative mål? osv.  

Den amerikanske manual opererer med en individuel samarbejdsplan– et A-4 ark 

med navn og mål. Vi fik ikke udarbejdet et sådant ark, som sikkert kunne være et 

overskueligt redskab også for deltagerne. Vores samarbejdsredskab blev COPM, 

som måske ikke gav deltagerne den overskuelighed, mange havde brug for. 



44    Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune. Et ergoterapeutisk sundhedsfremmeprojekt. 2007-2009. Løkken & Overgaard. 

6.3. Individuel opfølgning. 

I programmet ligger der op til 9 individuelle ergoterapitimer til hver deltager. I den 

amerikanske manual tænkes de, udover den individuelle målsætning, anvendt til 

dybere samtaler om personlige forhold, hændelser eller emner fra gruppemøder, 

samt til samtale om aktiviteter og betydningen af disse, og sidst men ikke mindst til 

direkte afprøvning eller udforskning af aktiviteter, hvor deltageren har brug for støtte. 

Vi oplevede disse individuelle opfølgninger som et godt kvalitetssikringsredskab for 

både deltageren og os. Vi lærte deltageren bedre at kende, kunne skabe tillid samt 

fik mulighed for at være mere konfronterende. Deltageren kunne komme frem med 

mere personlige spørgsmål og overvejelser samt tilbagemeldinger til os. 

Der var stor variation i deltagernes oplevelse af behovet og ønsket om disse 

individuelle møder – lige fra at de var meget efterspurgte til at deltageren oplevede 

møderne som ”for tæt på”.  

I starten meldte vi ud til alle, at det nu var ved at være tid til en individuel samtale. 

Senere blev det mere individuelt. Det blev på et tidspunkt klart for os, at vi ikke havde 

fået præciseret tydeligt nok, at møderne også var til individuel praktisk afprøvning og 

at behovet for en individuel opfølgning også kunne ligge hos os, da en del af 

ergoterapeutens funktion i gruppeforløbet er at støtte deltagerne i at få øje på og 

erkende forhold omkring deres aktivitetsvalg, kommunikation og samspil med 

gruppen m.m. 

En time til en individuel opfølgning er ikke altid tilstrækkeligt. Derfor bør man tænke 

på de 9 timer, som en pulje, man kan bruge af, hvilket vi gjorde.  

6.4. Mappen. 

Lifestyle Redesign®-metoden indbefatter også, at der udarbejdes referater af 

brainstorms, gruppediskussioner og forløb for hvert gruppemøde. Disse samles tillige 

med diverse udleveret materiale i en mappe hos hver enkelt deltager. Mappen vil 

efter forløbet fungere som en ressourcemappe for deltagerne. Deltagerne opfordres 

til at være aktivt med til at skrive til mappen. 

Vi udleverede en kursusmappe med deltagerens navn på det til kurset designede 

omslag, samt et ”start-kit” (kuglepen, 5 ark skrivepapir, 3 ark kulørt papir samt 4 

plasticlommer) til hver deltager. En liste over mødedatoerne kan også med fordel 

placeres i mappen fra start. Desuden fik alle navneskilt. 

Til hver gang blev der lavet et ark med dagens program. Desuden blev der undervejs 

udleveret oplæg, hjemmeopgaver, små artikler, pjecer samt renskrevne flipovers og 

brainstorms.  

Deltagerne var glade for navneskiltet i starten. Ligeledes glade og lidt benovede over 

at få udleveret en mappe med navn på. Alle samlede deres referater og papirer i 

mappen, men ikke alle kunne se sig selv bruge den senere. En gav udtryk for at det 

var alt for meget papir, andre gik meget op i at have alt i datoorden samt gav udtryk 

for, at de så mappen som en god hjælper til at huske, hvad der havde været arbejdet 

med og som et holdepunkt efter gruppeforløbet. En deltager udtalte: 
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” Jeg tager tit mappen frem og kigger i den om aftenen, tænker over hvad vi 

snakkede om sidste gang, og så sidder jeg og tænker videre…..” 

Når en deltager synes, det er meget papir, siger det måske noget om, hvordan hun 

er vant til at få, søge samt bruge information. Dette element er vigtigt i forhold til hele 

gruppeforløbet, og bør tænkes mere ind allerede fra start, ved at det tages konkret 

op i gruppen, f.eks. i form af ”Occupational Storytelling” (se pkt. 8.2.1).  

Vi fik efterhånden et indtryk af at flere deltagere i denne gruppe ikke var særligt vant 

til at arbejde skriftligt. Det påvirkede vores tilgang til arbejdet på den måde, at vi blev 

mere tilbageholdende i vores opfordringer til deltagerne om selv at være er aktive 

med at skrive mere til mappen f.eks. ved selv at renskrive plancher eller referater 

eller at de individuelt nedskrev noget til mappen, f.eks. den historie de havde fortalt 

om dem selv i gruppen den pågældende dag. Vi opfordrede i starten deltagerne til at 

påtage sig opgaven, men det slog ikke an. En deltager udtalte:  

”Jeg er slet ikke vant til den slags, og så vil det tage evigheder at gøre det, det vil 

sinke hele snakken i gruppen…..” 

Det var oftest os, der indsamlede pjecer og andet informationsmateriale til deltagerne 

f.eks. fra Sundhedsstyrelsen, biblioteket, avisen, busplaner og tilskudsmuligheder til 

transport. Her skulle deltagerne have været opfordret til selv at være mere aktive. 

6.5. Opstart af gruppeforløb. 

6.5.1. Det første møde i gruppen. 

Opstarten er ifølge manualen vigtig for at skabe tryghed i gruppen og for at lære 

gruppelederne og hinanden at kende. Der informeres om programmet, og der 

snakkes forventninger og det anbefales, at der udarbejdes en gruppekontrakt 

omkring relevante ting for den pågældende gruppe f.eks. tavshedspligt, fotografering, 

procedure for afbud, rygning, mobiltelefoner, kaffe osv. (se bilag 15 og 16). 

Vi var meget bevidste om, at deltagerne skulle lære hinanden at kende, og at der 

skulle fokuseres på at få skabt tryghed i gruppen. Den første gang havde vi derfor sat 

god tid af til dette ved bl.a. at byde dem velkommen ved at servere kaffe og kringle. 

Derudover havde vi en præsentationsrunde, hvor de bl.a. skulle fortælle om en 

betydningsfuld aktivitet, de havde. Vi informerede igen kort om, hvad der skulle ske i 

kursusforløbet.  Der blev også taget hul på debatten om en gruppekontrakt. 

Deltagerne kom efterhånden på banen, især var der en del snak om, hvorvidt der 

skulle tilbehør til kaffen, rygning og hvad der lå i at have tavshedspligt. Det var godt 

at få sat ord på og lavet fælles aftaler, da deltagerne havde forskellige opfattelser. 

Det var nødvendigt at gøre deltagerne opmærksomme på, at vi kun havde 2 timer 

hver gang, hvorfor der kun var plads til en lille kaffepause med allerhøjest et par 

småkager. Tiden fløj af sted. Generelt var der en god stemning og ansigtsudtrykkene 

blev mere løse og glade efterhånden som mødet skred frem. 
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6.5.2. Lære hinanden at kende. 

Det skal ofres stor opmærksomhed, og der skal bruges meget tid i starten på at lære 

hinanden at kende. Den proces skal man tænke som fortløbende de første 3-4 gange 

- mindst. Vi ønskede at modvirke klikedannelse og ”faste pladser” og sørgede derfor 

for at deltagerne kom til at sidde ved siden af forskellige personer de første gange. 

Her var vi ikke opmærksomme på, at vi dermed brød den tryghed, det giver at sidde 

ved siden af en kendt person fra sidst. Spæde bånd, der blev knyttet, risikerede vi 

derved at bryde op igen.  

En velvalgt social aktivitet, hvor alle kan være med og hvor man gør noget sammen, 

vil være en god ide at sætte i værk i starten. Det vil også give en fælles erfaring, der 

kan vendes tilbage til og trækkes eksempler fra senere i forløbet. Deltagerne foreslog 

selv ved slutevalueringen en sammenskuds-frokost tidligt i forløbet.  

6.5.3. Lære og forholde sig til så meget nyt. 

 Deltagerne skal mødes og lære hinanden og gruppelederne at kende.  

 De skal lære, hvordan det er at arbejde i gruppen og blive klar over, hvordan de 

selv er og arbejder i gruppen.  

 De skal modtage en del ny viden, som de måske skal forholde sig til på en anden 

måde end de er vant til.  

 De skal i gang med at lave små kognitive opgaver samt evt. hjemmeopgaver, der 

måske skubber til deres vante forestillinger. 

 

Det blev en vigtig opgave hele tiden at koble tingene for dem. Selvom den 

indledende information og snak var generel og overordnet, ville den alligevel hænge 

direkte sammen med det, de selv hver især skulle arbejde med senere. Det skulle 

give dem de nødvendige forudsætninger for at kunne analysere deres aktiviteter og 

reflektere over, om de er sundhedsfremmende osv. 

Det kan være en stor mundfuld for mange, og det er vigtigt at have for øje. Det kan 

være nødvendigt at forklare tingene flere gange og fra nye vinkler – og der skal også 

være plads til et godt grin. 

6.5.4. Information er vigtigt. 

Andre ergoterapi-grupper har ofte f.eks. en fælles diagnose eller et fælles 

aktivitetsproblem, der kan give deltagerne et fælles udgangspunkt for 

gruppedeltagelsen, og ofte starter de med en (berettiget) forventning om at 

ergoterapeuten ”ved bedst”, og bestemmer, hvad der skal ske.  

Denne gruppe havde det til fælles, at de havde tilmeldt sig et kursusforløb med deres 

sundhed i fokus, med en uklar fornemmelse af hvad det ville indebære, men uden 

tvivl alle med mere eller mindre bevidste forventninger. Det er derfor vigtigt at arbejde 

grundigt med etablering af en fælles, tryg platform, samtidig med at man arbejder sig 

fremad i selve programmet.  

Det vil være fremmende for Lifestyle Redesign®-processen at sætte ord på, hvad 

opstartsfasen skal indeholde/bruges på ud over temaet: ”Aktivitet, aldring og 
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sundhed”: Nemlig at lære hinanden og hinandens aktivitetshistorie at kende, at blive 

trygge ved hinanden, og at få en fælles forståelse af indholdet i ordene: aktivitet, 

aldring og sundhed. Der skal igen informeres om arbejdsformen, at de selv er de 

vigtigste aktører i forløbet, og der skal skabes forståelse for, at de har levet hver 

deres liv, er forskellige og har forskellige behov og ønsker.   

En fælles social aktivitet, koblet på denne informations- og læreproces, vil også her 

være en god ide.  

6.6. Gruppemøderne. 

6.6.1. Mødestruktur – eksempler på program for gruppemøde. 

 Velkomst – Nyt siden sidst? - Gennemgang af dagens program 

 Opsamling fra sidste gruppemøde 

 Oplæg/brainstorm om dagens emne – evt. oplægsholder udefra. 

 Kaffepause 

 Gruppearbejde – samlet, ”2 og 2” eller i 2-3 grupper – om dagens emne. 
Diskussion ud fra oplæg eller (hjemme)opgavespørgsmål. 

 Opsamling + Aftaler for næste gruppemøde. 

 

 Velkomst – Nyt siden sidst? – Gennemgang af dagens program 

 Opsamling fra sidste møde 

 Kort oplæg om dagens aktiviteter 

 Afprøvning af aktiviteter – samlet eller i mindre grupper 

 Kaffepause 

 Opsamling – refleksion og diskussion. (Eventuelt udskudt til næste gruppemøde, 
hvis tiden er for knap). 

 Aftaler for næste gruppemøde. 

 

 Gruppen mødes på andet aftalt sted.  

 Velkomst – Nyt siden sidst? – Gennemgang af dagens program 

 Aktivitet ude af huset 

 Kort opsamling og aftaler for næste gruppemøde. 

 

Bilag 17 giver en oversigt over indholdet i de enkelte gruppemøder. 

6.6.2. Gruppeproces. 

Gruppeinterventionen er ikke et uddannelsesprogram, men en ergoterapeutisk 

proces, hvor det handler om at styrke den enkeltes eftertænksomhed og egen 

handleevne. Den afhænger af gruppens færdigheder, personligheder og de 

udfordringer, som de individuelle medlemmer og gruppelederne bidrager med i den 

dynamiske vekselvirkning mellem oplæg, refleksion, diskussion, afprøvning. Den 

udvikler sig undervejs i forløbet, og samtidigt vil der løbende være mindre 

udviklingsfaser i gang svarende til de enkelte temaer. 
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Processen skal hjælpes på vej ved at gruppelederen understøtter etableringen af 

identitet og tryghed i gruppen. Der skal konstant arbejdes med gruppedynamikken og 

skabelsen af en frugtbar gruppekultur. 

Vores gruppeproces bar præg af, at deltagerne på mange punkter var meget 

forskellige. Desuden var de ikke vandt til at arbejde i en gruppe, hvilket de først 

skulle lære. Især en person i gruppen var meget markant, hvilket tog lang tid for 

andre at lære at takle. 

Der blev arbejdet med at lære at tale og tænke om sig selv i gruppen, samt forstå 

vigtigheden af at gøre dette. De følelsesmæssige aspekter ved at være i en gruppe 

f.eks. at man kan føle sig trådt på eller blive vred, hvis man f.eks. oplever ikke at 

blive hørt eller respekteret, skulle der også arbejdes med.  

Vi måtte arbejde en del med at få deltagerne til at forstå, at de var med i en 

”terapeutisk gruppe”, hvor man går i dybden med de emner, der arbejdes med i 

forhold til en selv og bliver udfordret, og ikke en ”almindelig gruppe”, hvor man 

mødes for samvær og hygge. Da sociale aktiviteter var et vigtigt mål for mange af 

deltagerne, var det ofte nærliggende for dem at sige: ”Vi skal…”, i stedet for ”Jeg 

kunne ønske….”.  

Vi måtte arbejde på, at deltagerne fik en forståelse for, at det var vigtigt, at de tog 

afsæt i sig selv og deres egne mål og fortælle om det i gruppediskussionerne, frem 

for at tænke på/fantasere sig til gruppens behov, således at de kunne tilgodese egne 

behov og så fælles beslutninger kunne tages på et fælles oplyst grundlag.  

Gruppeprocessen var krævende, meget spændende og kompleks. Forløbet 

illustrerede tydeligt, hvor vigtigt det var at have viden og erfaring i forhold til 

gruppedymanik og ergoterapeutisk gruppeintervention. 

6.6.3. Behandling af temaerne i programmet. 

Her gives en kort beskrivelse af, hvorledes vi arbejdede med de enkelte temaer, 

herunder eksempler på gruppeaktiviteter og opgaver (se også bilag 18 a–q). Der blev 

gennem hele forløbet trukket tråde tilbage til tidligere temaer, og mange emner blev 

bragt i spil flere gange i forløbet.  

6.6.3.1. Aktivitet – aldring – sundhed. 

Aktivitet: Under dette tema startede vi med at definere, hvad aktiviteter er, at de kan 

have forskellig værdi fra person til person samt give forskellig mening at udføre 

afhængig af konteksten. Vi anvendte en inddeling ift. egen omsorg, arbejde og fritid 

og dimensionerne: fysisk, socialt, psykisk og kognitivt. Vi arbejdede med 

aktivitetsbalance og vigtigheden heraf, samt med hvordan man sætter sig 

aktivitetsmål. 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.: 

 Præsentation af sig selv med en aktivitet, der betyder noget for en 

 Forventninger til kurset 

 Fortællinger om egne aktiviteter på en hverdag. (2 og 2, hver fortæller til den 

anden, derefter tales om hvilke aktiviteter man har tilfælles, hvad er forskelligt). 
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 Aktiviteterne skrives op på A4-ark og rubriceres i forskellige tilhørsforhold, jf. 

ovenstående inddelinger. 

Aldring: Vi arbejdede med syn på aldring og forståelse for, hvordan den påvirker 

aktivitet og sundhed. Dette forløb blev afbrudt, da vi på deltagernes opfordring tog 

fysisk aktivitet på banen, før det egentlig var planlagt. Behandlingen af emnet blev 

genoptaget senere i forløbet.  

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 Refleksionsopgave ift. eget syn på alderdom og myter om aldring 

 Aldrings-quiz fra den danske manual 

 Nadine Starrs digt: ”Hvis jeg skulle leve mit liv om” som udgangspunkt for 

gruppediskussion om mål for fremtiden. 

Sundhed: Deltagerne definerede deres forståelse af sundhed, og fik information om 

WHO’s definition og det ergoterapeutiske syn på aktiviteters betydning for sundhed.   

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 I små grupper skabte deltagerne collager af udklip fra aviser og ugeblade over 

temaet: Sunde aktiviteter. 

 ”Mindmap” på ”En aktivitet, der er sund for mig/gør mig godt”  

 ”Mindmap” på ”Sundhed er for mig…..” 

 

6.6.3.2. Fysiske aktiviteter. 

Vi definerede, hvad fysiske aktiviteter er, og deltagerne afdækkede hvilke muligheder 

for fysisk aktivitet, der fandtes i deres nærområde og afprøvede nogen af dem. 

Ligeledes blev deltagerne introduceret til, hvordan de kan se på og forholde sig til 

(analysere) nye og gamle aktiviteter. Hvad kræver en aktivitet af mig? Er der 

begrænsninger og/eller muligheder. Hvorfor vil jeg gerne i gang? (motivation) og 

hvad er mit mål? Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet blev fremlagt 

og diskuteret i forhold til deltagernes fysiske aktiviteter. 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 Stolegymnastik til musik 

 Besøg i kommunalt træningscenter + instruktion 

 Petanque 

 Pilates 

 Fysisk aktivitet til personer med osteoporose + generel information og 

erfaringsudveksling om osteoporose 

 Hvordan kan jeg opnå at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i min 

hverdag? 

6.6.3.3. Sikkerhed og aktiviteter. 

Her blev der arbejdet med sikkerhed på såvel personligt som samfundsmæssigt plan. 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  
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 Ergonomi – information og praktisk afprøvning af løft, hvile- og arbejdsstillinger + 

teknik i forhold til bl.a. rengøringsaktiviteter med en deltager som medinstruktør. 

 Faldforebyggelse. Hjemme og ude. Hjemmeopgave: Er dit hjem indrettet så du 

undgår faldulykker? 

 Balancetræning. 

 Elementær brandbekæmpelse – fokus på forebyggelse og vigtigheden af 

røgalarm. 

 Sikkerhed udenfor hjemmet. Forberedelse af spørgsmål til besøg fra politiet. 

 Besøg af politibetjent. Kriminalitet i lokalområdet - Myter og virkelighed. Gode råd. 

Dialog og gensidig erfaringsudveksling. 

6.6.3.4. Transport og aktiviteter. 

Transport som forudsætning for aktivitet og transport som aktivitet. Her blev der 

arbejdet med afdækning af muligheder og barrierer. Hvordan kommer man rundt i 

verden? Hvordan styrer transportmulighederne aktivitetsmulighederne? 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 Afdække lokale transportmuligheder, information om handicapkørsel, 

parkeringskort, personhjælp ved bus, tog og fly. 

 Diskussion af sundhedsfremmende og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse 

med transport. 

 ”Drømmerejse” 

 Tryg i trafikken. Gode råd til ældre trafikanter. 

 Individuel afprøvning af diverse transportmuligheder. 

6.6.3.5. Sociale aktiviteter. 

Vi definerede sociale aktiviteter og sociale relationer og sammenhængen mellem 

disse. Der blev arbejdet med ensomhed, contra det at være alene, samt hvad der 

fremmer og hæmmer sociale aktiviteter og relationer. Erfaringsudveksling om 

hvordan man kan komme i gang med at være mere socialt aktiv. 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 Sammenskuds-frokost. 

 Sang med indlagt fysisk aktivitet 

 Tur til byen 

 Petanque 

 Planlægning af fællesaktivitet i Fælleshuset, herunder hjemmeopgave: 

”Refleksioner over aktiviteten: Socialt samvær i Fælleshuset” som hjælp til 

afklaring hos den enkelte deltager. (Se også bilag 19).   

6.6.3.6. Kost og aktiviteter. 

Hvad er en god og sund kost for ældre over 60 år? Hjælp til at finde vej i de mange 

forvirrende og modsatrettede informationer. 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 Forberede spørgsmål til kommunens diætist. 
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 Besøg af kommunens diætist. Information, dialog. 

 Råd om mad og motion når du bliver ældre. 

 Noget om at ændre vaner. 

 

6.6.3.7. Økonomi og aktiviteter.  

Her blev arbejdet med sammenhængen mellem økonomi og aktivitetsmuligheder. 

Hvordan kan man være aktiv med en stram økonomi? Deltagerne ønskede viden om 

efterløn, pension, tilskudsmuligheder og rettigheder. I arbejdet med bl.a. dette tema 

havde vi forbindelse til Ældresagen, der gerne ville indgå i et informationsmøde. 

Vores lave deltagerantal taget i betragtning, valgte vi i stedet at tage mod tilbud om 

den mere konkrete information fra kommunens konsulenter.  

 

Gruppeaktiviteter og opgaver, eks.:  

 Forberedelse af spørgsmål til kommunens konsulenter. 

 Besøg af konsulenter fra kommunens Pensionsberegningsafsnit. Information om 

gældende regler, tilskudsmuligheder, ansøgningsprocedurer, adresser og tlf.nr. 

på relevante kontorer. Dialog på baggrund af de spørgsmål, det rejste hos 

deltagerne. 

 Information og erfaringsudveksling om gratis/billige aktivitetsmuligheder i 

kommunen. Information om diverse organisationer og foreninger for ældre. 

6.7. Afslutning af gruppeforløbet. 

Afslutningen bruges til at samle op på kurset samt de opnåede resultater. Den 

amerikanske manual anbefaler at starte på afslutningen i god tid. At have arbejdet 

sammen i 9 måneder har ofte givet nogle tætte bånd deltagerne imellem, og de har 

måske vænnet sig til at have gruppemøderne som fast aktivitet en gang om ugen. 

Dette skal der tages hånd om, så overgangen til en hverdag uden gruppemøder og 

planlagt samvær med de andre deltagere bliver så positiv som mulig. Det foreslås 

også at lave en markering af selve afslutningen f.eks. i form af en dimissionsfest med 

kursusbevis. 

Der er reelt meget planlægning til hele afslutningen, da der skal en anden dagsorden 

på banen. Deltagerne skal både forholde sig til fortiden (evaluering af forløbet) og 

fremtiden (hvordan forholder jeg mig til resten af gruppen i fremtiden og hvordan 

kommer jeg videre, m.m.) Gruppelederne skal afklare, hvad der skal sættes fokus på 

i gruppedialogerne? Hvordan støttes den enkelte deltager? Hvad vil man evaluere 

på? Hvordan skal det gøres rent praktisk? Udarbejdelse af evalueringsskema, 

kursusbevis osv.  

Vi snakkede med deltagerne de 3-4 sidste gange om at afslutningen nærmede sig, 

og hvordan den skulle tilrettelægges. Selve opsamlingen, gruppeevalueringen og 

afslutningen med dimissionsfest havde vi den sidste gang, hvor vi havde udvidet 

tiden med 1 time, fordi deltagerne havde foreslået at vi afsluttede med en fælles 

sammenskuds-frokost.  
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Vi udarbejdede et diplom til deltagerne, som vi overrakte dem en og en sammen med 

en rød rose og der blev holdt tale (bilag 20 og 21). Det var rigtig godt med diplomet, 

det markerede virkelig deres gennemførelse og de blev glade for det. En af 

deltagerne udbrød med tårer i øjnene: 

”Et eksamensbevis! Det har jeg aldrig fået før”. 

og vendte efterfølgende tilbage til det:  

”Diplomet blev jeg bare glad for…. Tænk sig, at jeg skulle opleve at få sådan et, det 

havde jeg aldrig troet. Jeg blev helt stolt og rørt.” 

Ved opfølgningsbesøget viste en anden deltager glad sin rose frem. Den var hængt 

til tørre og prydede nu i entreen. 

Den symbolske værdi af afslutningsceremonien bør respekteres højt og afslutningen 

bør, uanset hvordan man vælger at udforme den, gives den tid og ro, der er 

nødvendig, bl.a. ved at reservere et helt gruppemøde til den.  

Vi understøttede den enkeltes evaluering af gruppeforløbet ved de individuelle 

samtaler. Gruppeevalueringen blev ikke så dybtgående, måske fordi deltagerne 

netop følte at de havde haft en grundig individuel evalueringssamtale.  

Gruppeevalueringen bør imidlertid også tildeles sit eget gruppemøde med vægt på 

den fælles dialog om udbyttet, og hvordan de kan bruge det, de har lært, fremover. 

Med støtte til den gensidige inspiration, og opmuntring til at aftale, hvordan de 

konkret kan bruge hinanden aktivt i fremtiden.   

6.8. Gruppeforløbets varighed. 

Livsstilsprocessen med implementering af ændrede aktivitetsvaner kræver tid. 

Indlæring af ny viden, opøvning af analyse- og refleksionsevner i forhold til egne 

aktiviteter, praktisk afprøvning og indlæring af nye færdigheder og ikke mindst 

erkendelses processen er et omfattende og krævende arbejde, der kræver tid.  

Deltagernes tilbagemelding på spørgsmålet: Hvad synes du om længden af 

kurset? var ikke entydige: 

”Nogen gange for langt – men ikke tænkt negativt. Putte det ind i kortere forløb, f.eks. 

6 mdr.” 

Det behøver ikke være en melding om at 9 mdr. er for langt, men at det indimellem 

har været for ”ineffektivt” og derfor kunne komprimeres til 6 mdr.  

Det samme kan gøre sig gældende for dette udsagn:  

”For langt. Vi har kørt meget i det samme, som kunne have været kogt meget ned”. 

En tredje deltager er dog ikke i tvivl: ”For langt”. 

Modsat de sidste to deltagere: ”Fint!” og ”Det er lang tid, men ikke for langt. Ville ikke 

undvære de sidste 3 måneder”.  
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Det er vores erfaring at traditionel ergoterapeutisk/tværfaglig holdtræning i 3 

måneders forløb ofte er for kort tid til at opnå en egentlig, grundfæstet ændring af blot 

nogle få, konkrete daglige aktivitetsvaner.  

Modsat kan vi også se, at det kan være svært for nogen at forpligte sig på et 9 

måneders forløb.   

Vi afventer endnu offentliggørelsen af et afsluttet, opfølgende Well Elderly Study, 

hvor man bl.a. har afprøvet forløb på 6 måneder. Vi mener, at kunne være særdeles 

relevant at afprøve 6 måneders forløb, da forskerne i USA jo har skønnet det 

forsvarligt at afprøve, og da det nok vil være mere realistisk at indføre i dansk 

kommunalt regi - økonomisk trængt som det er.  
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7. LIFESTYLE REDESIGN®-PROCESSEN. 

Gennem hele gruppeforløbet sættes fokus på meningsfuld aktivitet og sundhed for 

den enkelte. 

7.1. Meningsfuld aktivitet. 

I den amerikanske manual (side 37) skriver de:  

”The first step in a Lifestyle Redesign Program group is to clearly define what is 

meant by the word occupation. Many people define this term in vocational context; 

however, we broaden the scope of meaning and apply it to the lives of elderly 

persons.  Occupation is “chunks” of activity in which humans engage that can be 

named in the lexicon of our culture”……”As occupational therapists; we can help 

elderly persons understand occupations in simple and practical terms”. 

Begrebet “occupation” er svært at oversætte fyldestgørende til dansk. Der vil, 

ligesom man også konstaterer i den norske manual, være dimensioner, man ikke får 

med ved at anvende ordet ”aktivitet”. Det kan diskuteres, om man burde anvende 

betegnelse ”occupation” og introducere ordet for deltagerne.  

Vi har brugt ordet ”aktivitet” som den gennemgående betegnelse, suppleret med 

begrebet ”meningsfuld aktivitet”. Hvorvidt der er tale om ”meningsfuld aktivitet” kan 

kun afgøres af personen selv.  

7.2. Sundhed. 

Vi introducerede WHO’s brede forståelse af sundhed, som værende en tilstand af 

fysisk, psykisk og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom, for deltagerne. 

Ligeledes blev de præsenteret for ICF, hvor fokus flyttes fra sygdom og helbredelse 

til også at omfatte det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i 

fællesskab med andre og i samfundet.  

Deltagerne var i udgangspunktet mere brede i deres forståelse af sundhedsbegrebet, 

end vi havde forventet. På spørgsmålet: ”Hvad er sundhed for dig?” svarede de 

under et gruppemøde: 
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 Masser af frisk luft 

 Et varmt bad 

 Socialt samvær 

 At lære sprog 

 En god søvn 

 Prøve at tænke lidt optimistisk 

 Sund kost 

 Fysisk bevægelse 

 Være opmærksom på andre. 

 

Koblingen til sundhedsbegrebet, omgivelsernes betydning og vigtigheden af 

deltagelse i samfundslivet bør tydeliggøres gennem hele forløbet.  

7.3. Livsstilsprocessen. 

Lifestyle Redesign®- processen kaldes også livsstilsprocessen og deles i 3 

hovedområder, som præsenteres nedenfor: 

 At definere aktiviteter 

 Egen analyse af aktivitet 

 Aktivitetsændring 

Disse forløber ikke i kronologisk rækkefølge, men bringes vekselvis i spil mange 

gange i processen. Nogle gange er der mest fokus på kun det ene element.  

7.3.1. At definere aktiviteter. 

I denne proces handler det om, at deltagerne lærer at forstå og anvende den 

ergoterapeutiske definition af begrebet aktivitet, og derigennem forståelse for 

aktiviteters potentiale og styrke. Det gøres ved at sætte ord på og drøfte de daglige 

aktiviteter. Hvilke aktiviteter udfører jeg? Hvem er jeg som aktivt menneske? 

Aktiviteternes dimensioner defineres som værende fysiske, kognitive, sociale, 

psykiske, åndelige og/eller kulturelle. Det er grundlaget for senere at kunne reflektere 

og udføre analyse af egne aktiviteter og forstå, hvilken symbolsk betydning en 

aktivitet eventuelt har for en. Der tales også om, hvad sundhed er og om 

sammenhængen mellem aktiviteter og sundhed. 

Vores tilgang:  

Vi har arbejdet med at få en fælles forståelse af aktiviteter generelt i gruppen samt, at 

deltagerne bliver opmærksomme på egne daglige aktiviteter. Deltagerne giver udtryk 

for, at det var godt at få en bredere forståelse af aktiviteter. Deltagerne var selv med 

til at tydeliggøre, at de ting som de bare gør eller skal have gjort hver dag f.eks. 

morgenvask/bad også skal tænkes med her som aktiviteter. Det blev hurtigt tydeligt, 
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at mange havde den opfattelse, at aktiviteter er noget man gør eller ”går til”, efter at 

de mere personnære gøremål er overstået.  

Efter en øvelse, hvor deltagerne listede de aktiviteter op, de hver især havde udført 

siden sidste gruppemøde, udtalte en deltager: 

                       ” Det ser ud til at ingen af os gør noget spændende……” 

Det blev en velkommen lejlighed til at illustrere aktiviteternes dimensioner, som viste 

sig at være svære for deltagerne at forholde sig til. Vi brugte derfor kun 

dimensionerne: fysisk, psykisk, social og kognitivt, da vi vurderede, at det ville blive 

for kompliceret også at inddrage den kulturelle og åndelige dimension. Vi fik belyst, 

at man kan have forskellige meninger om en aktivitet, at den kan have forskellige 

formål samt fungere på forskellige måder afhængig af personen, omgivelserne og 

den konkrete situation. Drøftede også hvordan en aktivitet kunne være 

midlet/genvejen til en anden aktivitet, f.eks. ved at man deltager i en fysisk aktivitet 

for at få social kontakt.   

Her blev det tydeligt, hvor vigtigt ergoterapeutens forarbejde med analyse af sine 

egne aktiviteter er, for at kunne forstå processen, give konkrete eksempler og tjene 

som rollemodel for deltagerne. 

I det hele taget var begrebet ”aktivitet” et emne, der skulle tales om igen og igen fra 

forskellige vinkler, på et meget grundlæggende niveau.  

En ide kunne være at lave et ”aktivitetslaboratorium”, hvor 3-4 forskelligartede 

aktiviteter afprøves og vurderes i gruppen ud fra dimensioner, sundhed og livskvalitet 

– generelt og i forhold til den enkelte deltager. 

7.3.2. Egen analyse af aktivitet. 

Lifestyle Redesign® tager via Occupational Science bl.a. sit udgangspunkt i en 

antagelse om, at det er muligt for deltagerne at foretage en analyse af egne 

aktiviteter og gennem ændrede aktivitetsvalg påvirke egen sundhed.  

I denne del af processen lærer deltagerne at reflektere over deres egne aktiviteter, 

aktivitetsbehov og aktivitetsvalg. De skal gennem analyser af egne aktiviteter få en 

større indsigt i, hvorledes det, de gør i løbet af en dag bidrager til fysisk, mental, 

følelsesmæssig, social og åndelig sundhed og livskvalitet. De skal reflektere over, 

om deres aktiviteter er fremmende eller hæmmende for sundheden og om de har en 

symbolsk betydning. Gennem denne proces skal deltagerne få en større forståelse 

af, hvorfor forskellige aktiviteter er betydningsfulde for sundheden og hvilke 

aktiviteter, der er – eller kan blive - meningsfulde for netop dem. 

Processen med egen analyse af aktivitet deles ind i: 

 refleksion  

 identifikation af barrierer  

 identifikation af muligheder og alternativer 
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Det handler meget om at ændre deltagernes tanker fra: ”Jeg kan ikke” til ”Jeg kan”. 

Barrierer kan være sygdom, handicaps, sociale relationer og økonomi, men kan også 

være forhold i omgivelserne eller selvbegrænsende barrierer som frygt og nedsat 

selvværd. 

Ergoterapeuten guider deltagerne igennem ved at stille spørgsmål, som fører til at 

deltagerne trænes i selv at analysere deres aktiviteter.  

Vores tilgang: 

Vi startede allerede ved introduktionen til aktiviteter med i det små at få deltagerne til 

at overveje og reflektere over, om de aktiviteter, de udførte en typisk dag, var vigtige 

for dem, om de betragtede dem, som noget, de fandt mening i eller mere som noget 

arbejde, der skulle gøres. Her blev pudsning af kobbertøj et illustrativt eksempel, 

bragt på banen af en af deltagerne. Gennem disse husmødres refleksioner over og 

samtale om denne aktivitet fremkom mange gode eksempler på forskellige 

betydninger, der kan lægges i en aktivitet. Nogle tillagde den stor værdi, nød at 

udføre den og glæde sig over resultatet bagefter. Andre udførte den kun af pligt og 

tillagde den negativ værdi. Andre igen kunne slet ikke se meningen med den og ville 

aldrig af egen fri vilje inddrage den. Der blev også udvekslet erfaringer med selve 

udførelsen og givet gode råd.  

Dette refleksionsarbejde udbyggede vi langsomt. Det var meget nyt for dem på den 

måde at skulle forholde sig til de aktiviteter, de gjorde i løbet af en dag, og reflektere 

over dem. De havde brug for hjælp til at komme i gang samt at fastholde processen. 

Det blev hurtigt tydeligt, at de ved valg og prioritering af aktiviteter ikke var vant til at 

bruge sådanne overvejelser. De gjorde, som de plejede at gøre, dvs. de kom ikke i 

dybden og sprang hurtigt videre. F.eks. fortalte en deltager:  

”Sådan et kursus koster i AOF 780 kr. og det er mange penge, så det dropper jeg.”                      

Hun forholder sig ikke til, hvor lang tid kurset løber, hvad hun får for pengene, og 

hvad det vil kunne give hende, eller om hun kunne opnå det samme på en anden 

måde. En anden deltager fortæller:   

”Det der med grøntsager og frugt har jeg prøvet, det smager mig ikke, og det ender 

altid med at jeg må smide det hele ud igen”.   

Hun konstaterer mere frem for at reflektere over barriererne og finde nye 

løsningsmuligheder.  

Da det er en proces, der foregår og udvikler sig under hele kurset blev deltagerne 

bedre til at reflektere. En deltager fortæller:  

”Jeg besøger en gammel bekendt en gang imellem, selv om damen ”sladrer” en hel 

del om andre, som jeg ikke bryder mig om, men nu kan jeg se, at jeg bliver ved med 

at gøre det, fordi det giver mig glæde, at hun bliver så glad for mit besøg - og så 

kommer jeg jo ud”. 
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En stor del af refleksionerne lå i gruppen, da de individuelle opfølgninger var færre. 

Det gjorde det sværere for nogen. Det krævede hele tiden fokus at få refleksionerne 

væk fra det generelle og over til den enkelte person. 

Vi brugte mange teknikker til at hjælpe dem på vej, f.eks. henvende sig til den 

enkelte eller fortælle to og to eller i en mindre gruppe. Guidningen af refleksionerne i 

gruppen blev ind i mellem besværliggjort af, at nogen af deltagerne ikke havde 

”fortalt alt” i gruppen, men kun til gruppelederen. Det gav af og til anledning til 

forvirring og frustration i gruppen, og vi kunne af hensyn til tavshedspligten ikke gå 

direkte ind i en afklaring af situationen. I den efterfølgende individuelle opfølgning 

kunne vi tage det op med deltageren igen og eventuelt opfordre vedkommende til at 

tage problemstillingen op i gruppen og støtte med ideer til, hvordan det kunne gøres, 

f.eks. med konkret aftalt hjælp fra os.   

Det er vigtigt at komme hurtigt i gang med at stille spørgsmål til deltagerne og få dem 

i gang med refleksionerne – at øve det bevidst fra starten. F.eks. arbejde med 

deltagernes forståelse af, hvorfor de har et ønske om lige netop at starte på den 

bestemte aktivitet. Deltagerne var vant til at finde ud af, om det er spændende, hvad 

det koster og om det kan lade sig gøre (tid, sted, osv.) og så starte eller droppe det. 

Hvordan ønsket/behovet er opstået, (f.eks. at en anden synes, det er godt, eller at 

det er det tilbud, der er), forholdt de sig sjældent til. Det kan betyde, at aktiviteten slet 

ikke/kun delvist tilfredsstiller deres behov.  

Nogle deltagere var i forvejen opmærksomme på fysisk aktivitet i dagligdagen f.eks. 

selv at gøre rent, at gå til bussen eller til indkøbscentret. Når de i praksis skulle finde 

nye muligheder for fysiske aktiviteter, var de ofte mere traditionelle i deres tankegang 

og tænkte kun sportsaktiviteter, hvilket flere ikke følte sig tiltrukket af. Det var svært 

for dem at se det nuancerede billede med mange fysiske aktivitetsmuligheder i 

dagligdagen. Her skulle støtte til analyse og vurdering af aktiviteterne igen sættes 

ind, bl.a. med spørgsmål som: ”Er det tilstrækkelig fysisk aktivitet? Bliver du 

forpustet?” eller lignende og ikke mindst: ”Vil det være meningsfuldt for dig?” 

Det er også vigtigt at arbejde med, hvem deltagerne er som personer og om der 

ligger nogle selvbegrænsende elementer her. Hvilke erfaringer har de med at starte 

nye aktiviteter eller indgå i nye sociale sammenhænge? Når en deltager f.eks. siger:  

”Jeg går tit i stå, når jeg kan se, at der er nogen, der rotter sig sammen eller har 

noget sammen. Jeg går altid ned bagest i lokalet.” 

så er det vigtigt at støtte personen i at forholde sig konkret til, hvilke barrierer det 

giver, hvordan det påvirker aktivitetsvalget, og hvordan de kan overvindes. Mange 

barrierer skyldes forhold, som deltagerne måske ikke er bevidste om eller, som de 

ikke føler sig tilstrækkeligt trygge til at fortælle om. 

2 individuelle obligatoriske besøg i starten, med henblik på at få gang i den 

personlige refleksion og øge trygheden, kunne være en mulighed for at styrke denne 

proces, der skal foregå hele vejen i forløbet. 
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7.3.3. Aktivitetsændring. 

I denne sidste fase udvælger og afprøver deltagerne aktivitetsmuligheder og 

foretager eventuelt aktivitetsændringer - store som små - i de daglige rutiner. Dette 

foregår flere gange undervejs i forløbet. Udover nye aktiviteter kan det også omfatte 

at ændre på aktiviteter, man allerede udøver eller forstå værdien af en aktivitet, som 

man allerede gør og fastholde den. Det kan også betyde, at man dropper en aktivitet.  

Vores tilgang: 

Mange dialoger foregik i gruppen, og var det en udfordring der at få fokus på den 

enkeltes aktivitetsændring og udnytte muligheden for erfaringsudveksling i gruppen i 

forhold til det. Derfor indgik de individuelle samtaler og COPM-undersøgelserne som 

en meget vigtig faktor i denne del af processen. Her var der også mulighed for at 

drøfte, hvordan de ønskede at afprøve eventuelle nye aktiviteter, om de kunne 

udnytte deres netværk i gruppen, hente støtte fra familie eller behøvede vores hjælp. 

Deltagerne var styret af, at de gerne ville noget nyt og på den måde var det lettere for 

dem at vælge en aktivitet til end fra. 

Det at være en del af et fællesskab eller en gruppe var noget af det, deltagerne 

søgte. De ville gerne have en ny social aktivitet. Ved at deltage i ”Skab dit liv”-kurset 

havde de foretaget en aktivitetsændring og opnået det. Det gav anledning til en 

drøftelse af, hvad det var, de søgte i gruppen, og hvordan de kunne opnå det på 

andre måder (hvilket var yderst relevant at forholde sig til, da kurset jo ville slutte). 

Det var svært for deltagerne at forholde sig til – som ikke at kunne se skoven for bare 

træer. 

Som forløbet skred frem og efterfølgende (det er ikke en proces, der stopper, når den 

først er sat i gang), har alle ændret på tankegangen vedrørende aktiviteter, deres 

aktivitetsvalg og aktivitetsmønstre.  
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8. LIFESTYLE REDESIGN®-PROGRAMMETS METODER. 

8.1. Didaktisk præsentation 

Den didaktiske præsentation er den information, som ergoterapeuten bidrager med til 

gruppen. Oplæggene skal være rimelig korte, og kan ifølge den amerikanske manual 

omfatte ergoterapeutiske info-oplæg, praktiske informationer (f.eks. priser) samt 

oplæg om selv-analyse. Disse oplæg kan også leveres af andre, f.eks. en diætist 

eller en af deltagerne, hvis en sidder inde med en viden på et område f.eks. gode 

arbejdsstillinger ved rengøring.  

Ergoterapeutens rolle ved den didaktiske præsentation er at skabe en model for, 

hvordan man bruger informationen, skabe en kultur for selv-analyse samt 

demonstrere eksempler på problemløsning.  

Vores tilgang: 

Den didaktiske præsentation blev primært foretaget af os. Den havde i starten mest 

form af undervisning, men blev senere givet mere som oplæg, der lagde op til 

erfaringsudveksling og diskussion. Nogle gange tog oplægget udgangspunkt i en 

brainstorm, hvor deltagerne kom på banen med, hvad de vidste om et emne. Vi 

supplerede med viden og stillede spørgsmål til den videre dialog. Vi erfarede 

vigtigheden af at være godt inde i emnet/temaet, da man så som gruppeleder og 

katalysator i processen bedre kan sortere, reducere og jonglere med viden og facts -

samtidig med at man spiller bolden tilbage til deltagerne som spørgsmål eller undren. 

Med øvelsen og det øgede kendskab til deltagerne blev formen udviklet, så vi kunne 

lave direkte overgange fra oplæg til dialog og selvanalyse eller skabe en 

vekselvirkning og udfordre deltagerne til dialog undervejs i oplægget. Jo kortere 

oplæg, des mere tid til dialog og til at stille katalyserende, reflekterende spørgsmål, 

der aktiverer deltagerne. 
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8.2. Erfaringsudveksling blandt ligestillede. 

Erfaringsudveksling mellem ligestillede er en central metode i programmet. Her skal 

de udveksle erfaringer fra deres liv, hvordan plejer de at gøre i en given situation, 

hvordan møder de udfordringer, og hvad gjorde de sidst, de stod i en lignende 

situation. Simpelthen fortælle små historier fra deres liv. Her kan de give hinanden 

feedback og gode råd. Tanken er, at det er nemmere at modtage et godt råd fra en 

ligestillet, og måske kan vedkommende endda komme med et bedre eksempel til 

belysning af problemstillingen. 

8.2.1. Occupational Storytelling og Occupational Story Making. 

Metoderne Occupational Storytelling og Occupational Story Making er udviklet af 

bl.a. Florence A. Clark, som også er en af forskerne bag Lifestyle Redesign®-

programmet. Det var derfor oplagt for hende at inddrage metoderne i og tilpasse dem 

til Lifestyle Redesign®-programmet.  

Occupational Storytelling går på at fortælle små historier fra sit liv – både før og nu - 

og blive bevidst om hvem man er som et aktivt menneske (Occupational being).  

Occupational Story Making går på at fortælle historier om, hvordan man ønsker sig at 

det skal blive. Occupational Story Making kommer således især på banen ved 

samtaler om fremtiden, ønske om ændring af aktiviteter og dermed målsætning. 

(Metoderne beskrives nærmere i ”Occupational Science. The Evolving Discipline”. Se 

referencelisten). 

Vores tilgang:  

Vi var meget opmærksomme på, at få deltagerne til at fortælle hinanden gode og 

dårlige erfaringer lige fra starten. Men her spiller tryghed i gruppen, forståelse for 

hvad der foregår samt ens erfaringer og selvværd ind. At fortælle om sine aktiviteter 

er at fortælle om sig selv og hvem man er. Deltagernes erfaring med at sige noget i 

grupper eller svare på spørgsmål om konkrete forhold vedrørende dem selv, blev 

meget tydeligt her. At fortælle om små hændelser fra ens liv virker meget 

tilforladeligt, men deltagerne var meget stille og afventende i starten. Det var 

nemmere at give gode råd og feedback til andre end at bringe sig selv i front og 

fortælle, hvordan man selv gjorde. Måske er det også nødvendigt at tænke lidt over 

tingene før der svares. En deltager fortalte, da hun blev bedt om at henvende sig til 

hele gruppen:  

” Jeg har aldrig siddet i en rundkreds før. Jeg kan ikke sige noget ud i luften, jeg er 

nødt til at se på den jeg taler til”. 

Det er således vigtigt at forholde sig til deltagernes erfaringer med at tale i en gruppe 

og arbejde bevidst med at de skal øve sig i at fortælle om f.eks. en fælles aktivitet i 

starten. Alle har erfaringer og historier. Deltagerne skal bare opdage at de har dem. 

Opgaven for gruppelederne er, at få dem til at opdage det og blive eksperter i deres 

eget liv. Dette arbejde baseres som alt andet i Lifestyle Redesign®-programmet på 

den klient-centrerede og empowerment-orienterede tilgang.  
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8.3. Direkte udforskning. 

Den amerikanske manual lægger op til, at der skal være jævnlige ”doings”, hvor man 

afprøver en aktivitet eller arrangerer en udflugt med et konkret formål, f.eks. til et 

bibliotek.  

Disse ”doings” kan foregå på gruppemøderne, ude i de lokale omgivelser eller 

samfundet, samt individuelt hjemme hos deltagerne. Det kan foregå på egen hånd 

eller med terapeutstøtte.  

Formålet er at opnå personlige erfaringer på egen krop ved at afprøve en aktivitet, 

indøve færdigheder samt udfordre sig selv til at prøve noget nyt. Disse praktiske 

erfaringer er vigtige, da de er med til at styrke deltagernes handlekraft.  

I WES havde de i alt 7 udflugter og flere ”doings” hjemme i gruppen. 

Vores tilgang: 

Vi arrangerede 3 gruppe-ture ud i omgivelserne, samt flere ”doings” hjemme i 

gruppen. Under hjemmebesøgene i forbindelse med COPM-undersøgelserne og de 

individuelle opfølgninger blev diverse daglige aktiviteter gennemgået/afprøvet i det 

omfang, der viste sig behov og ønske herom. 

Afprøvning af en social aktivitet i gruppen kom til at omfatte 2 sammenskuds- 

frokoster, Petanque-spil på bebyggelsens bane, samt en tur til byen. 

Desuden afprøvede deltagerne undervejs diverse sociale aktiviteter, f.eks.: 

 En gik til banko hver uge. En anden gik med og fik erfaringer med det. 

 Nogle gik sammen til gratis friluftskoncert 

 Kortspilklub 

 Fulgtes til Sct. Hans bål 

Dette skete udenfor gruppemøderne og uden vores deltagelse.  

Afprøvning af nye fysiske aktiviteter blev pga. forskelligt funktionsniveau og 

interesser foretaget i mindre grupper, dels på det lokale træningscenter, dels i og 

omkring gruppelokalet. (herunder også Petanque). 

Et ønske om fælles afprøvning af Tai Chi/ Qi Gong med udefrakommende instruktør 

strandede pga. manglende økonomi. 

Derudover havde vi mange mindre afprøvninger i gruppen, og de gjorde sig deres 

egne erfaringer udenfor gruppetimerne. Alle disse ”doings” var hver især med til at 

give deltagerne øgede muligheder for at få praktisk viden om en aktivitet, samt for at 

afprøve forhold i omgivelserne og personlig kapacitet. Et eksempel:  

På en tur ind til midtbyen aftales der et mødested, hvor alle mener at kunne komme. 

En deltager, som vil køre i egen bil derind, har ikke taget højde for parkeringsforhold 

samt afstanden fra bil til mødested. Gåturen er tæt ved at blive for stor en mundfuld.  

Her er erfaringerne konkrete og direkte anvendelige og et godt eksempel på, hvor 

vigtigt det er ikke kun at snakke om aktiviteterne og deltagernes udførsel af dem. 
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F.eks. måtte flere af deltagerne også erkende, at Pilates ikke var noget for dem, efter 

det var afprøvet i praksis.  

Disse ”doings” giver konkrete erfaringer for både deltagerne og gruppelederne, som 

man kan anvende med det samme eller senere i arbejdet for at øge deltagernes 

handlekompetencer. Afprøvninger, der gav succesoplevelser, gav deltagerne ekstra 

mod på tingene, men også her var italesættelse af begivenhederne vigtig for 

erkendelsesprocessen. 

Deltagerne var ikke vandt til at se ind på deres opnåede erfaringer, men betragtede 

dem i starten mere som hændelser, der har en forklaring. Var det godt, brugte de 

dem, men var det skidt, gik de hurtigt videre. Ligeledes ville de gerne bare prøve en 

masse af. Der blev arbejdet meget med at få deltagerne til at udvælge, hvor de ville 

gøre erfaringerne samt at reflektere over dem efter følgende. F. eks. ville flere af 

deltagerne gerne i gang med at træne i maskiner, fordi det er oppe i tiden at gøre 

det. Men flere fandt ud af, at det ikke var det rigtige for dem, og at de skulle finde 

alternativer. 

Mange af deltagerne havde ønsker om forandringer vedrørende det sociale, og var i 

tråd med det meget optaget af at gøre ting sammen eller end dog i gruppen samlet. 

Det var en udfordring at få skabt en balance mellem fælles og individuelle aktiviteter.  

Det er vores vurdering, at yderligere praktiske afprøvninger af meningsfulde 

aktiviteter med vores støtte og tilstedeværelse kunne have fremmet 

livsstilsprocessen hos alle deltagerne. Eksempelvis nye sociale aktiviteter for den 

enkelte i den naturlige kontekst, altså under samme omstændigheder og på samme 

tid og sted, som det i givet fald skulle foregå. Det havde været muligt indenfor de 

givne rammer, hvis vi havde sørget for at prioritere det og informeret deltagerne mere 

grundigt om mulighederne herfor.  

8.4. Personlig udforskning. 

Den enkelte deltager får eller skaffer sig tid til at tænke efter i forhold til sig selv f.eks. 

via små opgaver. Her kan de mange bilag, der findes i de forskellige manualer med 

fordel bruges. Det gør det mere konkret for deltagerne. 

Vores tilgang: 

Vi indlagde disse rum til personlig udforskning med små opgaver for den enkelte, 

samarbejde to og to eller flere, men det var svært for mange af deltagerne. 

Opgaverne fra bilagene krævede derfor god introduktion og tid til arbejdet, og ofte 

også vores tilstedeværelse og kontinuerlige guidning.  
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9.  NØDVENDIGHEDEN AF SKOLING I LIFESTYLE REDESIGN® 
TANKEGANGEN.  

Under udviklingen og afprøvningen af Lifestyle Redesign®- metoden i USA (WES) 

blev de ergoterapeuter, der skulle fungere som gruppeledere og dermed arbejde 

med metoden i praksis, uddannet af ergoterapiforskerne inden de gik i gang og de fik 

supervision undervejs. Denne undervisning indeholdt bl.a. introduktion til 

Occupational Science samt afprøvning af Lifestyle Redesign®-processen - 

livsstilsprocessen i forhold til deres eget liv. 

Dette forarbejde opfordrer den amerikanske manual til, at man bruger tid på, da det 

er af stor betydning at være fortrolig med den teoretiske baggrund og selve Lifestyle 

Redesign®- processen.  

Der findes ikke i øjeblikket en dansk efteruddannelse for ergoterapeuter, der ønsker 

at arbejde med Lifestyle Redesign®. 

9.1: Forskellen mellem traditionel ergoterapi og Lifestyle Redesign®. 

Lifestyle Redesign® er så kerneergoterapeutisk i sit grundlag og sin metode, at det 

ikke er overraskende, at mange forledes til at tænke, at det vel bare er ergoterapi, 

som vi mere eller mindre allerede kender det i dansk praksis.  

Lifestyle Redesign® er imidlertid meget bredere i sin tilgang til borgeren. Desuden er 

netop kombinationen af flere faktorer (hver for sig kendt fra forskellige dele af 

traditionel ergoterapipraksis), medvirkende til at gøre det til noget særligt. 

Lifestyle Redesign® er defineret ved kombinationen af: 

 Fokus på sundhedsfremme ud fra et aktivitetsperspektiv, funderet i hele 

borgerens liv/livsstil/dagligdag – ikke kun ud fra sygdom / årsag til henvisning eller 

KRAM-faktorer 

 100 % fokus på meningsfuld aktivitet og klient-centrering 

 Proces omkring egen analyse af aktivitet og aktivitetsændring 
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 Dybdegående afdækning af daglige vaner, rutiner og roller, aktivitetshistorie. 

 Aktivitetsudforskning /afprøvning  

 Forankring af sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen via personligt 

tilpassede valg/fremme af aktiviteter, som gør at den enkelte kan bevare og øge 

sundhed 

 Borgeren er den aktive og ansvarlige i sin egen livsstilsproces 

 Procesorienteret arbejdsmetode 

 Ergoterapeuten anvender en coachende tilgang – giver støtte til at reflektere over 

egen livsstil, sætte sig personlige mål og realisering heraf. 

 Gruppeforløb med sideløbende individuel intervention 

 1-2 ugentlige interventioner over lang tid (9 måneder) 

 

Der arbejdes med at fremme deltagernes sundhed og livskvalitet ud fra de indgange, 

der er relevante og meningsfyldte for den enkelte. Der arbejdes med at styrke 

deltagernes selvværd og egen handlekraft.  Der fokuseres ikke på deltageren via en 

diagnose og de dermed opståede aktivitetsproblematikker, men på selve personen 

og dennes sundere liv med meningsfyldte aktiviteter. Der er ingen forudbestemte 

resultater, der skal opnås, men derimod en vej at gå for deltageren med at afdække, 

forstå og opnå egne behov og mål relateret til de omgivelser vedkommende lever sit 

liv i. Der arbejdes individuelt og målrettet med de enkelte deltageres mål og ønsker i 

gruppesammenhæng, hvilket giver dybde og dynamik i metoden. 

For ergoterapeuten betyder det, at hun/han ikke, som det mange steder er tilfældet i 

det traditionelle arbejde, er eksperten, der kender faldgruber, løsningsmuligheder, 

gode råde, regimer og retningslinjer, men derimod en fagperson, der hjælper med at 

sætte en proces i gang, udfordre og støtte undervejs. 

9.2. Vores tilgang. 

Vi har mange års erfaring som ergoterapeuter og kliniske undervisere i ergoterapi. Vi 

har lang erfaring med ergoterapi til ældre, bl.a. i form af holdtræning.  

I 2005 deltog vi i seminaret, hvor Jeanne M. Jackson (en af forskerne i WES), 

underviste. Under udarbejdelsen af forprojektet i 2006 havde vi læst flere 

amerikanske artikler vedrørende LR samt den amerikanske manual. Under 

forberedelserne til gruppeforløbet i nærværende projekt supplerede vi med den 

norske og engelske manual. Det var en hjælp at se teorien og metoderne beskrevet 

på forskellig vis med forskellige illustrerende eksempler. Ligeledes havde vi adgang 

til løbende udkast til det danske materiale, som ergoterapeut Susanne Kragbæk 

arbejdede på i samme periode. At læse teksterne på dansk tilrettet danske forhold og 

ikke mindst diskussionerne om forståelsen med Susanne Kragbæk var en uvurderlig 

hjælp. Det gav desuden et indblik i forskellige indgange til metoden samt en mængde 

inspiration til de enkelte gruppeinterventioner. 
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Vi følte os rimeligt godt inde i stoffet og tankegangen, men var godt klar over at 

skridtet til at planlægge og køre selve gruppen ville bringe nye udfordringer, og 

havde derfor planlagt at afprøve flere ting i praksis på os selv. Andre dele af 

forberedelsesfasen tog imidlertid mere tid end forventet, og vi måtte erkende, at vi 

ikke kunne nå at afprøve dele af metoden, f.eks. storytelling/storymaking og især 

delprocessen omkring ”egen analyse af aktivitet” på os selv i den grad, vi havde 

ønsket.  

Det prægede selvfølgelig resten af forløbet. Set i bakspejlet ville en del ting uden tvivl 

have været anderledes, hvis vi havde prøvet metoden mere af på os selv. Vi havde 

bedre kunnet gengive hvad interventionen gik ud på, vi ville have fået mere dybde i 

metoden, fordi vi ville have været mere klar på, hvilke og hvordan vi ville have de 

forskellige redskaber i spil. 

Det var svært at indhente det forsømte vedrørende de mere grundlæggende ting 

undervejs, da tiden til at evaluere et gruppemøde og forberede det næste altid var 

knap. Vi følte ofte, at vi i ugens løb arbejdede på at ”fylde et glas op”, som hele tiden 

blev tømt igen.  

Vores erfaring er derfor, at dette forarbejde er meget vigtigt og ikke må negligeres. 

Som nybegyndere var arbejdet med at forstå hele arbejdsmetoden så omfattende, at 

vi var nødt til at være ekstra opmærksomme og fokuserede på den for ikke at forfalde 

til gamle vaner fra arbejdet med traditionel holdtræning. Det blev af og til så styrende, 

at vi ikke var så åbne, frie og fleksible, som der også lægges op til. Det krævede 

konstant arbejde at ”vende bøtten”, således at vi tog udgangspunkt i deltagerne, 

dialogen og gruppeprocessen og derefter koblede det til metoden.  

Det gennemførte gruppeforløb har på mange måder fungeret som et pilotprojekt. 

Næsten for hvert gruppemøde lærte vi nyt, som satte vores hidtidige handlinger i spil 

på godt og ondt. Vi har nu mange værdifulde praksiserfaringer at trække på til næste 

forløb. Denne erhvervelse af praksiserfaringer vurderer vi også som en nødvendig 

del af forudsætningerne for at kunne betragte sig selv som ”skolet” og vi har en 

ydmyg viden om, at det også er en metode og proces, som man skal arbejde med 

mange gange for at blive en erfaren ”Lifestyle Redesign®-ergoterapeut”. 

9.3. Supervision. 

Supervision i forhold til terapeutisk arbejde med andre mennesker er altid ønskeligt. 

Det gælder også i dette tilfælde.  

Supervision i forhold til samarbejdet mellem parterne i et langt og krævende arbejds- 

og udviklingsforløb, som f.eks. dette projektforløb, kan være en nødvendighed. 

Kvalificeret ergoterapifaglig sparring i en eller anden form, er for os at se et ”must”, 

de første gange man skal arbejde med Lifestyle Redesign®-programmer.  

9.3.1. At være 2 ergoterapeuter på projektet. 

En Lifestyle Redesign®-gruppe ledes normalt af 1 ergoterapeut. Vi har i dette projekt 

været 2 ergoterapeuter. Det har vi valgt at være dels for at have den faglige sparring 
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under afprøvelsen af en ny metode, dels for at støtte hinanden gennem 

projektforløbets 3 faser: forberedelsen, selve gruppeforløbet, inkl. evaluerings- og 

opfølgningsfasen samt rapportskrivningen. 

Det har været guld værd at være to. Det gav os mulighed for mange gode, faglige 

diskussioner, som vi nu må betragte som uundværlige for nybegyndere. Mange 

aspekter omkring selve Lifestyle Redesign® har været nye for os begge to, så der 

har konstant været nye ting at sætte sig ind i. Det være sig såvel den teoretiske 

baggrund som de anvendte metoder og indholdet i de enkelte temaer. Dynamikken i 

rollen som gruppeleder har også været en ny udfordring på trods af vores 

mangeårige erfaringer med traditionel ergoterapeutisk holdtræning og krævede ofte 

gensidig faglig supervision.   

Vi har kunnet udfordre hinanden samt trække læsset sammen. Hive hinanden op, 

hvis en af os var gået i stå, styre hinanden tilbage på sporet, når den ene var 

kommet for langt ud af en tangent, eller kommet på afveje i tolkningen af konceptet. 

Hvis en sad med hovedet fyldt af en konkret oplevelse eller tanker efter læsning af 

materiale, som f.eks. kunne kræve en diskussion af om vi var på rette vej, så var vi 

nødt til at bruge tid på at få skabt klar bane igen. 

At være 2 krævede hele tiden meget koordinering og gensidig opdatering. Det har 

betydet, at vi har brugt mere tid til f.eks. planlægning, idet vi hele tiden skulle forstå 

og være med på en fælles plan, således at vi overfor gruppen kunne fremstå som et 

hele. Dette mener vi er lykkedes rimelig godt, bl.a. fordi vi også har ofret den løbende 

evaluering så meget tid og energi, som vi kunne. Omvendt har vi også kunne dele 

opgaver mellem os og dermed opnået en tidsbesparelse.  

At være 2 hjalp os til at holde dampen oppe, især fordi vi hele tiden følte, at det var 

fagligt inspirerende og i den grad med til at kvalitetssikre indsatsen.  

9.3.2. Faglig vejledning. 

Ergoterapeut Susanne Kragbæk har gennem hele forløbet ydet os faglig vejledning. 

Vi har pga. vores geografiske placering kommunikeret via e-mail og 

MSN/Messenger. Direkte personlig kontakt og mulighed for vejledning på baggrund 

af observationer under gruppemøderne, havde været at foretrække. Vi fik dog I 

forbindelse med temadagen om Lifestyle Redesign® (se bilag 3) mulighed for nogle 

timers vejledning i direkte kontakt.  

Dette forløb har givet os en klar erkendelse af, hvor vigtig en kompetent faglig 

vejledning er for kvalitetssikringen under afprøvning af en ny metode.  

9.3.3. Projektvejledning. 

Som praktikere havde vi stort behov for vejledning i forhold til projekt-design, 

opgørelse af undersøgelsesresultater, rapportskrivning m.m. 

Det blev vores erfaring, at dette behov ikke skal negligeres. Det er vigtigt, at finde en 

vejleder, der forstår projektets karakter og ambitionsniveau, og som kan give relevant 

vejledning i forhold til det.  
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Det blev vores held, at adjunkt Ole Mygind ville stille sig til rådighed og var så 

fleksibel i de pressede perioder. 

9.3.4. Kontrakt om vejledning. 

Pga. økonomistyringen over så lang en projektperiode, stillede vores leder krav om 

udarbejdelse af kontrakter på vejledningsydelserne. Kontrakterne omfattede bl.a.:  

Formål, aftaleparter, periode, pris (inkl. forberedelse, moms?), afregningsform, 

hvorledes vejledningstidspunkter aftales, aftale om frister ifm. afbud. m.m. 

Herudover kan vi anbefale, at man får defineret sine vejlednings behov, afklarer 

forventningerne til vejlederne, melder klart ud og forholder sig aktivt til samarbejdet 

undervejs.  
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10. VORES MÅDE AT ORGANISERE ARBEJDET PÅ.  

10.1. Planlægningsmøder. 

Undervejs i hele projektforløbet har vi afholdt jævnlige møder mhp. den overordnede 

planlægning. Til disse møder er der skrevet referat. Til hvert tema diskuterede vi løst, 

hvad temaet kunne indeholde, og hvad vi ønskede skulle fremhæves samt, hvordan 

det evt. kunne struktureres. Derefter fordelte vi arbejdsopgaverne, f.eks. 

detailplanlægning af de enkelte gruppemøder og informationsøgning imellem os. 

Som gruppeforløbet skred frem blev vi bedre til at planlægge frem i tiden, samt have 

hovedansvaret ca. hver anden gang i gruppeforløbet. 

10.2. Planlægning af de enkelte gruppemøder. 

Til det enkelte gruppemøde blev der: 

 forberedt et didaktisk oplæg og evt. opgaver 

 udarbejdet et oversigtsskema med dagens program i underpunkter og vores 

rollefordeling (bilag 22 viser et eksempel). 

 udarbejdet et program til deltagerne (bilag 23 viser et eksempel). 

Forud for udarbejdelsen af oplægget var det nødvendigt at sætte sig godt ind i viden 

omkring det pågældende tema og overveje hvilke metoder og rekvisitter, der skulle 

anvendes i fremlæggelsen, for at kunne lave et kort og brugbart oplæg. 

Oversigtsskemaet tjente som huskeliste og arbejdsskema for os under gruppemødet, 

så vi kunne overskue programmet samt holde tiden. Det var et godt redskab, men 

der gik tid med at lave det.  

Ligeledes blev der udarbejdet mål for hvert gruppemøde. Et mål kunne f.eks. lyde:  

 Sikre at alle får prøvet aktiviteten i praksis,  

 Genopfriske formålet med de individuelle samtaler og lave aftaler med alle, 

 Fremlægge ny plan, afklare accept af den, få deltagerne til at tage ansvar for 

emne og fremtidigt forløb.  
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Den amerikanske manual anbefaler at man skriver dagens mål ind på et ark med 

forslag til aktiviteter samt mål for hvert deltager. Så detaljeret nåede vi aldrig at gøre 

det, men vi havde ofte et mål i forhold til 1-2 af deltagerne på er møde, f.eks.: 

 Sikre at XX får fremlagt sin ide for gruppen 

 Observere om XX deltager aktivt 

10.3. Evaluering af hvert gruppeforløb. 

Efter hvert gruppeforløb blev forløbet evalueret ud fra de opstillede mål samt 

afvigelser og nye input eller hændelser, og der blev skrevet et referat. Den norske 

manual har et forslag til evalueringsark, som lægger op til evaluering både på mål, 

brug af diverse metoder, gruppeprocessen, gruppelederfunktionen, forberedelsen 

samt den enkelte deltager. Skemaet så godt ud og vi forsøgte at bruge det i starten, 

men det blev for omfattende for os, på det sted i processen vi var og med de 

tidsrammer vi havde. I stedet udviklede vi selv et lille skema. (bilag 24). 

At skrive disse evalueringsreferater og konferere dem med hinanden, var en stor 

opgave, men det var godt for evalueringsprocessen.  Af hensyn til den efterfølgende 

rapportskrivning turde vi ikke satse på stikordsnotater, så vi anvendte prosaform og 

tog detaljer med som ellers kunne have været udeladt. Det kom til at tage for meget 

af vores tid.  

10.4. Projektgruppemøder. 

Ca. hver 3. måned holdt vi projektgruppemøder med vores nærmeste ledelse. Her 

skrev vi, bl.a. af hensyn til dokumentation for vores arbejde også referat. Emnerne på 

møderne var bl.a. information om begivenhedernes gang, økonomi, koordinering i 

forhold til vores almindelige arbejde, rapportering til ministeriet m.m. 

10.5. Deltagelse af ergoterapeutstuderende. 

Da projektet startede med et forprojekt støttet af Ergoterapeutuddannelsen var en 

mulig inddragelse af ergoterapeutstuderende med i overvejelserne fra første færd. 

Mulighederne er mange. I praksis blev det til, at 2 ergoterapeutstuderende i deres 6. 

semester-praktik fulgte gruppeforløbet i 8 uger. De blev tildelt afgrænsede opgaver, 

f.eks. oplæg og øvelser/praktisk afprøvning under temaet: Fysisk aktivitet, med 

emner som: Pilates, ergonomi, m.m. 

Da de fulgte og observerede arbejdet i gruppen over flere gange, fik vi en 

kærkommen mulighed for faglig feedback på vores arbejde, og de studerendes 

tilbagemeldinger blev en værdifuld kilde til inspiration og kvalitetsforbedring. 

Deltagerne udtrykte kun tilfredshed med deres tilstedeværelse. 

 

 



 Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune. Et ergoterapeutisk sundhedsfremmeprojekt. 2007-2009. Løkken & Overgaard.      73 

 

 

11. RESULTATER.  

Hvilken effekt havde Lifestyle Redesign®-programmet i form af kurset Skab dit 

liv på en gruppe ældre i Aalborg Kommune? 

Opgørelsen omfatter de deltagere, der gennemførte forløbet. 

11.1. Interviews – Evalueringsskemaer. 

 Ved slut (efter de 9 måneders gruppeforløb) og opfølgning (8 måneder senere) 

(bilag 6, 7, 8). 

I det følgende beskrives og kommenteres udvalgte begivenheder og 

fortællinger/udsagn fra deltagerne, fremkommet undervejs og i de interviews vi 

udførte med støtte i evalueringsskemaerne. Andre udsagn er indarbejdet andre 

steder i denne rapport, enten som citater eller som baggrund for vores beskrivelser 

og vurderinger.  

LR bygger på en dynamisk systemteoretisk forståelse, og resultaterne skal også 

tolkes på denne baggrund. Dvs. her er ikke tale om entydige årsags/virknings-

forhold, men om ændringer, der spreder sig som ringe i vandet, viser sig over tid og 

ikke nødvendigvis synliggøres i de undersøgelser vi har foretaget. Resultaterne 

påvirker ikke kun deltagerne, men også deres omgivelser.  

Følgende eksempel illustrerer hvorledes en deltager har analyseret sit 

aktivitetsbehov i forhold til sundhedsfremme, vurderet behovet for ændringer, erkendt 

nogle barrierer og demonstreret at de kan overkommes: 

En deltagers analyse af egen aktivitet og hvad det kan føre med sig: 

”Ved start tænkte jeg kun fitness, ikke folkedans. … Nu tænker jeg: Er det noget jeg 

kan tænke mig? Hvad vil jeg gøre? Forestille mig hvordan det vil være…. Kan bedre 

og bedre se, at jeg mangler noget socialt. Jeg er ikke god til at komme af sted. Slet 

ikke om aftenen. Jeg har fået fremgangsmåder, handlekraft. Prøvet banko og 

hyggeaftner. Nu ved jeg hvordan det er. Det er ikke en lukket bog. ….Jeg ser en vej 

ind i det sociale nu…..”  
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Ved opfølgningsinterviewet: Har genoptaget en tidligere kontakt: ”Der er en god 

cykeltur derud, så det gælder både fysisk og socialt. Man skal røre sig – gøre sit 

yderste 2 gange om ugen, plus jeg har godt af det sociale……”  

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

kurset. Det skal man bruge til at finde ud af, hvad der er godt for en. Det er en meget 

stor ting. Det indvirker på én psykisk og fysisk”.  

Lære at forstå den symbolske betydning i sine aktiviteter, værdsætte dem og 

bevare dem.  

Ved opfølgningssamtalen var en deltager præget af yderligere nedgang i det fysiske 

funktionsniveau. Sygehistorien var lang. Konklusionen var nu: Operation eller anden 

behandling var ikke mulig. En alvorlig situation, da det bl.a. påvirkede mobiliteten og 

mulighederne for aktivitet udenfor hjemmet, socialt samvær og deltagelse i 

samfundslivet.  

Deltageren havde i starten af forløbet givet udtryk for at hun skammede sig over 

situationen. Følte, at hun bare burde tage sig sammen, at det var ”hendes egen 

skyld” at hun havde det som hun havde det. (”Storytelling”). 

Vi havde nogle indgående samtaler om de faktorer, personlige og i omgivelserne 

som påvirker ens funktionsniveau og aktivitetsmuligheder. Det resulterede i en øget 

forståelse og tillid imellem os, der ”lettede trykket” fra alle de løftede pegefingre, 

deltageren havde mødt i livets løb. Oplevelsen af at blive hørt og hjulpet på denne 

måde, gav mod til at forsøge, om træning ved lokal fysioterapeut kunne hjælpe.  Vi 

tilbød at tage kontakt til visitator og forklare situationen, noget deltageren ikke selv 

magtede på dette tidspunkt. (”Story Making”). Ved opfølgningssamtalen erfarede vi 

så, at træningen desværre var stoppet efter et stykke tid, da det var for belastende 

og medførte øgede smerter.  

”Fysioterapeuten gjorde hvad hun kunne. Jeg var ked af, at jeg blev nødt til at 

stoppe. Det var et nederlag”.  

Dertil kom, at arbejdet med at etablere aktiviteter i fælleshuset var slået fejl. Alt i alt 

en meget deprimerende situation. Ikke desto mindre fortalte deltageren: 

”Jeg har et godt liv på trods af det. Jeg har samværet med en anden gruppedeltager, 

jeg spiller petanque med gruppen. At få noget i gang her i fælleshuset har jeg 

opgivet. Jeg har i stedet meldt mig som frivillig i et krisecenter, hvor jeg kommer 1 

gang om måneden, og det skal heller ikke være mere. Jeg har min gamle klub og jeg 

er i gang på håndarbejdskursus. Jeg skal ikke have sat gang i flere sociale aktiviteter 

nu”.   

”Jeg forsøger at cykle så meget som jeg kan, men ellers må jeg tage bilen. Jeg faldt i 

snak med en dame udenfor en forretning. Hun havde en cykel med hjælpemotor. Det 

kunne jeg bare godt tænke mig, men jeg må vente til prisen bliver lavere”.  

Denne deltager har lært at værdsætte de meningsfulde aktiviteter hun har – på trods 

af det nedsatte fysiske funktionsniveau. Hun har overkommet frustrationerne over et 

fejlslagent projekt (fælleshuset) og hun har demonstreret handlekraft ved at skabe 
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sig en ny aktivitetsmulighed (krisecentret), hvor hun kan få opfyldt behovet for sociale 

aktiviteter, på en for hende meningsfuld måde. Hvor hun kan yde i et forpligtende 

samvær, der også giver hende noget igen. Denne gang med rammer, der er skabt og 

hvor ansvaret ikke hviler på hendes skuldre alene.   

 At se alderdommen som en livsfase med muligheder. 

En deltager tog midt i forløbet på ferietur til syden. Allerede den første dag indlægges 

hun akut på sygehus med livstruende hjerteproblemer. Deltageren fortalte siden i 

gruppen om dette: 

”Jeg lå 10 dage alene på intensiv. Det er jo mange timer at ligge og kigge ”ud i 

mørket”. Jeg tænkte virkelig meget på ”Skab dit liv” og det, jeg havde lært på kurset: 

At tænke positivt. Jeg gav mig til at tænke på alle de positive ting, der var i 

situationen, selvom det nu var galt. Jeg tænkte meget på jer.…. og det at tænke 

positivt hjalp mig igennem.” 

Ved evalueringssamtalerne til slut og opfølgende vendte hun igen tilbage til dette 

udbytte af kurset: 

” På spørgsmålet: ”På hvilken måde vil dette kursus påvirke din fremtid? (”Story 

Making”), svarede hun: 

”Det påvirker mit sind. De positive tanker. Alt det, der ikke betyder noget, eller som 

man ikke kan lave om, det skal man ikke ærgre sig over. Det har jeg lært på kurset. 

Jeg vil tænke mere på at nyde livet – ikke at det skal være flot, men nu køber jeg en 

rødspætte til 30 kroner, og nyder den. Så er det grød bagefter, men før tænkte jeg 

kun på at købe noget, når det var billigt. Nu er jeg blevet mere løssluppen! Nu ved 

jeg også, at jeg ikke er for tyk, så nu vil jeg nyde min rullepølse! … Man tænker mere 

over tingene, bl.a. at man skal få noget mere ud af det. Jeg prøver at tænke på de 

gode ting og de fordele jeg har. Jeg vil nyde livet lidt mere! 

Deltageren beskriver her, hvordan hun har lært at udnytte livets muligheder (også 

med en stram økonomi) og f. eks. værdsætte måltidets betydning. Hun har fået mod 

og opbakning til at ændre aktivitetsmønstre. Kan nu se alderdommen som en livsfase 

med muligheder, og hun har besluttet sig for at udnytte dem.  

Om at bruge en aktivitet som middel til at opnå en social forandring.  

”Hvis man går og er sur på sine naboer - det hjælper ikke noget. Når man tænker 

rigtigt alvorligt: Jeg har ingenting at være sur over… Jeg kender en, jeg ikke rigtig 

bryder mig om. Det har været vanskeligt. Nu fandt jeg på at lave et smykke til ham og 

tænk dig: Han blev så glad! Det var en god ide”. 

Erfaringerne fra kurset har her resulteret i et mod til - efter mange år – at række 

hånden frem, at vove en gestus uden at vide, hvordan den ville blive modtaget.  

Om analyse og tilpasning af sine aktiviteter. 

Således lød en opsummering på en evalueringssamtale: 

”Tænker anderledes nu. Lever mere sundt. Mere frugt og grønt. Tænker mere bredt 

nu. Ved, at der er behov for det sociale. Går til banko. Ved nu, at det også er med til 
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at holde hjernen i gang, ligesom de andre aktiviteter, der nu er kommet gang i 

(petanque, strikkeklub, kortspil). Pga. sygdom har den fysiske træning været sat på 

stand by i en periode, men målet er at genoptage træningen i maskiner på 

træningscentret og stavgang – uden stave! – men med socialt samvær.” 

Omgivelsernes tilbagemelding på ændrede aktivitetsmønstre og et mere aktivt 

og udadrettet liv: 

”Før var jeg altid hjemme. Efter jeg startede på kurset lød det: ”Mor, hvornår er det 

nu du er færdig mandag eftermiddag”. Nu (ved slut) siger min datter: ”Nu skal du til 

noget mandag, tirsdag, onsdag…!” Fortalt med et tilfreds smil om munden. 

Andre udsagn fra deltagerne om udbytte af kurset og hvordan det vil påvirke 

fremtiden: 

”Jeg er kommet til at tænke mere på aktiviteter – på ”ting” som er aktiviteter – før var 

det bare noget man gjorde i hverdagen”. 

”Tænker i forhold til at det betyder noget, at de ting man gør i hverdagen har 

betydning – alle som en – og at være opmærksom på de aktiviteter, man vælger”. 

”Sidder ikke så meget alene mere”. 

”Jeg har fået mere mod på tingene. Tror på, at jeg kan flere ting”. 

”Mere opmærksom på det man kan – og at man kan det”. 

”Jeg har lært at se hvilken situation jeg er i. Indset, at jeg er blevet ældre og har 

mindre energi”. 

”Er blevet mere opmærksom på at følge med i det, der sker omkring mig”. 

”Man har godt af selv at gøre mange ting. F.eks. ordne sin have i stedet for at sige: 

”Det kan jeg ikke”. Jeg klipper f.eks. hæk over 3 dage”. 

”Mere klar over at det er vigtigt at komme ud blandt andre”. 

”Jeg har altid haft mål – tænkt og skrevet – nu har jeg fået mere fokus på handling.” 

Disse eksempler fortæller om gennemgribende forandringer i måden at forholde sig 

til livet og sig selv – og – om små konkrete ændringer i dagligdagen.  

Ringene har spredt sig i vandet. En oplevelse i en situation har medført en ændring i 

en anden situation. 

11.1.1. Betydningen af de sociale aktiviteter. 

Det sociale udbytte – det at lære nogle nye mennesker at kende i nærmiljøet – viste 

sig at være drivkraften og det største mål for deltagerne, og det blev det vigtigste 

fællesudbytte for gruppen. 

De har nu fået et netværk! Den enkeltes evne til at vedligeholde dette netværk bliver 

afgørende for fremtiden. Ikke kun for den enkelte, men for hele gruppen, da de er så 

få, også selvom netværket nu også omfatter nogle af de deltagere, der afsluttede før 

tid og andre beboere i bebyggelsen. De har f.eks. aftale om, at man mødes og spiller 

Petanque på et bestemt tidspunkt i ugen, når vejret tillader det.  
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Vi kunne have understøttet gruppens netværksdannelse langt mere fra allerførste 

færd, og måske derigennem forøget bæredygtigheden også efter gruppeforløbet. På 

den anden side skal man også erkende, at ting tager tid. Vi fornemmede, at den 

indbyrdes tillid skulle bygges langsomt op. Frygten for at naboen kommer ”væltende 

ind over dørtrinet” var hos nogen lige så stor som ønsket om mere social kontakt. 

I forbindelse med den sidste opfølgende undersøgelse tilbød en af deltagerne at 

invitere gruppen og os på kaffe hjemme hos sig selv. Vi så det som en god lejlighed 

til endnu en gang at understøtte og opmuntre til fortsat kontakt mellem deltagerne. 

Med målrettet indsats fra vores side lykkedes det at samle alle til en hyggelig 

eftermiddag.  

Vi fik indtrykket af et skrøbeligt netværk, der kan smuldre.  

Det blev vores erfaring, at det sociale kan ikke tillægges for stor betydning.  

Læren heraf er klar! Hav det for øje fra allerførste færd.  

11.1.2. Noget om forventninger.  

Citater fra evalueringssamtalerne om deltagernes forventninger til kurset ved start: 

 Finde ud af hvad det drejede sig om. Møde mennesker (lige flyttet herud), Motion.  

 Noget andet end det, det er blevet. Havde forventet flere sociale aktiviteter. Vidste 

ikke hvad det gik ud på. Måtte se hvad der skete. 

 Få et eller andet ud af det. Kunne ikke vide hvad. Jeg var i tvivl, da jeg fik sedlen i 

postkassen. En sagde til mig: ”Pas på! Er det noget med Jehovas Vidner”! Men 

da jeg kom i gang, blev jeg klar over med det samme, at det var ikke sådan 

noget. Det var noget for os personligt. Vi skulle have det bedre. 

 Svært at finde ud af hvad det helt var. Nysgerrig. 

 Vidste ikke rigtigt hvad det var. Vidste I var ergoterapeuter. Havde erfaringer med 

det fra sygehuset, så det ville være dejligt. 

Deltagernes forventninger og oplevelsen af om eller hvordan de er blevet indfriet er 

meget forskellige, men kendetegnende er det, at der herskede stor usikkerhed om 

hvad de egentlig gik ind til.  

Det er opløftende, at så mange på trods af usikkerheden alligevel gav sig i kast med 

kurset.  

Evnen til at udnytte mulighederne undervejs på trods af usikkerheden og evnen til 

efterhånden at tilegne sig en bedre forståelse af formålet, blev en afgørende faktorer 

i forhold til hvilket udbytte deltagerne fik. En deltager udtrykte f.eks. bramfrit sit eget 

udbytte således: ”Nogen stod og var lange i spyttet, men resultatet var: Man lærte 

nogen mennesker at kende”. 

Deltagernes råd til kommende kursister i forbindelse med gruppe-evalueringen ved 

slut: 

”Hold ud! Hæng på! Giv ikke op! Start med en frokost!” 
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vidner om, at de, der gennemførte, fandt det umagen værd! 

11.2. COPM.  

Vi udførte som planlagt COPM-undersøgelse (interviews og scoring) ca. 1 måned 

inde i gruppeforløbet (start), ved afslutningen af gruppeforløbet (slut) og ved 

opfølgningen 8 måneder senere (opfølgning). Vi udførte desuden en ekstra COPM-

undersøgelse godt 3 måneder inde i forløbet specielt vedrørende fysiske aktiviteter 

for at få en fornemmelse af alle deltagernes mål vedrørende dette, og ca. 3 måneder 

senere for de sociale aktiviteter, ligeledes med henblik på at identificere behovet for 

individuelt tilrettelagt intervention. (Bilag 5). 

11.2.1. Oversigt over de aktiviteter deltagerne prioriterede ved COPM-
undersøgelserne = mål.  

Oversigten er inddelt i sociale aktiviteter og fysiske aktiviteter. Det skyldes, at de 

sociale hurtigt blev dominerende i samtalerne og at de fysiske aktiviteter hurtigt blev 

bragt på banen af en af deltagerne ved et gruppemøde, hvilket blev styrende for 

prioritering af temaerne. Det er således et resultat af begivenhedernes gang i dette 

forløb. For andre grupper ville billedet, bestemt af deres behov, måske se anderledes 

ud. Havde vi fortsat arbejdet ville andre typer aktiviteter være kommet på banen, da 

nedenstående aktiviteter heller ikke kan betragtes som udtømmende for denne 

gruppe. 

Flere aktiviteter kan rubriceres begge steder. Her er de sat ift. den betydning 

deltagerne tillagde dem. Denne betydning kan ændres undervejs. Flere deltagere 

kan have prioriteret samme aktivitet. 

Start: 

Sociale aktiviteter: 
Bekendtskaber som ikke er familierelaterede 
En eller flere aktiviteter udenfor hjemmet sammen med andre 
Gå til noget sammen med andre 
Lave noget sammen med andre 
Højskole 
Teater  
Gå til dans  
Gå til fester – ud at more sig 
Banko  
Fysiske aktiviteter: 
Mere motion end bare gåtur 
Bevæge sig mere – fysisk aktivitet 
Gymnastik/motion 
Musik & bevægelse 
Komme i fitnesscenter 
 
Slut: 

Sociale aktiviteter: 
Social aktivitet i fælleshuset. 
Petanque 
Patchwork-gruppe 
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Gang i hyggeaftner i fælleshuset 
Deltage i Musik & bevægelses-gruppe på aktivitetscenter. 
Lave noget med hænderne. 
Læsegruppe. 
Banko sammen med anden deltager 
Fysiske aktiviteter: 
Pilates 
Kunne gå i den lokale discountbutik 
Fysisk træning 
Træning i maskiner 
Træning på aktivitetscenter 
Folkedans 
 
Opfølgning: 

Sociale aktiviteter: 
Fortsætte social aktivitet. 
Petanque 
Starte læsegruppe på aktivitetscenter. 
Højskole – i landsdelen. 
Kortspil 
Genbrugsbutik 
Gå til noget med andre 
Folkedans 
Invitere til kaffe. 
Fysiske aktiviteter: 
Starte Pilates 
Træning i maskiner 
Petanque 
Stavgang uden stave 
Træning 

11.2.2. Opgørelse af scoringsresultater COPM. 
Af hensyn til anonymiseringen har vi pga. det begrænsede antal deltagere adskilt 

oversigt over de prioriterede aktiviteter og opgørelsen af scoringsresultaterne.  

Sammenligning af scoringsresultater kan kun foregå i forhold til den samme person 

og i forhold til de samme aktiviteter, som personen har prioriteret. 

Tallene herunder er derfor opgjort for hver enkelt person, og samlet i grupper for 

samme aktiviteter = samme række (vandret). Det betyder, at der er flere rækker og 

tomme felter, hvis prioritering/valg af aktiviteter har ændret sig undervejs.  

Tallene ved start er et samlet tal for undersøgelserne ved start og for de senere 

undersøgelser for fysiske og sociale aktiviteter. Dette er begrundet i, at 

undersøgelserne i forhold til fysiske og sociale aktiviteter tjente som en yderligere 

afklaring af deltagernes ønsker i forhold til disse aktiviteter og derfor ofte indeholdt 

samme aktiviteter (eller variation herover) som ved start. For overskuelighedens 

skyld er alle disse 3 ”start”-undersøgelser derfor samlet i kolonnen ”Start”.  

Ved slutundersøgelsen sættes evt. nye aktivitetsmål. De er anført i 2. række og 

scores også sammen ved opfølgning, dvs. i samme række. 
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Ved opfølgningsundersøgelsen sættes evt. nye mål. De er anført i 3. række. 

Forskning indicerer, at ændringer på 2 eller flere points er af klinisk betydning.  

Tallene kommenteres med baggrund i den viden vi indhentede under interviewene. 

Deltager A: 

START SLUT FORANDR. 
START→SLUT 

OPFØLGN. 
 

FORANDR. 
SLUT→OPF. 

FORANDR. 
START→OPF. 

 

U T U T U T U T U T U T 

3,0 3,7 8,3 8,3 5,3 4,6 6,7 6,3 ÷1,6 ÷2,0 3,7 2,6 

  1,5 5,5   1,5 1,5 0,0 ÷4,0   

U = UDFØRELSE, T=TILFREDSHED. 

 

I første række ses en fremgang fra start til slut, herefter en tilbagegang fra slut til 

opfølgning, men dog ikke større end at fremgangen stadig er tilstede ved 

opfølgningen (start til opfølgning). 

I anden række er der tilbagegang (÷4,0) i tilfredshed med udførelsen af aktiviteterne 

= den forventede målopfyldelse er ikke sket. Dette skyldes bl.a. at aktiviteterne i 

fælleshuset ikke kunne fortsætte. (Se bilag 19). 

Deltager B: 

START SLUT FORANDR. 
START→SLUT 

OPFØLGN. 

 

FORANDR. 
SLUT→OPF. 

FORANDR. 
START→OPF. 

 

U T U T U T U T U T U T 

1,7 2,0 6,0 7,3 4,3 5,3 1,0 1,0 ÷5,0 ÷6,3 ÷0,7 ÷1,0 

  5,8 6,4   4,4 4,0 ÷1,4 ÷2,4   

      9,0* 7,0     

U = UDFØRELSE, T=TILFREDSHED - * = HELT NYT MÅL VED OPFØLG. 

I første række ses fremgang fra start til slut, tilbagegang fra slut til opfølgning, og 

samlet set tilbagegang fra start til opfølgning.  

I anden række ses også tilbagegang fra slut til opfølgning. 

Denne tilbagegang skyldes dels forværring i følgerne af de kroniske sygdomme, dels 

at fremgangen fra start til slut byggede på start af aktiviteterne i fælleshuset og et 

iværksat træningstilbud. Begge dele var faldet væk ved opfølgningsundersøgelsen. 

Den ny scoring i forhold til nye alternative aktivitetsmål (række 3) omhandler en 

aktivitet, der er såvel social som fysisk og som scores højt af deltageren i såvel 

udførelse som tilfredshed. Et resultat af deltagerens ændrede aktivitetsvalg på 

baggrund af analyse af egen aktivitet og af aktivitetsmulighederne i omgivelserne. 
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Deltager C: 

START SLUT FORANDR. 
START→SLUT 

OPFØLGN. 

 

FORANDR. 
SLUT→OPF. 

FORANDR. 
START→OPF. 

 

U T U T U T U T U T U T 

1,0 4,5 5,5 7,5 4,5 3,0       

  1,0 5,0   1.0 5,0 0,0 0,0   

      1,0* 3,0     

U = UDFØRELSE, T=TILFREDSHED - * = HELT NYT MÅL VED OPFØLG. 

1. række: Fremgang fra start til slut.  

2. række: Nye mål ved slut er ikke opnået ved opfølgning, pga. tilstødte 

sygdomskomplikationer. Derfor ingen ændring. At tilfredsheden ikke scores lavere af 

den grund (5,0 i såvel kolonne 8 som 4), forklarer deltageren med en accept af de 

helbredsmæssige vilkår, som ikke kan ændres.  

3. række: At der sættes et helt nyt mål ved opfølgning er tegn på et stadigt 

optimistisk livssyn. Det nye mål omhandler rejse og ophold udenfor hjemmet, hvilket 

for denne deltager er en ikke ubetydelig udfordring. 

Deltager D:  

START SLUT FORANDR. 
START→SLUT 

OPFØLGN. 

 

FORANDR. 
SLUT→OPF. 

FORANDR. 
START→OPF. 

 

U T U T U T U T U T U T 

1,0 4,0 5,0 6,5 4,0 2,5 4,0 5,0 ÷1,0 ÷3,5 3,0 1,0 

  10,0 10,0   6,5 7,5 ÷3,5 ÷2,5   

      8,0* 10,0     

U = UDFØRELSE, T=TILFREDSHED - * = HELT NYT MÅL VED OPFØLG. 

Første række viser fremgang fra start til slut, der ikke er sat helt over styr ved 

opfølgning trods tilstødende sygdom, operation, alvorligt tab i netværket i perioden 

mellem slut og opfølgning. Der er således stadig fremgang i vurdering af egen 

udførelse ved opfølgningen, men tilfredsheden er ikke stor, hvilket skyldes den 

oprindelige forventning om et bedre resultat.  

Anden rækkes topscoring ved slut skyldes stor tilfredshed med start på aktivitet i 

fælleshuset. Nedgangen i scoring ved opfølgning skyldes at denne aktivitetsmulighed 

var ophørt. (Se bilag 19). 

Tredje rækkes nye aktivitet er fysisk aktivitet tilpasset, så det også fungerer som 

social aktivitet, der kan udføres trods den kroniske sygdom. Et eksempel på at 

deltageren har analyseret aktiviteten og tilpasset den, så barriererne blev 

overkommet og behovet for sundhedsfremmende aktivitet på såvel det sociale som 
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det fysiske plan blev tilgodeset. Deltageren kunne her udnytte en igangværende 

aktivitet blandt personer i sit netværk. Tilfredsheden hermed er som det fremgår helt i 

top. 

Deltager E: 

START SLUT FORANDR. 
START→SLUT 

OPFØLGN. 

 

FORANDR. 
SLUT→OPF. 

FORANDR. 
START→OPF. 

 

U T U T U T U T U T U T 

1,0 5,0 1,5 2,7 0,5 ÷2,3 1,0 4,5 ÷0,5 1,8 0,0 ÷0,5 

1,0 5,0 1,0 7,0 0,0 2,0       

      1,0* 3,0     

U = UDFØRELSE, T=TILFREDSHED - * = HELT NYT MÅL VED OPFØLG. 

 

1. række: Et fald i tilfredshed ved slut vendes til en fremgang i tilfredshed ved 

opfølgning og det med en udførelse, der scores meget lavt hele vejen igennem. 

Dette kan forklares med at deltageren fik andre nye sociale aktiviteter, der ændrede 

betydningen af de aktiviteter, der her er scoret på. (Utilfredsheden med at de ikke var 

sat i gang, var ikke så stor længere). De nye sociale aktiviteter betød, at aktiviteterne 

i række 2 ikke var aktuelle ved opfølgningsundersøgelsen, da udviklingen gav 

deltageren mod til at stille et helt nyt socialt aktivitetsmål ved opfølgningen. (3. 

række) 

Opsamlende kommentar: 

Opgørelsen viser en klar tendens: Fremgang for 4 deltagere fra start til slut. Dette 

viser en positiv effekt af Lifestyle Redesign®-programmet. Der er sat nogle konkrete 

aktivitetsmål og det har givet effekt. Fremgangen fortsætter ikke til 

opfølgningsundersøgelsen. Stilstand/tilbagegang har hovedsagelig sin årsag i 

forværring i den fysiske helbredstilstand. Dette har ført til at 3 deltagere (B, C, D) 

måtte revurdere deres situation og herefter satte nye mål. 1 deltager (A) kunne 

fastholde de oprindelige mål. 

1 deltager (E) har ikke så store forandringer i sin score. Dog sker der et fald i 

tilfredshed fra start til slut på ÷2,3. Dette fald opvejes næsten til opfølgningen, hvor 

faldet er reduceret til ÷0,5 (1. række). De fysiske helbredsforhold har ikke haft så stor 

betydning for denne deltager. Her har forhold i det sociale netværk og hendes evne 

til at overkomme den negative psykiske indvirkning, det har haft på hende, i højere 

grad spillet ind. Også hun satte sig nye mål ved opfølgningsundersøgelsen. 

Opgørelsens resultater understøtter vores oplevelse af at deltagerne havde udbytte 

af Lifestyle Redesign®-metoden i forhold til at definere behov, sætte sig mål og 

fastholde eller redefinere dem. Alt med det formål at skabe et liv med livskvalitet og 

en tilfredsstillende aktivitetsudførelse af meningsfulde, sundhedsfremmende 
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aktiviteter, også når sygdom eller psykisk belastende forhold forværres eller støder til 

og aktivitetsmulighederne ændres.   

11.3. SF-36.  

(Se bilag 4).  

11.3.1. SF-36 Helbredskomponenter. 

Undersøgelsens 36 spørgsmål grupperes i 8 helbredskomponenter (1-8), der igen 

kan grupperes i 2 generelle helbredskomponenter (9-10). For nærmere forklaring 

henviser vi til teksten i de følgende figurer, afsnit 3.1.1. og SF-36 manualen. 

I det følgende beskrives og kommenteres de data vi fik ud af SF-36 

spørgeskemaerne. 

Figurerne er udarbejdet på baggrund af den scoringsprocedure, der er beskrevet i 

SF-36 manualen. Der er anvendt SPSS ver.14.0 

 

11.3.2. SF-36 – Samlet. Deltagere, der gennemførte. 

Fig. 11 – 1. Viser den samlede scoring for gruppen (n=5), der gennemførte Lifestyle 

Redesign®-forløbet. 1. måling er foretaget ved starten af forløbet, 2. måling er 

foretaget ved afslutningen af forløbet. 3. måling er foretaget 8 måneder efter 

afslutning af forløbet.  

SF-36 - Samlet - Lifestyle Redesign, Aalborg
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1. Fysisk funktion (Physical function – PF) 
2. Begrænsninger – fysisk betinget (Role physical – RP) 
3. Fysisk smerte (Bodily pain – BP) 
4. Alment helbred (General Health Perceptions – GP) 
5. Energi (Vitality – VT) 
 

6. Social funktion (Social function – SF) 
7. Begrænsninger psykisk betinget (Role emotional – RE) 
8. Psykisk velbefindende (Mental Health – MH) 
9. Generel fysisk helbredskomponent (PCS)  
10. Generel psykisk helbredskomponent (MCS)  

 

Udviklingen er klar for alle komponenterne: Der er fremgang fra 1. til 2. måling, fra 2. 

til 3. måling er der tilbagegang, undtagen Generel psykisk helbredskomponent MCS 

(10).   
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Fremgangen under gruppeforløbet er størst vedrørende de psykisk betingede 

begrænsninger (7) (fra 266,66 ved start til 400 ved opfølgning = 50 %).  

Tilbagegangen efter gruppeforløbet er størst vedrørende de fysisk betingede 

begrænsninger (2) (fra 325 ved start til 225 ved opfølgning = 30,8 % og fra 375 ved 

slut til 225 ved opfølgning = 40 %).  

Den procentvise ændring for alle 10 komponenter vises i Fig. 11-2, 3 og 4. 

 

Fig. 11 – 2. Viser den procentvise ændring fra start til slut i den samlede score for 

gruppen (n=5) der gennemførte Lifestyle Redesign®-forløbet.  

 

 

1.  
Fysisk funktion (Physical function – PF) 

2. Begrænsninger – fysisk betinget (Role physical – RP) 
3. Fysisk smerte (Bodily pain – BP) 
4. Alment helbred (General Health Perceptions – GP) 
5. Energi (Vitality – VT) 
 

6. Social funktion (Social function – SF) 
7. Begrænsninger psykisk betinget (Role emotional – RE) 
8. Psykisk velbefindende (Mental Health – MH) 
9. Generel fysisk helbredskomponent (PCS) 
10. Generel psykisk helbredskomponent (MCS) 

 

 

Der er fremgang indenfor alle helbredskomponenterne. Psykisk betingede 

begrænsninger (7) har en fremgang på 50 %. 
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Fig. 11 – 3. Viser den procentvise ændring fra slut til opfølgning i den samlede score 

for gruppen (n=5) der gennemførte Lifestyle Redesign®-forløbet. 

 

 

1. Fysisk funktion (Physical function – PF) 
2. Begrænsninger – fysisk betinget (Role physical – RP) 
3. Fysisk smerte (Bodily pain – BP) 
4. Alment helbred (General Health Perceptions – GP) 
5. Energi (Vitality – VT) 
 

6. Social funktion (Social function – SF) 
7. Begrænsninger psykisk betinget (Role emotional – RE) 
8. Psykisk velbefindende (Mental Health – MH) 
9. Generel fysisk helbredskomponent (PCS) 
10. Generel psykisk helbredskomponent (MCS) 

 

Der er tilbagegang for alle komponenter, undtagen Generel psykisk 

helbredskomponent MCS (10), hvor der fortsat er en lille fremgang på 2,2 %. 

Tilbagegangen er størst for fysisk betingede begrænsninger (2) med 40 % 
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Fig. 11 – 4. Viser den procentvise ændring fra start til opfølgning i den samlede score 

for gruppen (n=5) der gennemførte Lifestyle Redesign®-forløbet. 

 

 

1. Fysisk funktion (Physical function – PF) 
2. Begrænsninger – fysisk betinget (Role physical – RP) 
3. Fysisk smerte (Bodily pain – BP) 
4. Alment helbred (General Health Perceptions – GP) 
5. Energi (Vitality – VT) 
 

6. Social funktion (Social function – SF) 
7. Begrænsninger psykisk betinget (Role emotional – RE) 
8. Psykisk velbefindende (Mental Health – MH) 
9. Generel fysisk helbredskomponent (PCS) 
10. Generel psykisk helbredskomponent (MCS) 

 

Slutresultatet, når man ser ændring i % fra start til opfølgning bliver, at der er 

fremgang indenfor fysisk funktion (1), social funktion (6), psykisk betingede 

begrænsninger (7), psykisk velbefindende (8) og Generel psykisk 

helbredskomponent MCS (10). Størst for psykisk betingede begrænsninger (7) med 

50 %. 

Tilbagegang ses i komponenterne: Fysisk betingede begrænsninger (2), fysisk 

smerte (3), alment helbred (4), Energi (5) og Generel fysisk helbredskomponent PCS 

(9). Størst for fysisk betingede begrænsninger (2) med 30,8 %. 

Kommentarer til SF-36 undersøgelsens resultater: 

På baggrund af de enkelte deltageres besvarelser10 og deres udsagn i samtalerne 

om resultaterne, kan vi knytte følgende supplerende kommentarer til ovenstående 

resultater: 

1 deltager har et meget højt udgangspunkt. Scorer 100 i 7 af de 8 

helbredskomponenter ved start, og over 90 i den sidste. Dette ”giver ikke plads til” 

megen fremgang. Der sker en lille tilbagegang ved slut: Nu 3 under 100, men stadig 

over 90, og dette holder til opfølgningsundersøgelsen. Tilbagegangen skyldes en 

beskeden forværring af den kroniske sygdom. Denne deltager giver klart udtryk for, 

                                            
10

 Af hensyn til anonymisering har vi valgt ikke at offentliggøre diagrammer opgjort for hver enkelt 
deltager. 
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at hun forholder sig proaktivt til sin egen sundhedsfremme og at hun gennem 

Lifestyle Redesign®-programmet har fået en viden og nogle kompetencer, som hun 

også forventer at gøre brug af i fremtiden.  

Forværring i kronisk sygdom er også årsagen til tilbagegangen for 3 andre deltageres 

vedkommende. 1 deltager har dog også gennemlevet en operation af anden årsag, 

hvilket påvirkede resultaterne vedrørende de fysisk betingede begrænsninger (2).  

En deltager, der oplevede tilbagegang i de samlede fysiske komponenter (9) gennem 

alle 3 målinger oplevede alligevel fremgang i de samlede psykiske komponenter (10) 

gennem alle 3 målinger. Denne deltager forklarer, at hun har fået flere 

bekendtskaber, ”springer ud” i flere ting og er blevet mere glad for det hun kan, og at 

hun kan det. 

En deltager fik i forhold til fysisk betingede begrænsninger (2) en fordobling af 

scoringsresultatet fra start (50) til slut (100), hvilket skyldtes, at hun med vores hjælp 

kom i gang med træningsforløb hos lokal fysioterapeut. Hun kunne desværre ikke 

holde til træningen og måtte stoppe, hvilket afspejlede sig tydeligt i 

opfølgningsundersøgelsen, hvor hun scorede 25. 

En deltager led et meget alvorligt tab i sit netværk under gruppeforløbet. Det 

afspejlede sig i et stort fald i forhold til det psykiske velbefindende (8) ved 

slutundersøgelsen. Ved den opfølgende undersøgelse var det bedret betydeligt igen. 

Faldet i social funktion (6) blev genvundet. Samtalerne herom afslørede, at det i høj 

grad skyldtes det netværk deltageren havde fået i forbindelse med gruppeforløbet.    

En deltager gennemlevede undervejs en alvorlig livstruende situation, der satte sig 

negative spor i forhold til fysisk betingede begrænsninger (2), alment helbred (4) og 

Energi (5). Ikke desto mindre skete der en fremgang i det psykiske velbefindende (8). 

Dette tillagde deltageren selv udbyttet af Lifestyle Redesign®-programmet.  

Gruppen samlet: I forhold til Generel fysisk helbredskomponent (9) sker der en 

fremgang fra start til slut, der ikke kan fastholdes herefter. Temaet ”Fysisk aktivitet” 

har været et blandt mange temaer i forløbet, med introduktion til forskellige 

aktivitetsmuligheder. Et decideret fysisk træningsprogram under hensyntagen til den 

enkeltes kroniske lidelse m.m. er en ergoterapeutisk og/eller fysioterapeutisk opgave, 

der skal varetages i et andet regi.  

De sociale aktiviteter var alle gruppedeltagernes førsteprioritet fra start til slut. 

SF-36 resultatet for helbredskomponenterne: Energi(5), Social funktion (6), Psykisk 

betingede begrænsninger (7) og Psykisk velbefindende (8), samlet beregnet i den 

Generelle psykiske helbredskomponent MCS (10) viser en fremgang, der holder 

gennem hele forløbet også ved opfølgningsundersøgelsen (Fig. 10 - 1). Samlet set 

betyder det, at SF-36 registrerer en positiv effekt af Lifestyle Redesign®-programmet.  

På trods af kronisk sygdom med forværring, ny operationskrævende sygdom, svært 

tab af betydningsfuld person i netværket, socialt belastende livsomstændigheder 

undervejs i forløbet rapporterer deltagerne en fremgang i forhold til Generel psykisk 

helbredskomponent MCS (10).  
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Dette, sammenholdt med de andre resultater beskrevet tidligere i rapporten, betyder, 

at vi konkluderer, at Lifestyle Redesign® kan give deltagerne nogle redskaber og 

handlekompetencer, som de kan bruge, også når livsomstændighederne forværres.  

11.4. Gruppen, der afsluttede før tid 

Da vi råder over SF-36 undersøgelsesresultatet ved start for gruppen, der afsluttede 

før tid, er den medtaget i denne opgørelse, da den kan bidrage til at forstå en del af 

baggrunden for, hvorfor de ikke gennemførte forløbet. 

SF-36: Start. Deltagere, der gennemførte og deltagere, der afsluttede før tid: 

Fig. 11 – 5. Viser gennemsnitlig scoring ved start samlet for gruppen (n=5), der 

gennemførte Lifestyle Redesign®-forløbet og samlet for gruppen (n=4), der 

afsluttede før tid.  

 

 

1. Fysisk funktion (Physical function – PF) 
2. Begrænsninger – fysisk betinget (Role physical – RP) 
3. Fysisk smerte (Bodily pain – BP) 
4. Alment helbred (General Health Perceptions – GP) 
5. Energi (Vitality – VT) 
 

6. Social funktion (Social function – SF) 
7. Begrænsninger psykisk betinget (Role emotional – RE) 
8. Psykisk velbefindende (Mental Health – MH) 
9. Generel fysisk helbredskomponent (PCS) 
10. Generel psykisk helbredskomponent (MCS) 

 

Af de 10 deltagere, der blev visiterede til projektet, kom 1 aldrig i gang og afleverede 

derfor heller ikke SF-36 spørgeskemaet. De 4, der afsluttede før tid og afleverede 

SF-36 spørgeskemaet ved start indgår i ovenstående beregning sammen med de 5, 

der gennemførte. Figuren viser gennemsnitlig scoring ved start for hver af de 2 

grupper.  

Beskrivelse af resultatet og overvejelser over sammenhæng mellem 

scoringsresultat ved start og årsager til at afslutte før tid: 

Gruppen af ”afsluttede før tid” scorer lavere end gruppen af ”deltagere, der 

gennemførte” i alle helbredskomponenterne. Især for komponenterne: fysisk 

betingede begrænsninger, fysisk smerte, alment helbred og energi, scores der 

lavere.  

SF-36, Start, Lifestyle Redesign Aalborg
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De har således ikke har haft de samme grundlæggende forudsætninger for at kunne 

mobilisere den tilstrækkelige energi over tid, der var nødvendig for at fastholde deres 

deltagelse i gruppen.  

Arbejdet i gruppeforløbet kræver en ikke ubetydelig indsats af deltagerne.  

Hver mandag eftermiddag er besat. Forløbet strækker sig over 9 måneder + 

opfølgning. 

Man skal lære en ny gruppe mennesker at kende. 

Man skal forholde sig til sin hverdag og sit liv. Har det et meningsfuldt indhold? Hvem 

er jeg? Hvad har jeg gjort i mit liv indtil nu? Hvad evner jeg at gøre fremover? 

Oveni dette skal man kunne rumme andre menneskers problemstillinger. 

Det kræver energi! 

For alle 4 deltagere, der afsluttede før tid, er der tale om sygdomsbilleder med flere 

diagnoser og følger efter langvarig kronisk sygdom. 

For 3 deltageres vedkommende aktualiseres livstruende sygdom under forløbet. 

For 1 deltagers vedkommende tab af livsledsager i forløbet. 

For 1 deltagers vedkommende alvorligt syg ægtefælle. 

1 deltager havde forinden start været meget depressiv. 

Hvad har man energi til? Hvad vil man bruge sit liv på?  

Hvad har man rent faktisk overskud og tid til, når man skal klare de basale daglige 

aktiviteter indenfor egenomsorg, indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask osv. som 

aleneboende uden hjælp udefra – og – med hyppige konsultationer hos læge og på 

sygehus som en yderligere belastende faktor, - psykisk, fysisk og tidsmæssigt? 

Hvilke aktiviteter skal man prioritere til og fra?  

Måske har fravalg af fortsat deltagelse i gruppeforløbet været det mest 

sundhedsfremmende de pågældende kunne gøre for sig selv i den givne situation? 

11.5. Lifestyle Redesign® til personer med begrænsede ressourcer. 

Vi vurderer ikke, at deltagere med begrænsede ressourcer er udelukket fra at deltage 

i Lifestyle Redesign®-programmer. Der skal blot – som i alle tilfælde - foretages en 

grundig behovsundersøgelse i forhold til hver enkelt deltager og gruppen som 

helhed. Gennem en grundig visitation til den enkelte gruppe med henblik på en 

hensigtsmæssig gruppesammensætning, geografisk placering og fysiske rammer, 

der imødekommer deltagernes behov, ergoterapeutisk ekspertise indenfor det 

relevante speciale/handicapområde og eventuelt supplement af personale til praktisk 

hjælp kan der åbnes mulighed for deltagelse for en stor gruppe mennesker med 

begrænsede ressourcer fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.  
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11.6. Fremmøde – Deltagere, der gennemførte. 

Generelt er det vores opfattelse, at alle deltagerne - både de, der gennemførte og de, 

der afsluttede før tid - forholdt sig meget ansvarligt til det tilsagn, de havde givet ved 

visitationen om at møde op og deltage aktivt. 

Forskellige omstændigheder i deres liv betød, at der undervejs i så langt et forløb 

måtte komme nogle afbud. (Indlæggelser, sygdom, sommerferie, vigtige 

familiebegivenheder o.a.) 

For de 5, der gennemførte forløbet, blev det til henholdsvis 1, 4, 5, 6, og 9 afbud til 

de i alt 34 gruppemøder. 

For 2 af deltagerne var de individuelle opfølgningssamtaler undervejs afgørende for 

deres fortsatte deltagelse, da en del af de omstændigheder, der førte til nogle af 

afbuddene, havde direkte sammenhæng med deres oplevelser i gruppen. Gennem 

drøftelser af deres oplevelser og støtte til at håndtere dem, fik de igen mod på 

tingene og gennemførte forløbet. 
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12. KONKLUSION.  

12.1. Effekt af tilpasset Lifestyle Redesign®-program på en gruppe ældre i 
Aalborg Kommune. 

På baggrund af de udførte undersøgelser, interviews og erfaringerne med 

forberedelse, gennemførelse og evaluering af gruppeforløbet kan vi konkludere 

følgende: 

 Lifestyle Redesign® har givet de deltagere, der gennemførte, nogle redskaber og 

handlekompetencer, som de kan bruge, også når livsomstændighederne 

forværres. De har opnået en større viden om de daglige aktiviteters betydning og 

hvordan de kan tilpasses og udnyttes til fremme af egen sundhed. Det har givet 

sig udslag i ændret aktivitetsudførelse, ændrede aktivitetsvalg og øget 

værdsættelse af meningsfulde aktiviteter. Deltagerne fortæller om 

gennemgribende forandringer i måden at forholde sig til livet og sig selv – og – 

om små konkrete ændringer i dagligdagen.  

 SF-36 undersøgelsen viser, at der i forhold til ”Generel fysisk 

helbredskomponent” sker en fremgang fra start til slut, der ikke kan fastholdes 

herefter. På trods af kronisk sygdom med forværring, ny operationskrævende 

sygdom, svært tab af betydningsfuld person i netværket og/eller socialt 

belastende livsomstændigheder undervejs i forløbet rapporterer deltagerne 

imidlertid en fremgang i forhold til ”Generel psykisk helbredskomponent”, der 

holder gennem hele forløbet også ved opfølgningsundersøgelsen.  

Samlet set betyder det, at SF-36 registrerer en positiv effekt af Lifestyle 

Redesign®-programmet.  

 COPM-undersøgelserne støttede deltagerne i at definere behov, sætte mål og 

fastholde eller redefinere dem. Scoringsresultaterne viser samme tendens som 

SF-36 undersøgelserne: Fremgang fra start til slut kan ikke holdes til opfølgning. 
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 At fremgang fra start til slut ikke i højere grad kan holdes til opfølgning, skyldes 

især forværring i den fysiske helbredstilstand, men også vores manglende 

erfaring med metoden og flere af deltagernes satsen på at aktiviteterne i 

fælleshuset (bilag 19) ville tilgodese deres sociale aktivitetsbehov. 

12.1.1. Nogle forudsætninger for god effekt. 

 De deltagere, der afsluttede før tid, havde lavere scorer end gruppen af deltagere, 

der gennemførte i alle SF-36 helbredskomponenterne. Især for komponenterne: 

fysisk betingede begrænsninger, fysisk smerte, alment helbred og energi, scores 

der lavere. De har således ikke haft de samme grundlæggende forudsætninger 

for at mobilisere den tilstrækkelige energi over tid, der var nødvendig for at 

fastholde deres deltagelse i gruppen.  

 Deltagernes kognitive og sociale funktionsniveau er af afgørende betydning for 

udbyttet af Lifestyle Redesign®-programmet. Forståelse for hvad der arbejdes 

med i gruppen og hvordan, samt ønsket om og evne til at foretage forandringer, 

har større betydning end alder, diagnoser, interesser osv.  

 Deltagere med begrænsede ressourcer er ikke udelukket fra at deltage i Lifestyle 

Redesign®-programmer. Der skal blot sikres de nødvendige rammer for forløbet, 

f. eks. i forhold til geografisk placering, gruppelokalets indretning og diverse 

hjælpeforanstaltninger, der imødekommer deltagernes behov. Kombineret med 

ergoterapeutisk ekspertise indenfor det relevante speciale/handicapområde og 

eventuelt med supplement af personale til praktisk hjælp, kan der åbnes mulighed 

for deltagelse for en stor gruppe mennesker med begrænsede ressourcer fysisk, 

psykisk, kognitivt og socialt. 

 Indledende behovsundersøgelse og effektiv annoncering er vigtig. Gennem en 

grundig visitation foretaget af den ergoterapeut, der skal lede gruppen, skal der 

sikres en hensigtsmæssig gruppesammensætning og der skal foretages en 

grundig behovsundersøgelse i forhold til hver enkelt deltager og gruppen som 

helhed. 

 Ergoterapeuternes viden om og erfaringer med Lifestyle Redesign®-programmet, 

de tilgrundliggende teorier og erfaring med livsstilsprocessen i forhold til sig selv, 

herunder egen analyse af aktiviteter, Occupational Storytelling og Occupational 

Story Making, har afgørende betydning for deltagernes udbytte. Derfor er det 

nødvendigt at ergoterapeuterne er skolet i metoden og har adgang til 

ergoterapifaglig sparring i de første forløb. 

 De afsatte ressourcer i forhold til ergoterapeuternes forberedelsestid har 

afgørende indflydelse på tilrettelæggelsen af gruppeforløbet og dermed 

deltagernes udbytte. 

12.2. Hvad vil det kræve at indføre Lifestyle Redesign® som et fast tilbud i 
Aalborg Kommune? 

Med dette projekts faglige resultater, der viser, at metoden kan anvendes og er 

blevet det med godt resultat, er der baggrund for at gå videre i overvejelserne om, 
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hvad der så yderligere kræves for at få gang i denne form for evidensbaserede 

sundhedsfremmende ergoterapi i kommunen. Her vil det være relevant at forholde 

sig til punkter som: faglig kompetence, organisering, dvs.  i hvilket regi skal det 

foregå og finansiering. 

12.2.1. Faglig kompetence. 

Vi er nu 2 ergoterapeuter, der med dette projekt har fået en god faglig ballast til at 

fortsætte arbejdet. Vi har gjort os mange erfaringer og har mange ideer til justeringer 

og forbedringer, som det vil være oplagt at implementere i et nyt gruppeforløb/projekt 

for at høste frugterne af de investerede ressourcer og fastholde vores opnåede 

kompetencer.  

Det er ønskværdigt, at dette kan ske i nærmeste fremtid, hvor erfaringer er up to 

date. Ved endnu et gruppeforløb/projekt er der mulighed for at opkvalificere en tredje 

ergoterapeut. Der vil herefter være en god faglig base for videreudvikling af 

anvendelsen af Lifestyle Redesign® i praksis i Aalborg Kommune.  

12.2.2. I hvilket organisatorisk regi under Aalborg Kommune kan Lifestyle 
Redesign® foregå i fremtiden? 

Her er der flere muligheder. Vi har forsøgt at afdække nogle af dem: 

12.2.2.1. Ældre- og Handicapforvaltningen. 

12.2.2.1.1. Genoptræning Aalborg. 

Det er vores håb, at der også i en BUM-styret organisation er plads til afprøvning og 

implementering af nye, evidensbaserede metoder. Vi ser Lifestyle Redesign®-

programmer som en særdeles relevant del af et kommunalt træningstilbud, Danmark 

anno 2009.   

Vi har d. 26. 08. 08 holdt møde med ældrechef Kristian Cronwald, chef for 

Servicecenteret Torben Olsen, konsulent på træningsområdet Troels B. Andersen og 

leder af Genoptræning Aalborg, Anette Hald, alle Ældre- og Handicapforvaltningen, 

Aalborg Kommune. Her blev det bl.a. drøftet, hvorledes fremtiden kunne se ud i en 

BUM-styret organisation. Disse drøftelser bør genoptages med henblik på en 

konkretisering af muligheder og barrierer, så der kan udarbejdes en plan for 

implementering. Foreløbig er der givet grønt lys til fornyet ansøgning om midler fra 

UBÆP-puljen (se bilag 25 og 26). 

12.2.2.1.2. Ældreområderne. 

Vi har den opfattelse, at Lifestyle Redesign® som et tilbud med base i 

ældreområderne er en anden oplagt mulighed. Her har man i forvejen stor kontakt til 

ældrebefolkningen og her er mange relevante faglige samarbejdspartnere. 

Vi har på et møde d. 07.10. 08 orienteret gruppen af aktivitetsledere under Ældre- og 

Handicapforvaltningen om Lifestyle Redesign® og vores projekt. Her blev 

fremtidsmulighederne desværre ikke drøftet konkret, da man stod foran en 

omorganisering. Vi er gerne til rådighed med fornyet information i bestræbelserne på 

at afklare muligheder og barrierer i dette regi.   
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12.2.2.2. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU). 

Sundhedsfremmetiltag er en grundpille i denne forvaltnings opgaver. Lifestyle 

Redesign® kan indgå som en naturlig del af denne forvaltnings tilbud til borgerne. 

Vi tog derfor kontakt til SBU og blev indbudt til at give en orientering om Lifestyle 

Redesign® og vores projekt på et møde d. 06.11. 08 med deltagelse af flere 

konsulenter fra SBU. Vi havde forinden tilsendt information om metoden og fortalte 

på mødet om projektet, så langt som det nu var fremskredet på det tidspunkt. De ville 

afvente vores afsluttende rapport, men var meget lydhøre og spurgte bl.a. til 

mulighederne for at anvende metoden i forhold til borgere i alderen 40-60 år med 

problemstillinger i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Vores svar hertil var og er, at der p.t. er evidens i forhold til raske ældre over 60 år, 

men at vi på baggrund af vores viden og erfaring sagtens kan se metoden anvendt i 

den sammenhæng, og ikke ser noget til hinder for, at man i et projekt afprøver 

metoden i tilpasset form i forhold til andre grupper end ældre.  

Vi indgår meget gerne i et samarbejde, hvis det ønskes, og håber at denne rapport 

kan fremme egentlige realitetsdrøftelser med denne forvaltning.   

12.3. Finansiering. 

12.3.1. Omkostninger. 

Omkostningerne i forbindelse med næste gruppeforløb/projekt med inddragelse af 

endnu en ergoterapeut vil omfatte: 

 løn m.v. til 2 ergoterapeuter 15 timer pr. uge (forberedelse, gruppeforløb, 

evaluering og evt. rapportskrivning). 

 evt. lokaleleje 

 driftsomkostninger:  

o kontorartikler, fotokopiering, o. lign. 

o telefonudgifter 

o transportudgifter 

o diverse 

 udgifter til ergoterapifaglig vejledning/supervision 

 udgifter til opdatering, f.eks. litteratur, anden informationssøgning 

 udgifter i forbindelse med udarbejdelse og trykning af eventuel projektrapport  

 diverse 

Omkostninger til efterfølgende forløb med kvalificeret ergoterapeut vil være mindre, 

da der ikke vil være samme behov for forberedelsestid. 
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12.3.2. Finansiering via puljemidler, fonde eller lign.  

Skal finansieringen foregå via puljemidler, fonde eller lign. skal der desuden afsættes 

ressourcer til opsporing af relevante muligheder samt udarbejdelse af ansøgninger, 

status- og afsluttende rapporter.  

Det er vores erfaring, at dette arbejde er tidskrævende og fjerner fokus og energi fra 

det faglige arbejde, ofte på meget ubelejlige tidspunkter. Desuden påvirker det den 

overordnede arbejdstilrettelæggelse, at der pga. afventning af svar på ansøgninger, i 

lange perioder er usikkerhed om de fremtidige arbejdsopgaver.  

Det er derfor vores håb, at der kan findes finansieringsmuligheder i det almindelige 

budget, så ressourceforbruget samlet set kan mindskes og der sikres kontinuitet i 

arbejdet. 

12.4. Hvor står vi nu? 

Som et skridt på vejen til implementering af Lifestyle Redesign® som et fast tilbud i 

Aalborg Kommune, har vi udarbejdet et forslag, der omhandler afprøvning af et 

tilpasset gruppeforløb over 6 måneder, med inddragelse af endnu en ergoterapeut. 

Selvom resultaterne fra forskningsprojektet i USA med et 6 måneders forløb ikke er 

offentliggjort endnu, har vi valgt den ændring, da vi har tilkendegivelser på at 9 

måneder er lang tid og kræver større finansiering.  

Inddragelse af endnu en ergoterapeut er et skridt på vejen i bestræbelserne på at 

øge antallet af ergoterapeuter med kompetencer i forhold til Lifestyle Redesign® og 

et led i fremtidssikringen i forhold til metodens indførelse i ergoterapeutisk praksis i 

Aalborg Kommune. 

I forbindelse med den nye UBÆP-pulje for 2009 er der i maj 2009 indsendt en 

ansøgning om midler til et nyt projekt, der skal afprøve ovennævnte forslag.  

Derudover er der, så vidt vi er orienterede, endnu ikke truffet konkrete 

ledelsesbeslutninger vedrørende Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune fremover. 

Forslaget i ovennævnte UBÆP-ansøgning gengives i bilag 25 og 26.  

Det skal imidlertid pointeres, at der kan tænkes mange alternativer hertil. Af 

ressourcemæssige grunde har vi imidlertid ikke kunnet udarbejde flere forslag i 

forbindelse med denne rapport, men vi stiller os selvfølgelig gerne til rådighed for 

enhver bestræbelse på at finde veje til videreførelse af arbejdet.  
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13. PERSPEKTIVERING. 

Udfordringerne i det danske samfund indenfor sundhedsfremmeområdet er, som alle 

ved, store. Behovet for nye virkningsfulde redskaber i indsatsen lige så stort.  

Med dette projekts faglige resultater, der viser, at metoden kan anvendes og er 

blevet det med godt resultat, mener vi, at Lifestyle Redesign®-programmet har 

demonstreret sin berettigelse i Danmark og i Aalborg Kommune.  

Det kan udfylde et vigtigt hul i tilbuddet til de svageste grupper i samfundet, supplere 

indsatsen for de mere ressourcestærke og dermed forbedre sundhedsfremme-

tilbuddet på flere fronter. Vi ser det som et tiltrængt supplement til de allerede 

eksisterende sundhedsfremmede tiltag, der ofte er rettet mod en afgrænset 

problemstilling, f.eks. KRAM-faktorerne, eller foregår i en institution, f.eks. et 

sundhedscenter, hvor borgerne skal kunne møde op for at modtage tilbuddet.    

Lifestyle Redesign®-programmets force er bl.a., at interventionen kan foregå i 

borgernes nærmiljø, og at vi sammen med borgerne i deres naturlige omgivelser 

arbejder med helt konkrete sundhedsfremmende tiltag for den enkelte. Med de 

individuelle opfølgningsbesøg kommer vi tæt på de rammer, hvor 

livsstilsforandringerne skal implementeres og de præmisser i borgernes hverdagsliv, 

der har afgørende betydning for om det lykkes, f.eks. vaner og roller tilknyttet livet i 

familien, boligen eller det lokale område/samfundet. De ressourcer, der findes hos 

borgeren og i omgivelserne, og de besværligheder og begrænsninger, der f.eks. 

opstår, når man har en syg ægtefælle, bliver lettere at forstå og udnytte i 

interventionen og bestræbelserne for at opnå holdbare livsstilsændringer. 

Lifestyle Redesign® styrker den enkeltes handlekompetence i forhold til egen 

sundhed og i forhold til de muligheder, der er i omgivelserne. Mange svagere ældre 

har brug for at øge denne kompetence, for at kunne operere i junglen af viden, 

informationer og tilbud, som ofte indeholder mange forhindringer for dem. De vil 

således bedre kunne tage vare på sig selv, tage ansvar for sig selv og deres eget liv 

og dermed deres sundhed og livskvalitet.  
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Nogle kan måske umiddelbart opfatte Lifestyle Redesign®-programmet som et 

”luksuriøst” tilbud sammenlignet med kommunens andre tilbud.  Lifestyle Redesign® 

har vist sig økonomisk rentabelt i USA. Med en effektiv organisering holdt op mod de 

resultater, man kan opnå, er vi overbeviste om, at Lifestyle Redesign® ikke blot er 

virkningsfuldt i forbedringen af den enkelte borgers livskvalitet, men også kan blive et 

konkurrencedygtigt instrument til at imødegå de store personalemæssige og 

økonomiske udfordringer indenfor sundheds- og ældreområdet i Danmark.  

Ved implementering af en udenlandsk metode er det vigtigt, at afprøve den og få 

erfaringer i forhold til danske forhold. Herefter bør man indarbejde disse erfaring i et 

eller flere konkrete projekter, der afprøves. Erfaringerne herfra kan så samles og 

danne baggrund for en fælles faglig konsensus i arbejdet med Lifestyle Redesign®-

programmer i Danmark. 

Det er vigtigt, at vi samarbejder om dette implementeringsarbejde, så der ikke spildes 

unødige ressourcer eller iværksættes tiltag på unødigt usikkert grundlag. Det er 

derfor afgørende, at de erfaringer, vi nu har her i Aalborg Kommune, bliver 

videreformidlet. Dette sker bl.a. gennem nærværende rapport. 

Endnu vigtigere er det, at arbejdet med Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune kan 

fortsætte, mens vores viden og erfaringer er up to date. På baggrund af vores 

resultater og erfaringer med afprøvningen af Lifestyle Redesign®- programmet kunne 

det være oplagt at: 

 Kvalitetssikre vores arbejde med endnu et gruppeforløb, hvor erfaringerne fra 

dette forløb implementeres 

 At metoden afprøves i et 6 måneders forløb 

Derudover ser vi mange anvendelsesmuligheder og kan f.eks. foreslå: 

 At metoden afprøves til udvalgte målgrupper f.eks.  

o svage ældre, der søger træning igen og igen 

o ensomme 

o ældre, der føler at de er ”gået i stå” eller at aktiviteterne ”skrumper” ind 

o ældre mænd   

o beboerne i et nyt ældrevenligt byggeri/nytilflyttere mhp. etablering af 

netværk m.m. 

o ældre beboere i et belastet kvarter som led i et generelt kvarterløft 

o borgere med en afgrænset problemstilling, f.eks. en KRAM-faktor, der ikke 

kan profitere af de eksisterende tilbud 

 At metoden afprøves på udvalgte målgrupper, under 60 år f.eks. udsatte 

kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mhp. afklaring ift. tilknytning 

til arbejdsmarkedet og andre grupper truet af marginalisering 

 At metoden afprøves i forhold til integration af flygtninge og personer af anden 

etnisk herkomst 

Udover kommunale tilbud, ser vi også perspektiver i forhold til anvendelse indenfor 

aftenskoleregi, på højskoler og i foreningsregi. 
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Vi er overbeviste om, at metoden med tiden også vil brede sig til børn- og 

ungeområdet. Det ville kun styrke det sundhedsfremmende perspektiv at starte så 

tidligt som muligt. 

Tilgangen er menneskelig aktivitet og metoden kræver blot, at mennesket har de 

udviklingsmæssige og kognitive forudsætninger og motivationen for, at det med 

ergoterapeutens hjælp kan indgå i en relevant gruppesammenhæng, reflektere over 

egen aktivitet og iværksætte aktivitetsændringer. 
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11. Information til borgere, der henvender sig angående kurset Skab dit liv  

12. Spørgeguide ved telefonhenvendelser. 

13. ”Skab dit liv” information. 

14. Gruppearbejde i ”Skab dit liv”. 

15. Gruppekontrakt. 

16. Aftale om fotografering. 

17. Oversigt over gruppemødernes tema. 

18. a – q: Eksempler på bilag fra gruppemøderne, opgaver, brainstorms m.v. 

19. Fælles sociale aktiviteter, som gruppen har sat i gang som et led i forløbet. 

20. Diplomoverrækkelse – Kirstens tale. 

21. Diplom. 

22. Program og rollefordeling på gruppemøde. 

23. Program for gruppemøde. 

24. Mål - og evalueringsskema for gruppemøde. 

25. Forslag til nyt projekt. 

26. Oversigt over projekt: ”Fornyelse af livsstil – et Lifestyle Redesign® projekt 

under Genoptræning Aalborg” Maj. 2009.  
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Manualer. En kort beskrivelse.    BILAG 1. 

1. Den amerikanske manual: ” Lifestyle Redesign® – Implementing the Well 

Elderly Program”.  

Udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet i USA. Beskriver baggrunden, The 

Well Elderly Study, de grundlæggende tanker og ideer, behovsevaluering, metoden, 

indholdsmoduler. Bilagsark indeholder bl.a. forslag til spørgsmål til deltagerne, 

forslag til gruppeprocesser og til afprøvning/handling (”doing”).  

Et Lifestyle Redesign® program skal tilpasses den enkelte gruppe. Manualen er 

derfor slet ikke en ”kogebog”, som man kan tage i hånden og så gå slavisk frem, 

hvorefter man har gennemført et Lifestyle Redesign® program, hvilket den også 

understreger.  

Manualen forklarer baggrund, tankegang og formål, samt de forudsætninger der skal 

være tilstede for at man kan sætte et program i værk. Der gives eksempler, men på 

mange områder er den meget overordnet. 

Denne manual er uundværlig, hvis man ønsker at gå ind i arbejde med Lifestyle 

Redesign® – uanset hvor i verden det foregår. I dansk praksis kan den ikke stå 

alene. 

2.  Den danske manual: ”Fornyelse af livsstil – En aktivitetsvidenskabelig 

tilgang til vellykket aldring”. 

Ergoterapeut Susanne Kragbæk har i mange år arbejdet teoretisk med Lifestyle 

Redesign®. Hun er videreuddannet i aktivitetsvidenskab og arrangerede den første 

temadag for ergoterapeuter i Danmark om Lifestyle Redesign®, med ergoterapeut og 

Doctor of Philosophy in Occupational Science, Jeanne Jackson som underviser.  

Denne manual er et forsøg på en tilpasning til danske forhold, bl.a. ved gennem et 

litteraturstudie at afklare relevansen af de indholdsmæssige temaer for danske 

ældre. Der trækkes linjer til andre teorier end i den amerikanske manual, og 

tilpasningen til danske forhold beskrives, så man får en bedre forståelse af hele 

konceptet. 

Målbeskrivelser for de enkelte moduler og et væld af ideer til introducerende 

aktiviteter er et væsentligt bidrag ift. danske forhold. Desuden bidrager den med et 

afsnit, der sigter på at tydeliggøre den livsstilsproces, der søges fremmet gennem 

Lifestyle Redesign® programmet. Et afsnit man kan savne i den amerikanske 

manual. Trods disse gode tiltag for at gøre metoden mere tilgængelig for danske 

ergoterapeuter, er det vigtigt at understrege, at hensigten naturligvis heller ikke her er 

at lave en ”kogebog”. 

Gennem den kontakt vi fik til Susanne Kragbæk ved den tidligere omtalte temadag, 

lykkedes det os at engagere hende som vores faglige vejleder i dette projekt og vi 

indgik i et samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af manualen. Vi har løbende 
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haft sparring med Susanne Kragbæk, der stillede sine første udkast til vores 

rådighed og som kunne høste af vores spørgsmål, undren og praksiserfaringer til det 

fortsatte skrivearbejde på manualen. Dette samarbejde og manualen har været en 

helt uvurderlig del af udviklingen af vores projekt. Utallige praksis-spørgsmål er 

blevet afklaret gennem læsning af dette materiale. En afklaring, den amerikanske 

manual slet ikke kunne bidrage til.  

Denne manual er uundværlig hvis man ønsker at gå ind i arbejdet med Lifestyle 

Redesign® i Danmark. De to manualer supplerer hinanden. 

3. Den norske manual: ”Aktivitet og livsstil. Livsstilsprogram – En 

helsefremmende og forebyggende metode”. 

Giver en indføring i ergoterapiforskningen og den teoretiske baggrund for Lifestyle 

Redesign®-programmet. Den giver anvisninger på de forhold, der skal tages i 

betragtning, når man vil give sig i kast med Lifestyle Redesign®-programmer, 

beskriver metoderne i programmet, livsstilsprocessen og giver konkrete eksempler 

fra norsk praksis i form af erfaringer fra livsstilsprogrammet ”Eldre gjenskaper livsstil”. 

Beskriver hvordan norske forhold kræver tilpasning af temaerne i forhold til den 

amerikanske manual. Desuden gives der indblik i erfaringer fra andre projekter: et for 

personer med kognitive vanskeligheder og et fra en almenpsykiatrisk afdeling. 

Denne manual inspirerede os især i starten, senere koncentrerede vi os om den 

danske, efterhånden som den begyndte at tage mere form.  

Denne manual er en god kilde til inspiration og bedre forståelse af Lifestyle 

Redesign®, samt hvorfor en tilpasning til de aktuelle kulturelle forhold er vigtig. Det 

var nogle gange befordrende at læse om den samme ting på flere forskellige måder. 

Derfor et godt supplement. 

4. Den engelske manual: ”Lifestyle Matters. An Occupational Approach to 

Healthy Ageing”.  

Beskriver det engelske projekt: ”Lifestyle Matters”. Der er vedlagt en CD-rom med 

alle de anvendte bilag, der er en meget afvekslende mulighed for inspiration. Det er 

vigtigt at være selektiv og i sit valg tage udgangspunkt i den konkrete gruppe. Der var 

alligevel mange flere konkrete forslag og muligheder i bilagsarkene end vi kunne 

overkomme at anvende.  

En god kilde at øse af. Materialet kan ikke bruges direkte, da det er på engelsk. 
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Netværk.       BILAG 2. 
1. lifestyleredesign@groupcare.dk: 

Efter temadagen i 2005 oprettedes dette forum for at sikre en kontaktmulighed for 

interesserede ergoterapeuter i Danmark.  

Gruppen administreres af Jytte Rose Jakobsen. rose@ny-post.dk hvortil man skal 

rette henvendelse, hvis man ønsker at anmode om optagelse i gruppen. 

Vi vil opfordre, alle der arbejder konkret med Lifestyle Redesign® i Danmark til at 

anvende gruppen aktivt. 

 

2.  FNE for ergoterapeuter, der arbejder med Lifestyle Redesign® i Danmark: 

Vi deltog i efteråret 2008 i  EUGMS-kongressen11  i København, da Dr. Florence A. 

Clark, som er en af hovedkræfterne bag The Well Elderly Study - Lifestyle 

Redesign® Program, skulle holde forelæsning, bl.a. om et opfølgende 

forskningsprojekt, hvis resultater er på trapperne til at blive offentliggjort. 

Denne begivenhed var en oplagt anledning til at samle ergoterapeuter, der arbejdede 

med Lifestyle Redesign®-projekter i Danmark, og vi arrangerede en temadag, hvor 

Susanne Kragbæk gav et oplæg om Lifestyle Redesign®  til 10 ergoterapeuter fra 4 

forskellige projekter i Danmark, med efterfølgende erfaringsudveksling. (Se bilag 3). 

Denne temadag bekræftede os kun i vores antagelse: Det er vigtigt, at vi i Danmark 

sørger for at kvalitetssikre vores arbejde gennem et tæt netværk med mulighed for 

kollegial sparring.  

Det blev besluttet at oprette et fagligt netværk – en såkaldt FNE – under 

Ergoterapeutforeningens regi. Der arbejdes i skrivende stund (aug. 2009) stadig på 

sagen. Indtil videre anvendes ovennævnte Groupcare-forum. 

3. lrnorge@yahoogroup.com: 

I Norge kører et debatforum under Yahoo, der administreres af ergoterapeut Kjell 

Inge Vestre. Anmodning om optagelse rettes til:lrnorge-subscribe@yahoogroups.com  

Denne gruppe omfatter medlemmer fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

I Norge har man længere erfaring med Lifestyle Redesign® i praksis, hvorfor denne 

gruppe i øjeblikket må formodes at rumme flere sparringsmuligheder end den 

danske. Vi vil opfordre alle, der arbejder konkret med Lifestyle Redesign® i 

Danmark/Norden, til at anvende gruppen aktivt. 

 

4. Andet:  
Vores vejleder på forprojektet. ergoterapilærer Anne Frølunde, havde gennem 

ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) kontakt 

til andre ergoterapilærere i Europa, der arbejdede med Lifestyle Redesign. Dette kan 

også være en mulighed. 

                                            
11

 EUGMS: European Union Geriatric Medicine Sociaty 
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LIFESTYLE REDESIGN® I DANMARK  BILAG 3. 

TEMADAG D. 4. SEPTEMBER 2008, KL. 10 – 16. 

Formål: At samle ergoterapeuter, der arbejder med LR i DK mhp. at skabe et 
netværk for erfaringsudveksling og kvalitetsudvikling. Sikre en større 
fællesforståelse af konceptet. Støtte udbredelsen af LR på et 
kvalitetssikret niveau. 

Deltagere: Ergoterapeuter, der har været/er/konkret planlægger at komme i gang 
med Lifestyle Redesign®-projekter i Danmark. 

Sted: Etf’s lokaler, Nørre Voldgade 90, København 

Pris: Gratis.  

Indhold: Velkomst + praktiske oplysninger. Kort præsentationsrunde. 

Oplæg fra ergoterapeut Susanne Kragbæk, der arrangerede kurset med 
Jeanne Jackson i 2005. Har arbejdet med Lifestyle Redesign® under sin 
videreuddannelse i aktivitetsvidenskab ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
og været medforfatter til et kapitel i den norske LR-manual ”Aktivitet og 
livsstil”. Arbejder p.t. på udarbejdelsen af en dansk manual. Susanne vil 
holde et oplæg omkring: 

 Hvorfor var The Well Elderly Study/Lifestyle Redesign® så effektivt? 

 Tydeliggørelse af Lifestyle Redesign®-processen. 

 Ligheder og forskelligheder mellem traditionel ergoterapi og Lifestyle 
Redesign. 

 Erfaringer fra USA omkring uddannelse af de ergoterapeuter, som 
kører LR-grupper. 

 Spørgsmål og diskussion. 
 Oplæg fra deltagerne. Kort information om de projekter, man har 

været/er i gang med eller planlægger + opklarende spørgsmål fra salen. 
Erfaringsudveksling – evt. i grupper, hvis vi bliver mange. 

 Hvordan kan vi bruge hinanden – nu og i fremtiden? Aftale fremtidigt 
netværk: Groupcare? FNE? Kontaktperson/tovholder? 

Bemærk: D. 5. september skal Prof. PhD, OT Florence A. Clark, USC, medforfatter 
til den amerikanske manual, holde oplæg om “Lifestyle Redesign® Interventions for 
Senior Citizens” på den europæiske geriatri-kongres (EUGMS) i Bella-centret. Denne 
dag på konferencen er også for ergoterapeuter!!!! Se: www.eugms2008.org    

Tilmelding senest d. 29. 08. 08 til:  

Lotte Løkken: lotteloekken@stofanet.dk med kort oplysning om dit projekt/ arbejde 
med LR. Skriv: ”Tilmelding LR 04.09.” i emnefeltet. For yderligere oplysninger kan du 
også kontakte: 
Kirsten Overgaard: KOG-aeh@aalborg.dk  
Susanne Kragbæk: kragbaek@webspeed.dk  

http://www.eugms2008.org/
mailto:lotteloekken@stofanet.dk
mailto:KOG-aeh@aalborg.dk
mailto:kragbaek@webspeed.dk
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      BILAG 4. 

Indledende information til deltagerne: 

 

SF-36. Spørgeskema vedrørende egen opfattelse af 
helbredstilstand. 

Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred.  

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand 
til at udføre dine daglige gøremål.  

Det kan godt være, at nogle af spørgsmålene ligner dem, du besvarede, under det 
første interview, men besvar dem venligst alligevel. 

Det er meget vigtigt for os at du afleverer skemaet til os d. 7. januar 2008. 

Vi vil bede dig udfylde et lignende skema i slutningen af kursusforløbet og igen 6 
måneder efter.  

De informationer vi får gennem din besvarelse vil blive brugt til at tilrettelægge kurset 
så målrettet som muligt og til at vurdere udbyttet af kurset.  

Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt. 

Sådan udfyldes skemaet 

Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder 
igennem.  

Besvar hvert spørgsmål ved at sætte et kryds ved det svar, der passer bedst på dig. 

Det er angivet, om du kun skal sætte ét kryds eller ét kryds i hver linie. 

Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis du går i stå ved besvarelsen 
af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste frem for at opgive at udfylde 
skemaet. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil svare, svar da venligst så godt du kan. 

Har du spørgsmål til forståelse af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os 
pr. tlf. 25 20 01 60 eller 99 31 55 10. 

 

Af tekniske grunde kan skemaet ikke gengives her. SF-36 spørgsmålene kan f.eks. findes på 
internettet på følgende måde: 

www.si-folkesundhed.dk 

Forside→Forskning→Sundhed og Sygelighed SUSY→Susy-databasen 

Rul ned i teksten og klik på: Gå til SYSU-Databasen 

Klik på ”Baggrund, formål, materiale og metode” 

Rul ned i teksten til afsnittet: ”Spørgeskemaer” 

Klik på ”Selvadministreret spørgeskema 1 – 2005” 

SF-36 spørgsmålene er KUN Spm. 1-11! 

 

http://www.si-folkesundhed.dk/
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      BILAG 5. 

COPM – INTERVIEWGUIDE VED SLUT:   

Det er deltagernes egen evaluering af forløbet ift. de mål de har sat sig: 

-  ved start,  
-  ift. fysiske aktiviteter  
-  ift. sociale aktiviteter. 

Hvordan vurderer de deres aktivitetsudførelse ved slut? 
Hvad skal der gøres inden kurset slutter? 

Hvordan kan de bruge gruppen? – andet netværk?  

Har de brug for vores støtte? 

Hvilke nye mål sætter de sig?  – ift. 6 mdr’s opfølgning  
– mere langsigtet 

Hvordan vil de opnå de mål? 
Hvordan kan de bruge gruppen? – andet netværk? 

Har de brug for vores støtte? 

COPM undersøgelserne er også et redskab til os i evaluering af kursets resultater. 

De har således en betydning, der rækker ud over den enkelte deltager, da det samlede 
undersøgelsesresultat vil kunne påvirke tilrettelæggelsen af Lifestyle Redesign kurser i 
fremtiden. 

Scoring: 

1. Score nu. 
2. Sammenhold med 1. score. (Ved start). 
3. Snak om resultat – evt. korrektion af score. 
Scoringen SKAL suppleres med registrering af vigtige udsagn fra deltagerne til belysning af 
processen og resultaterne for den enkelte. 
 

Interview-guide: (Ideer til spørgsmål under samtalen): 
Har du fået nye aktiviteter? Hvilke? 

Har du genoptaget gamle aktiviteter? Hvilke? 

Har du ændret de aktiviteter du allerede havde? Hvilke? Hvordan? 

Har du de aktiviteter i dit liv, som du ønsker at have? 

Forholder du dig anderledes til dine aktiviteter nu? Hvis ja, hvordan? 

Når du ser på de aktiviteter du har i dag og så tænker på dem i forhold til din sundhed, 

hvordan vurderer du dem så?  

Har det ændret sig? 

– som optakt til at sætte mål: 
Hvordan tror du din situation/aktivitetsniveau er om 6 mdr.?  

Nu har du scoret, lavet mål osv. Hvad tænker du egentlig om din livsstil før kurset og nu? Har 

den ændret sig? Hvordan? 

Hvordan har det været at sætte mål nu og undervejs i forløbet?  

Har det været nyt for dig at sætte mål i livet?  

Har det hjulpet til at skabe forandring? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Kan du se dig selv sætte mål på den måde fremover? 

Hvad har været det bedste for dig i dette forløb? Hvorfor? 
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      BILAG 6. 

EVALUERINGSSKEMA – SLUT.           Skab dit liv 
NAVN: _______________________ DATO: ______ Lb.nr. ___.  

Skemaet er en interview-guide. Formålet med evalueringsskemaet er at: 

 Stille spørgsmål til deltagerudbytte, der ikke kan fremgå af COPM og SF-36 

 Stille spørgsmål til deltagernes oplevelse af kursusformen. 
o varighed 
o indhold 
o kursusledernes indsats 
o gruppeprocessen 
o konkrete begivenheder i forløbet 
o m.m. 

 Give kursuslederne tilbagemeldinger til brug for deres evaluering af egen 
indsats og af projektforløbet. 

 Give deltagerne lejlighed til at reflektere over og vurdere kursusforløbet, og 
sætte deres egen indsats i forhold til de opnåede resultater. 

 1. Spm: Hvis du skulle beskrive dit forløb med 1 ord, hvad skulle det så være? 

 2. Spm: Hvad synes du om længden af kurset? (9 mdr. + opfølgning efter 6 mdr.) 

 3. Spm: Er 2 timer pr. gang passende? 

 4. Spm: Hvad synes du om gruppestørrelsen? (10). 

 5. Spm: Hvordan var det at have 2 ergoterapeutstuderende med? 

 6. Spm: Hvordan har kursuslederne været? 

 7. Spm: Kunne vi have grebet tingene an på en bedre måde? Hvordan? 

 8. Spm: Hvordan har det påvirket dig at nogen har forladt gruppen? 

 9. Spm: Hvordan synes du det har påvirket gruppen? 

10. Spm: Hvordan synes du gruppen har fungeret indbyrdes? 

11. Spm: Hvordan synes du, at du selv har fungeret i gruppen? 

12. Spm: Har du kunnet få sagt det du gerne ville i gruppen? 

13. Spm: Er der noget, der er vigtigt at få taget op i gruppen inden den stopper? 

14. Spm: Har de emner vi har taget op i gruppen været relevante? 

A. Velkomst – Præsentation/Lære hinanden at kende – Gruppekontrakt 

B. Introduktion til kurset: Aktivitet – Aldring – Sundhedsfremme. 

C. Aktivitet og sundhed 

D. Aktiviteters dimensioner – Aktivitetsbalance – Sundhedsfremmende aktiviteter 

E. Fysiske aktiviteter 

1. Oplæg og diskussioner 

2. Besøg på Skalborglund/Aktiviteter i Huset. 
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3. Petanque 

F. Osteoporose og aktivitet 

G. Sammenskuds-frokost 

H. Aktivitet og sikkerhed 

1. Ergonomi 

2. Faldforebyggelse 

3. Sikkerhed hjemme og ude – Besøg af politiet – Brandsikring 

I. Transport og aktivitet 

1. Oplæg og diskussioner 

2. Tur til byen 

J. Sociale relationer – Sociale aktiviteter 

K. Aldring – Aktivitet – Sundhed 

L. Kost – Sundhed – Aldring 

M. Økonomi – Aldring – Aktiviteter 

N. Afslutning 

15. Spm: Hvordan har oplæggene til emnerne været? 

16. Spm: Hvordan har diskussionerne været? 

17. Spm: Hvordan har det udleverede materiale været? (brugbart, for meget, for lidt) 

 Mappen – kunne du bruge den undervejs? – I fremtiden? 

18. Spm: Har du fået afprøvet de ting i praksis, der har været relevant for dig at 
afprøve? 

19. Spm: Hvis nej: Hvad kunne du ønske dig og på hvilken måde? 

20. Spm: Hvad var dine forventninger inden du startede? 

a. Til kurset - b. Til gruppen - c. Til dig selv 

21. Spm: Hvordan gik det så?   

a. Kurset - b. Gruppen- c. Dig selv 

22. Spm: Har der været tilstrækkelig tid til individuelle samtaler. 

23. Spm: Har vi diskuteret og snakket nok om sundhed - i gruppen - under de 
forskellige temaer? 

24. Spm: På hvilken måde vil dette kursus påvirke din fremtid? 

25. Spm: Når du ser på de aktiviteter du har i dag og så tænker på dem i forhold til 
din sundhed, hvordan vurderer du dem så? Har det ændret sig? 

26. Spm: Hvilke tanker gør du dig om livet efter gruppeforløbet? 

27. Spm: Har dine forventninger og forestillinger om fremtidige aktiviteter ændret 
sig? Hvordan? 

28. Spm: Hvad er det vigtigste du har lært på kurset? 
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      BILAG 7. 

EVALUERINGSSKEMA        Skab dit liv 

OPFØLGNING - MAJ 2009.  

NAVN________________________DATO:______Lb.nr.____. 

Formålet med besøget: opfølgning efter 6 måneder (gentage SF-36 og COPM 
suppleret med interview ud fra nedenstående spørgsmål) Udføres reelt efter 8 mdr. 
Skemaet er en interview-guide. Formålet med evalueringsskemaet er at: 

 Stille spørgsmål til deltagerudbytte, der ikke kan fremgå af COPM og SF-36 

 Stille spørgsmål til deltagernes oplevelse af kursusforløbet – set på afstand 

 Give deltagerne lejlighed til at reflektere over og vurdere betydningen af 
kursusforløbet for deres situation nu og i fremtiden. 

 Give kursuslederne tilbagemeldinger til brug for deres evaluering af 
projektforløbet. 

 1. Spm: Når du tænker på dit liv før kurset og nu – Hvad har kurset så betydet for 
dig? Forandringer i dit liv - tanker omkring dig selv- ændringer i dine daglige 
aktiviteter og din hverdag? 

 2. Spm: Bruger du noget af det du har lært på kurset i praksis? 

 3. Spm: Tænker du anderledes om din egen sundhed nu? 

 4. Spm: Tænker du anderledes om dine muligheder for at påvirke din egen sundhed 
nu? 

 5. Spm: Hvis du skal lave en vurdering – nu hvor der er gået nogle måneder efter du 
er sluttet – hvad synes du så du har fået ud af kurset? Det du ønskede og/eller noget 
andet? Uddybning: Hvis: ”Ingenting” el. lign.: Spildte du tiden? 

Hvis: ”Ja” el. lign.: Hvad skulle du i stedet have brugt den på, hvis den skulle være til 
gavn for din sundhed (– bredt tænkt ift. de 4 dimensioner)? 

6. Spm: Hvilke forslag har du til ændringer, hvis vi skulle køre et nyt forløb med nye 
deltagere? 

7. Spm: Hvordan synes du afslutningen på forløbet gik/var tilrettelagt? 
8. Spm: Hvilke forventninger havde du til kontakt med gruppen efter forløbet? 

Hvordan gik det? 

Hvor meget ser / bruger du de andre? Hvem tager initiativet? 

Hvor god er du til at give udtryk for de ønsker og behov du har? 

9. Spm: Er der noget du skal ændre/ have sat i gang nu? 

Hvad er målet? Hvordan afgør du om du har opnået det? 

Har du behov for hjælp til det? Hvem skal hjælpe dig? (Dette spm. bør afklares under 
COPM, men ifald der er andet end aktivitetsudøvelsesproblemer tages det også med 
her). 

Baghåndsspørgsmål: 

10. Spm: Hvad ønskede du at opnå med deltagelse i kurset, da du meldte dig? 
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      BILAG 8.  

D. 22.09.08.          Skab dit liv 
 

EVALUERING I GRUPPEN. 

 

FORMÅL: I har nu evalueret hver især omkring, hvad I har fået ud af det personligt 
og lidt mere generelt omkring kurset. 

Denne evaluering i gruppen er ment som en fælles snak og evaluering af det at være 
i en gruppe og forløbet. Måske vil I gentage noget fra jeres individuelle evaluering, 
men nu sættes det ind i en anden sammenhæng. 

 

1. Hvad har I fået ud af at være med i gruppen? 

 

2. Hvad har været den bedste oplevelse i gruppen? 

 

3. Er der noget der har overrasket jer ved at være og arbejde i en gruppe? 

 

4. Hvad har været den sjoveste oplevelse? 

 

5. Har andres erfaringer bidraget til at I har foretaget nogle 
aktivitetsændringer?  F.eks. gøre noget nyt eller på en anden måde nu ? 

 

6. Hvordan har det været at møderne holdes i fælleshuset? 

 

7. Hvordan har det været at gruppedeltagerne også var ”naboer”? 

 

8. Hvordan kan I bruge hinanden i fremtiden? 

 

9. Hvilke råd vil I give jer selv i den forbindelse? 

 

10. Hvilke råd vil I give de næste deltagere i et lignende kursus? 
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      BILAG 9. 
 

Viden om bebyggelsen indhentet i forbindelse med behovsundersøgelse:  

 

 Almennyttigt 2- og 3- etages beton byggeri fra 1976 

 498 lejligheder (1, 2, 3 og 4-vær. ) Stue-lejlighederne har lille have, 1. sal har 

altan 

 Der er tilknyttet en vicevært til bebyggelsen med 1-2 timers fast daglig træffetid, 

samt et team af hjælpere (vedligehold + grønne områder) 

 Billige lejligheder – ofte er det prisen, der gør, at de er blevet boende 

 Beboerne er ældre, handicappede, mange enlige, familier, indvandrere, psykisk 

syge, studerende, nogle med alkoholproblemer 

 Man kender ikke ret meget til hinanden i bebyggelsen  

 Nogle lejligheder og altaner ser meget velholdte ud. Andre er meget tillukkede: 

gardinerne altid trukket for, tæpper hængt op foran vinduet, halvvisne planter i 

vinduerne 

 Fællesvaskeri 

 Festlokale som kan lejes til f.eks. fest, begravelse osv. Benyttes også til 

fællesaktiviteter som banko, fællesgymnastik og samlingssted for dagplejemødre 

og børn, m.m. 

 Petanquebane – benyttes næsten ikke 

 Som ny beboer introduceres man ikke automatisk til fællesfaciliteter + de få 

aktiviteter i fællesbygning 

 En årlig generalforsamling 

 Der er en del uro om aftenen.  

 Der er en del småkriminalitet i området = politiet kommer jævnligt i bebyggelsen 

 Der er en stor udskiftning blandt en del af lejerne 

 Ingen bænke og borde i det flisebelagte fælles adgangsareal, men nogle få på de 

tilhørende store græsplæner 

 Gode busforbindelser – især i dagtimerne 

 Tæt på indkøbsmuligheder (dagligvarer + bager).  
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      BILAG 10.                                                                           

 

 
Af tekniske grunde her gengivet i A4-format. Oprindelig side 1 i A5-folder 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Skab dit liv 

 

 

 

                                                                                            

 

                              Et kursustilbud til dig lokalt 

 

                                          med mottoet 

 

 

        ”Gør dit liv sjovere, sundere og mere aktivt” 
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Af tekniske grunde her gengivet i A4-format. Oprindelig side 4 i A5-folder 

 

Yderligere information eller tilmelding:  
 

Har du lyst til at deltage på kurset, eller har pjecen vakt din nysgerrig- 

hed og vil du vide mere, så kontakt - gerne så hurtigt som muligt - og  

senest fredag d. 7. december 2007: 

 

 

Lotte Løkken  tlf: 99315510  kl. 8.00 – 14.00   eller 

 

Kirsten Overgaard  tlf: 25200160 kl.  8.00 – 9.30 og 12.00 – 13.00 

 

Du kan også henvende dig skriftligt på : skabditliv@forum.dk 

 

 

 

Vi kan herefter aftale et visitationsbesøg hos dig for at afklare 

nærmere. 

 
    
                                          

Kursusstart:            Mandag d. 7 januar  

Tid:                                         Kl. 13.30 – 15.30 

Sted:                              XXXXXXX 

Kursusledere:     Lotte Løkken og Kirsten Overgaard, 

                                                 ergoterapeuter  i Aalborg Kommune  
 

 

 

Kurset strækker sig over 9 måneder. Deltagelse er gratis, der kan dog 

undervejs efter aftale forekomme udgifter til fx udflugter, materialer  

el. lign. 

mailto:skabditliv@forum.dk
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Side 2 og 3 i folder – af tekniske grunde her gengivet i andet sidelayout. 

 
”Skab dit liv” -    ”Gør dit liv sjovere, sundere og mere aktivt” 

 
Kurset ”Skab dit liv” har til formål at give deltagerne ideer til at skabe det liv, 

som den enkelte selv ønsker at leve og som indeholder aktiviteter, der er 

værdifulde for den enkelte. 

 

Skab det liv du ønsker 
Livet ændrer sig hele tiden, også når man kommer op i årene.  

Man holder op med at gå på arbejde, måske mister man nogen man holder af, 

kroppen ændrer sig , måske får man en sygdom og måske skifter man bolig mm. 

Dvs. omstændighederne i livet ændrer sig, der skal andre ting til for at skabe en 

meningsfuld hverdag. 

 

Kan du nikke genkendende til dette, er ”Skab dit Liv” måske noget for dig. 

 
”Skab dit liv” er et kursustilbud til : 

- borgere over 60 år, 

- bosiddende i ”XXXXX” 
- med kronisk sygdom 
- med  interesserede i sammen med andre at arbejde aktivt med egne 

aktiviteter. 
 
Kurset gennemføres i en gruppe med 10 deltagere og giver bl.a. mulighed for:  

- at få ny viden om daglige aktiviteter 

- at få ideer til nye meningsfulde aktiviteter 

-    at afprøve nye aktiviteter 

- at tale om svære ting  

- at få gode oplevelser  

- høre små foredrag om relevante emner 
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      BILAG 11. 

INFORMATION TIL BORGERE, DER HENVENDER SIG ANGÅENDE 

KURSET: ”Skab dit liv”.   Aalborg, november 2007.  

Kurset ”Skab dit liv” er den praktiske del af projektet: ”Lifestyle Redesign i 

Aalborg”. 

Dette projekt gennemføres i perioden august 2007 – juni 2009 af ergoterapeuterne 
Kirsten Overgaard, Ældreområde XXXXXXX og Lotte Løkken, Optræningscentret 
Riishøj, Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. 

”Lifestyle Redesign” er en ergoterapeutisk metode udviklet, gennemprøvet og 
videnskabeligt dokumenteret i USA, der har til formål at give ældre nye 
handlemuligheder til fremme af egen sundhed. 

Projektet ”Lifestyle Redesign i Aalborg” skal afklare, om metoden også kan være 
velegnet for ældre i Aalborg, og hvad der i givet fald skal til for at indføre metoden 
som et fast tilbud i kommunen.  

Kurset ”Skab dit liv” er annonceret gennem husstandsomdelt pjece i 

boligkomplekset ”XXXXX”, XXXXX og henvender sig til borgere: 

 over 60 år, der ikke er erhvervsaktive 

 bosiddende i boligkomplekset ”XXXXX” i XXXXX 

 med en kronisk lidelse, der påvirker eller truer med at påvirke udøvelsen af 

ønskede daglige aktiviteter 

 som ikke har psykiatrisk sygdom, demens eller kognitive problemer 

 som er selvhjulpne/har begrænset behov for fysisk hjælp 

 som ønsker at gøre en indsats for et liv med meningsfulde aktiviteter 

 som har motivation og potentiale til at arbejde med egne roller og vaner, 

aktiviteter og aktivitetsmønstre, med det formål at fremme egen sundhed 

gennem ændret livsstil 

 som kan indgå i en gruppe 

Deltagelse: Der kan maksimalt deltage 10 personer i kurset. Ergoterapeuterne 
Kirsten Overgaard og Lotte Løkken vurderer i fællesskab hvem der kan deltage ud 
fra en samlet vurdering af: 

 ovenstående kriterier  

 de interesserede borgeres ønsker og behov (afdækket ved telefonisk 

henvendelse og hjemmebesøg) 

 kursets formål og rammer 

 sammensætning af gruppen 

Eventuelle afslag begrundes mundtligt overfor den enkelte borger. 

For at blive visiteret til gruppen, skal man desuden tilkendegive, at man som 
udgangspunkt er indstillet på at indgå aktivt i kurset i hele den planlagte periode. 

Det pointeres dog, at enhver, på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet, kan afbryde 
sin deltagelse i kurset og udtræde af gruppen. Det vil ikke påvirke eventuelt andre 
samarbejdsforhold mellem borgeren og Aalborg Kommune. 
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Kursusperiode: Begyndelsen af januar til slutningen af september 2008 + en 
opfølgende kontakt til hver enkelt deltager i april 2009. 

Deltagelse i kurset indbefatter: 

 Udfyldelse af spørgeskema SF-36* vedrørende deltagerens egen opfattelse af 

helbredstilstand. (Ved start, slut og efter 6 måneder) 

 Ergoterapeutisk undersøgelse i form af COPM-interview* med henblik på at 

afklare deltagerens vurdering af egen udførelse af ønskede, meningsfulde 

aktiviteter. (Ved start, slut og efter 6 måneder.). 

 Udfyldelse af skemaer til evaluering af kursusforløbet.  

 Gruppeaktiviteter med 1-2 ergoterapeuter 2 timer ugentlig i perioden januar – 

september 2008. (Ca. 34 gange. Der forventes at blive en pause på 14 dage i 

sommerferieperioden).  

o Gruppen mødes i fælleslokalet ”XXXXX”, XXXXX, XXXXX.  

    Mandage kl. 13.30 – 15.30. Første gang d. 7. januar 2008.  

o Gruppeaktiviteterne omfatter bl.a.: 

 Oplæg fra ergoterapeuterne  

 Evt. efter behov andre særligt indbudte oplægsholdere 

 Analyse og refleksioner over forhold vedrørende daglige 

aktiviteter  

 Støtte til at forstå, hvad der påvirker ens muligheder for et aktivt 

liv, og hvad man selv kan gøre 

 Erfaringsudvekslinger og diskussioner i gruppen 

 Gensidig støtte og opbakning til at udvikle sine daglige 

aktiviteter, prøve noget nyt og eventuelt ændre vaner 

 Praktisk afprøvning og udforskning af konkrete aktiviteter 

 ”Ud af huset”-aktiviteter 

 9 individuelle timer med en ergoterapeut fordelt over perioden januar – 

september 2008.  

o Individuelle samtaler  

o Individuel afprøvning af konkrete aktiviteter i eget hjem eller andet 

relevant sted i rimelig nærhed af hjemmet. 

 Et opfølgende hjemmebesøg i april 2009 ved en ergoterapeut 1-2 timer.  

 

Betaling: Deltagelse i kurset er gratis. Der kan dog efter aftale forekomme udgifter til 
materialer, transport m.m. 

* SF-36 og COPM: 

*SF-36 er et internationalt meget anvendt spørgeskema med 36 spørgsmål 
vedrørende generel helbredstilstand vurderet af personen selv. Denne undersøgelse 
er også anvendt ved ”Lifestyle Redesign”- projekter i USA, Europa og Danmark. Det 
er vigtigt, at det er deltagerens egen vurdering, der fremgår af besvarelsen. 
Ergoterapeuten kan om nødvendigt yde hjælp til forståelse af de enkelte spørgsmål.  

*COPM (Canadian Occupational Performance Measure) er en ergoterapeutisk 
undersøgelse, der gennem et interview afdækker hvilke aktiviteter, der indgår i 
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deltagerens dagligdag. Gennem en scoring på en skala fra 1 – 10 giver deltageren 
sin egen vurdering af hvilke daglige aktiviteter, der er mest betydningsfulde for 
vedkommende, hvordan de udføres og hvor tilfreds deltageren er med sin udførelse 
af aktiviteterne.   

Ergoterapeuterne bruger SF-36 og COPM til at forstå deltagerens aktuelle situation, 
hvilket har betydning for tilrettelæggelsen af kursets indhold og til at måle en eventuel 
forandring ved slutningen af kurset og 6 måneder efter. 

Projektansvarlige:  

Ergoterapifagligt ansvar, forberedelse og afvikling af kurset ”Skab dit liv”, opgørelse 

af undersøgelsesresultaterne samt udarbejdelse af projektrapport: 

 Ergoterapeut, klinisk underviser Kirsten Overgaard  -  tlf. 25 20 01 60 

 Ergoterapeut, klinisk underviser Lotte Løkken  -  tlf. 99 31 55 10 

Andre involverede parter:  

Projektet finansieres af Socialministeriets pulje til bedre ældrepleje (UBÆP-puljen).  

Projektleder overfor Socialministeriet/Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg 
Kommune:  

 Leder af Optræningscentret Riishøj, Anette Hald -  tlf. 99 31 55 10 

I projektstyringsgruppen indgår desuden: 

 Aktivitetsleder XXXXX, Ældreområde XXXXX -  tlf. XXXXX 

Faglige vejledere: 

 Susanne Kragbæk, ergoterapeut med videreuddannelse i aktivitetsvidenskab.  

 Ole Mygind, adjunkt, master i rehabilitering, ergoterapeut.   

Ergoterapeutstuderende i praktik i Ældreområde XXXXX og på Optræningscentret 
Riishøj vil på forskellig vis kunne inddrages i arbejdet med afvikling af kurset og 
opgørelse af resultaterne. Ergoterapeuterne Kirsten Overgaard og Lotte Løkken har 
ansvaret for de studerendes arbejde.  

Desuden samarbejdes der med Ergoterapeutforeningen v/ konsulent Gitte 
Mathiasson med det formål at koordinere bestræbelserne på at indføre ”Lifestyle 
Redesign”-metoden i hele Danmark på et veldokumenteret grundlag.  

Fortrolighed: 

Indsamling og behandling af oplysninger foregår efter gældende regler aftalt mellem 
Aalborg Kommune og Datatilsynet, så deltagernes privatliv beskyttes.  

Ergoterapeuterne (og eventuelle ergoterapeutstuderende) er underlagt straffelovens 
regler om tavshedspligt.  

Der vil på første kursusdag blive aftalt spilleregler for samarbejde og fortrolighed i 
gruppen. 

Offentliggørelse: 

Der vil blive udarbejdet en projektrapport.  
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Ved offentliggørelse af resultaterne vil alle personfølsomme oplysninger blive 
anonymiseret. Det betyder, at det ikke vil være muligt, at genkende den enkelte 
deltager i beskrivelsen. 

__________________________________________________________________ 

 

Undertegnede: 

Navn: _______________________________ Tlf. nr.: ________________________ 

Adresse:____________________________________________________________ 

erklærer hermed, at jeg fra ergoterapeut Kirsten Overgaard/Lotte Løkken i dag 
har modtaget ovenstående information såvel mundtligt som skriftligt, og at jeg 

gerne vil deltage i kurset ”Skab dit liv” på de beskrevne betingelser. 

 

Dato__________  Underskrift__________________________________________ 

 

Meddelelse om deltagelse gives snarest muligt. 
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      BILAG 12. 

SPØRGEGUIDE VED TELEFONHENVENDELSER  
  

Dato for henvendelse:                                             Ergoterapeut: 

Navn:                                                                                 

Cpr.nr.:                                                Alder: 

Adresse: 

Telefon:                                               E-mail: 

 
Hvad har fået dig til at ringe/maile til os? 
 
 
 

Kronisk sygdom: 
 
 
 

Har du brug for hjælp i det daglige? 
 
 
 
Hjælp til spørgeskema? 
 

Kan du komme rundt i verden ved egen hjælp? 
 
 
 
 

Har du prøvet at arbejde i gruppe eller deltage i hold før? 
 
 
 
 

Hvad forventer du umiddelbart at kunne få ud af kurset? 
 
 
 
  

Aftaler: 
 
 
 
 

Andet:  
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Skab dit liv information    BILAG 13 

 
”Skab dit liv” er navnet på et kursus, der foregår i dit lokalområde. Det 
løber over 9 måneder, hvor du mødes hver mandag eftermiddag med 10 
andre deltagere i 2 timer. Der udover har du 1 time om måneden med en 
ergoterapeut til personlige aftaler. 
 
På kurset får du viden og erfaring om daglige aktiviteter og deres 
betydning i forhold til sundhed. 
 
Du skal gerne opnå aktiviteter og rutiner i din dagligdag, som giver dig et 
bedre liv – et sundere og mere meningsfuldt liv. 
  
Derfor er omdrejningspunktet på kurset: AKTIVITETER 
dvs. alt hvad der foregår på kurset, tager sit udspring i aktiviteter og det 
at være aktiv. 
 

Du skal tale om, udføre og afprøve aktiviteter. 
 

Du skal lære: 
 

 at forstå dynamikken i aktiviteter og hvad involvering i dem gør ved 
dig – positivt og negativt 

 dine egne aktiviteter at kende 

 dit aktivitetsniveau at kende 

 relationerne mellem aktiviteter og sundhed og helse 

 at forholde dig til dine egne aktiviteter ved at se nærmere på dem 
(analysere) samt tænke (reflektere) over dem ift din egen sundhed 

 at se og forstå forhindringer for aktivitet (direkte erfaring + 
udforske) 

 at se og bruge muligheder og alternativer      
OBS: Afprøvning – direkte erfaring – DOING/GØRE 

 at ændre den måde du udfører dine aktiviteter og rutiner på 

 at træffe bevidste valg 

 at vælge aktivitetsmuligheder ud fra sundhed 

  
Mål: 
 
Du skal formulere et eller flere mål med din deltagelse på kurset 
Du får hjælp til dette fra de 2 ergoterapeuter 
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Gruppearbejde i ”Skab dit liv”   BILAG 14. 

 
 
På kurset er du i den samme gruppe i 9 måneder. 
I mødes 1 gang om ugen i 2 timer. 
 
Du lærer de andre på holdet godt at kende 
Du hører både positive og negative ting om de andre 
Du kommer tæt på de andre 
I skal gerne støtte hinanden på kurset 
 
Gruppearbejde er derfor en central del i ”Skab dit liv” 
 
Hvor  

 tryghed er en nødvendighed 

 der er tavshedspligt i gruppen 

 vi skal hjælpe hinanden med at skabe en god gruppedynamik 
 
I gruppen skal alle 
 

 have en plads  

 sige noget og være aktive på deres måde 
 
Du skal selv arbejde med emner og oplæg 
 
Du skal arbejde sammen med en eller flere andre i gruppen på skift 
 
 
Arbejdet i gruppen vil typisk foregå således: 
 

 Introduktion til dagens emne 

 Kort oplæg om dagens emne 

 Derefter:   
o Erfaringsudveksling 
o Praktisk afprøvning 
o Gruppediskussion 
o Udarbejdelse af gruppereferat 
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      BILAG 15 

Gruppekontrakt for deltagerne i ”Skab dit liv” jan. – sep. 2008. 

- Der er TAVSHEDSPLIGT i gruppen – både under og efter kurset.  Ved brud på 

tavshedspligten tages det op i gruppen. Afklaring af forløb – fortalelse? Ved gentagelse 

betyder det eksklusion. 

- Meld altid afbud, hvis du skulle blive forhindret 

- Mød til tiden 

- Prioriter fremmøde højt (tandlæge, frisør osv andre dage) 

- Lad mobilen være slukket  

- Tal højt og tydeligt 

-  Lyt til de andre deltagere og vær selv aktiv 

-  Der skal være plads til alle 

-  Man skal føle sig tryg i gruppen 

- Man skal være loyal 

- Ingen rygning mellem 13.30 og 15.30 

- Pauser holdes hele gruppen samlet 

- Pausetider overholdes  

- Man hjælper hinanden med det praktiske – fx på skift 

- Man medbringer selv kaffekop hver gang 

- Der er ikke brød eller lign. til kaffen hver gang.  

- Man må gerne medbringe hjemmebag eller kage, men det er frivilligt og lægger ikke 

op til at  de øvrige deltagere skal gøre det samme. 

- Hvis en deltager er fraværende, får vedkommende evt. vigtig information/viden fra 

den pågældende gang eller forberedelse til næste gang enten fra anden deltager eller fra 

kursusledere. 

Underskrifter: 
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      BILAG 16.  

Skab dit liv 
 

AFTALE OM FOTOGRAFERING: 

I anerkendelse af at: 

 Fotos er en vigtig del af gode minder og et godt redskab som 

dokumentation. 

 Tavshedspligten skal overholdes. 

 Den enkeltes grænser skal respekteres  

har gruppen d. 02. 06. 2008 vedtaget  flg. retningslinjer vedr. 

fotografering: 

 

Til deltagernes eget brug, opbevares i Skab dit liv – mappen: 

Det er tilladt i begrænset omfang og efter tilladelse fra hver enkelt 
deltager i det konkrete tilfælde at fotografere under gruppemøderne. 

Det er op til hver enkelt deltager selv at tage stilling til om man ønsker at 
blive fotograferet. Det er altid OK at sige nej. Et nej skal ubetinget 
respekteres. 

 

Til rapporten: 

Fotografier af oplægsholdere o.lign. kan indgå efter aftale med 
pågældende. 

Fotografier af deltagere vil kun indgå, hvis de er anonymiserede/slørede 
og efter tilladelse fra pågældende i det konkrete tilfælde. 
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      BILAG 17. 

Projekt Lifestyle Redesign® i Aalborg.   Skab dit liv 
 

Oversigt over gruppemødernes temaer – emner.  

 1. Velkomst – Præsentation – Gruppekontrakt 

 2. Gruppekontrakt – Oplæg om aktivitet – Fortælling om aktivitet ”2 og 2” + i 
gruppen. Hjemmeopgave: ”Mine aktiviteter på en typisk dag”. 

 3. Gruppekontrakt - ”Mine aktiviteter på en typisk dag” – Oplæg om opdeling af 
aktiviteter – Oplæg om aktiviteters dimensioner – Hjemmeopgave: ”Sundhed er 
for mig….”. 

 4. Information om COPM – ”Sundhed er for mig” ”2 og 2” + i gruppen – Oplæg om 
sundhedsbegrebet, WHO’s definition, ICF, Sundhed og aktivitet. – 
Gennemgang af deltagernes eks. på sunde aktiviteter. – Aftale tid for 
individuelle samtaler COPM. 

 5. Introduktion til ”Aktivitetsbalance” – Gruppeaktivitet: Fremstille collager over 
sundhedsfremmende aktiviteter – Diskussion. 

 6. Opsamling fra 04. 02. 08. – Tidsplan – Temaer fremkommet efter COPM – 
Orientering om fysiske aktivitetsmuligheder i nærmiljøet – Start på temaet: 
Fysisk aktivitet 

 7. Lettere fysisk aktivitet – Analyse af fysiske aktiviteter – Fysiske 
træningsmuligheder – Overvejelser ifm. med valg af nye og 
sundhedsfremmende aktiviteter. 

 8. Osteoporose – Fysisk aktivitet – Valg af sundhedsfremmende aktiviteter – Egne 
daglige aktiviteter og osteoporose – Aktivitetsændringer? 

 9. Sundhedsfremmende aktiviteter og osteoporose. 

10. Sundhedsfremmende aktiviteter og osteoporose. 

11. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet – Introduktion til 
målsætning i forhold til fysisk aktivitet. – Aftale tid for individuelle samtaler 
COPM Fysiske aktiviteter. 

 2. Påskedag. 

12. Opsamling – Osteoporose – Individuelle målsamtaler, Hvordan kan man bruge 
gruppen? – Pilates, Hvad er det? – Aftale fællesfrokost. 

13. Sammenskuds-frokost. Socialt samvær – hygge. 

14. Praktisk afprøvning af fysiske aktiviteter på lokalt træningscenter eller i 
gruppelokalet/på fællesarealet. 

15. Opsamling Fysisk aktivitet – Ergonomi. Information og praktiske øvelser. 

16. Kommunikation ift. hørenedsættelse – Faldforebyggelse i hjemmet – 
Balanceøvelser – Brainstorm: Sikkerhed. 



128    Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune. Et ergoterapeutisk sundhedsfremmeprojekt. 2007-2009. Løkken & Overgaard. 

17. En lille maj-sang. Faldforebyggelse. Hjemme og ude. – En lille dans - 
Brainstorm: Sikkerhed. 

 2. Pinsedag. 

18. Tema: Sikkerhed. Besøg fra Nordjyllands politi. Information, diskussion og 
erfaringsudveksling om oplevet angst og faktisk kriminalitet. Gode råd om 
forebyggelse, sikkerhed, tilkald af hjælp.  

19. Petanque på fællesarealet. – Opsamling på møde med politiet – Opsamling på 
Tema: Sikkerhed. 

20. Opsamling på Petanque. Petanque ift. sundhed/WHO’s definition. – Lettere 
fysisk aktivitet. – Aftale om fotografering i gruppen. 

21. Opsamling på Sikkerhed. – Information om individuelle samtaler – Introduktion 
til Tema: Transport. – Aftale individuelle samtaler. 

22. Transportmæssige udfordringer. Planlægning af transport- aktivitet.   

23. Opsamling fra sidst. 

24. Sociale aktiviteter og sociale relationer. 

25. Aftale social aktivitet (oprindelig transportaktivitet). – Social aktivitet i 
fælleshuset – Aktiviteter i sommerferien. 

26. Fællestur til byen. 

 Sommerferie. 

 Sommerferie 

27. Opsamling. – Planlægning af: Social aktivitet i fælleshuset. Et deltagerinitiativ til 
sikring af fremtidig sociale aktivitetsmuligheder. 

28. Opsamling: Social aktivitet i fælleshuset. – Planlægning af resten af 
gruppeforløbet. – Sociale relationer. Hvad hæmmer/fremmer. – Aktiviteter og 
Sociale relationer. - Alene kontra ensom.  

29. Opsamling og informationer ift. diverse hængepartier. – Spm. til kommende 
temaer: Kost og Økonomi. - Sociale relationer – fortsat. 

30. Opfølgning på Planlægning af sociale aktiviteter i fælleshuset. – Planlægning af 
sidste gang. – Sociale aktiviteter og aldring. – Aftale individuelle samtaler. 

31. Aldring – Aktivitet – Sundhed. – Information om Evaluering af kurset: COPM - 
SF-36 – Evalueringsskema – Individuelle samtaler – Gruppeevaluering. 

32. Aldring – Aktivitet – Kost. Vaners betydning for ændring af livsstil. Besøg af 
kommunens diætist. 

33. Aldring – Aktivitet – Økonomi. – Besøg af konsulenter fra kommunens 
beregningsafsnit, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 

34. Afslutning. – Fælles evaluering – Sammenskuds-frokost – Diplomoverrækkelse. 
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Skab dit liv    BILAG 18a 

 

 

ERGOTERAPI - Sundhed gennem aktivitet. 

 

Ergoterapeuter har det fælles udgangspunkt for deres arbejde, at aktivitet er 

livsnødvendig, udviklende og givende for alle mennesker. 

Formålet med ergoterapi er at fremme menneskers sundhed og livskvalitet gennem 

meningsfuld aktivitet. 

Aktivitet er alt det vi foretager os i dagligdagen - fysisk, psykisk og socialt. Også alle 

de almindelige gøremål som at stå op, vaske sig, lave mad, at kunne passe sit 

arbejde, være sammen med familien og venner, dyrke sine fritidsinteresser, at kunne 

komme rundt osv. er aktivitet. Alt det, vi ikke skænker mange tanker, før der 

langsomt eller pludseligt sker en indskrænkning i vores færdigheder. 

Ergoterapeuter fremmer sundhed gennem aktivitet ved at samarbejde med 

mennesker når de skal vælge, organisere og udføre aktiviteter, som de selv finder 

nyttige og meningsfulde.  

Ergoterapeuter arbejder på klientens præmisser og tager udgangspunkt i de ønsker 

og krav den enkelte har til sine egne livsbetingelser.  

Det ergoterapeutiske mål vil altid være at gøre den enkelte så selvhjulpen, som 

muligt.  

Ergoterapi er hjælp til selvhjælp. 

 

LIFESTYLE REDESIGN – den ergoterapeutiske metode bag kurset Skab dit liv, 
bygger på viden om aktiviteters betydning for sundhed. Ved at forstå den kraft, der 

ligger i de daglige aktiviteter, vide hvordan man analyserer sine aktiviteter og bruger 

dem bevidst, kan man selv tilrettelægge sin hverdag, så den indeholder 

meningsfulde og sundhedsfremmende aktiviteter.  
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Skab dit liv    BILAG 18b

   

DELTAGERNES EKSEMPLER PÅ: 

 

”BETYDNINGSFULD AKTIVITET JEG HOLDER AF AT LAVE” 

 

COMPUTER 

GÅTURE 

MADLAVNING 

BAGNING 

SYNING 

AT LÆSE 

ENGELSK 

TRÆNING 

ARBEJDE MED HÆNDERNE 

BANKOSPIL 

STRIKKE 

HÅNDARBEJDE 

BRODERE 

HOLDE HAVEN 

HOLDE MIN LEJLIGHED 



 Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune. Et ergoterapeutisk sundhedsfremmeprojekt. 2007-2009. Løkken & Overgaard.      131 

Skab dit liv      BILAG 18c 
 

AKTIVITETS – BALANCER 

 

FYSISK – PSYKISK – SOCIAL 

 EGEN OMSORG – ARBEJDE – FRITID 

LYST – PLIGT 

KRAV – MULIGHEDER 

AKTIVITET – HVILE 

AFSLAPNING – UDFORDRING 

REFLEKSION – AKTIVITET 

KONFLIKTER – FRED OG RO 

ALENE – I SAMVÆR MED ANDRE 

 

SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE: 

 HVORDAN BALANCERER MINE AKTIVITETER? 

 HVILKE ÆNDRINGER HAR JEG BRUG FOR? 

 HVORDAN KAN JEG ÆNDRE MIN HVERDAG/MINE AKTIVITETER, SÅ 

DER BLIVER EN MERE SUNDHEDSFREMMENDE BALANCE? 

 HAR JEG BRUG FOR HJÆLP TIL DET? 

 FRA HVEM? – HVORDAN? 

 HVORDAN KAN JEG BRUGE KURSET Skab dit liv ? 
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Skab dit liv     BILAG 18d 

 

NOGET OM MÅL OG MÅLSÆTNING. 

 

At sætte personlige mål giver noget at stræbe efter og større mening i tilværelsen.  

 

Personlige mål for deltagelse i kurset  Skab dit liv   vil betyde: 

 at du har lettere ved at beskrive dine ønsker og krav til indholdet i kurset,  

 at du kan arbejde målrettet,  

 at kurset kan give dig et udbytte, du også kan have glæde af i fremtiden.  

 

Når du skal sætte mål, giver det dig anledning til at overveje og fokusere på det, der 

er vigtigst for dig og arbejde frem mod det.  

 

Konkrete personlige mål for de enkelte temaer er med til at afgøre: 

 hvilke delmål du skal sætte undervejs   

 hvilke aktiviteter du skal udføre for at nå målene 

 hvem du skal samarbejde med for at nå målene  

 

Ved at sætte konkrete mål bliver kursusaktiviteterne mere meningsfulde for dig og 

der er større mulighed for at du opnår et konkret udbytte af kurset. 

 

Vi vil flere gange i forløbet aftale individuelle målsætningssamtaler med dig og vi vil 

også arbejde med mål og målsætning i gruppen. 
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Skab dit liv     BILAG 18e 

 

TEMA: FYSISK AKTIVITET - MÅLSÆTNING
  

 

IDEER TIL OVERVEJELSE INDEN INDIVIDUEL MÅLSÆTNINGSSAMTALE:

   

 Hvilke ønsker og håb har jeg for fremtiden, hvad angår fysisk aktivitet i min 

hverdag? 

 Hvilke mål har jeg i forhold til at styrke mig selv fysisk i fremtiden? 

 Er målene realistiske? 

 Hvad er de langsigtede mål? 

 Hvilke mål har jeg på kort sigt? 

 Hvilke muligheder ser jeg for at nå målene? 

 Hvilke forhindringer forventer jeg? 

 Hvordan afgør jeg om målene er nået? 

 

VED DEN INDIVIDUELLE MÅLSÆTNINGSSAMTALE: 

 Diskuteres ovenstående igennem 

 Det/de konkrete mål/delmål formuleres og skrives ned 

 Der laves en handleplan – herunder:  

o Hvad skal jeg have hjælp til? Hvordan får jeg det? 

o Kan gruppen bruges? Hvordan?  

 Det beskrives, hvordan det afgøres at målene er nået. 
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Skab dit liv     BILAG 18f 

 
TEMA: Aldring – sundhed – aktivitet.  

Inspiration hentet på www. netdoktor.dk. d 23. 01. 2007. 

 

1.  Hvis du skulle vælge 3 ord, der beskriver den livsfase, du er i nu, hvilke ord, 
ville du så vælge? 

 

 

2. Hvad er det bedste ved din alder lige nu? 

 

 

3. Hvad er det værste ved din alder lige nu? 

 

 

4. Hvad er sundhed for dig? 

 

 

5. Hvilken betydning har sundhed for dig nu – i forhold til tidligere? 

 

 

6. Hvilken betydning har sygdom for dig nu – i forhold til tidligere? 

 

 

7. Hvilke planer har du lagt for dit fremtidige liv? 

 

 

8. Hvad får dig til at stå op om morgenen? 

 

 

9. Hvad er dit bedste tip til et aktivt liv? 



 Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune. Et ergoterapeutisk sundhedsfremmeprojekt. 2007-2009. Løkken & Overgaard.      135 

 

Skab dit liv     BILAG 18g 
 

Aldring – sundhed – fysisk aktivitet ift. osteoporose 

 

Osteoporose er et væsentligt og relevant emne fordi: 

Osteoporose/knogleskørhed er en almindelig følge af aldringsprocessen – især for 

kvinder efter overgangsalderen.  

Osteoporose kan begrænse de fysiske aktivitetsmuligheder. 

Fysisk aktivitet kan påvirke knoglernes tilstand og derfor modvirke osteoporose.  

 

 

HJEMMEOPGAVE TIL 25.02.2008: 

 

OVERVEJ FØLGENDE SPØRGSMÅL: 

 

 Hvad ved jeg om osteoporose/knogleskørhed? 

 

 

 Hvilke spørgsmål har jeg om osteoporose/knogleskørhed? 
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Skab dit liv     BILAG 18h 
 

IDEER TIL OVERVEJELSE NÅR MAN SKAL VÆLGE EN NY OG 

SUNDHEDSFREMMENDE AKTIVITET: 

 Hvilket formål skal opfyldes? – Hvad vil jeg med det? 

o psykisk – socialt – fysisk – kognitivt? 

o egen omsorg – arbejde – fritid? 

 

 Hvordan er/bliver denne aktivitet sundhedsfremmende for mig? 

o Hvilke udviklingsmuligheder skal der være i aktiviteten?  

o Hvordan tilfredsstiller aktiviteten mine behov? 

o Hvordan kan aktiviteten tilpasses mine behov? 

 

 Hvordan finder jeg ud af hvilke aktivitetsmuligheder, der er? 

o Hvad kan jeg selv gøre? 

o Hvem kan evt. hjælpe mig – praktisk, psykisk, økonomisk…? 

 

 Hvilke begrænsninger er der? 

 hos mig selv 

 i aktiviteten 

 i omgivelserne 

 Fysiske, Sociale, Psykiske, Kognitive 

 Økonomiske 

 Andre 

 

 Hvordan kan jeg overvinde disse begrænsninger? 

o Har jeg brug for andres hjælp? – Hvem? Til hvad? 

 

 Hvad er min motivation? Hvorfor vil jeg i gang med dette?  

o Af lyst? - af hensyn til min sundhed? - andet? 

o Er det mit eget eller andres ønske? 

o Er det af nød eller pligt? 

o Hvordan kan jeg holde motivationen oppe, når jeg møder 

modstand? 
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Skab dit liv     BILAG 18i 

 
 
BRAINSTORM I GRUPPEN: 
 
HVAD ER VANER : 
 

 Man gør det bare 

 Gør noget pr. refleks 
 
MAN GØR DET FOR: 
 

 At blive mere effektiv 

 At frigive energi 

 Det skaber tryghed 
 
MAN FÅR ANDRE VANER NÅR MAN BLIVER ÆLDRE 
 
”DÅRLIGE VANER” 

 Styrer en 

 Træls 

 Afhængighed spiller ind 

 Sløseri / beslutte sig 
 
EKSEMPLER: 

 Ryge 

 Gå i skabet (lakrids) 

 Købe alt for meget billigt (trøst at købe) 

 På toilettet flere gange om natten 
 
ÆNDRE VANER: 

 Tænke meget over det / hvordan 

 Tage sig selv i nakken / beslutte sig 
 
HVAD SKAL DER TIL: 

 Viden (fx om usunde ting, årsager, mekanismer) 

 Man skal gøres opmærksom på det 

 Man skal være motiveret 
 
 
VIGTIGT! VIGTIGT !        DET KAN LADE SIG GØRE! 
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Skab dit liv     BILAG 18j 

 

 

 

OPSAMLING I GRUPPEN PÅ AKTIVITETEN:  PETANQUE-SPIL. 
 
SOCIAL DIMENSION 

 

Hyggeligt 
 
Tiden gik hurtigt 
 
Sagte ting om teknik positivt/negativt 
 
Giver fællesskab 
 

KOGNITIV DIMENSION 

 

Brokke sig (kunne lave sjov + forstå 
humor) 
 
Tænke sig om 
 
Beregne afstand 
 
Teknik ved kast 
 
Tælle point 
 
Koncentrere sig 
 

FYSISK DIMENSION 

 
Bukke sig 
 
Sætte sig ned på hug 
 
Kaste kuglerne 
 
Gå fra den ene ende af banen til den 
anden 
 
Gribe om kuglen 
 
Teknik ved kast 
 
Lidt motion 
 
Man skal kunne holde til at stå op - 
vægtbæring    
 
Holde balancen 
 

FØLELSEMÆSSIG DIMENSION 

 
Lave sjov 
 
Tab og vind med samme sind 
 
Grine 
 
Tiden gik hurtigt 
 
Optaget af det 
 
Man skal koncentrere sig 
 
Man går op i det 
 
”Bange for at de andre snyder” 
 
Giver fællesskab 
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Skab dit liv     BILAG 18k 
 
Møde med Hans Houmøller, Nordjyllands politi. 
 
Man skal ikke være bange for at gå på gaden eller gå ud om aftenen.  
Husk der er kun 1 anmeldelse af gadevold i postnummer XXXX i 2007! 
 
Lad ikke vinduet stå åbent om natten + når du ikke er hjemme. 
 
Udskiftning til bedre nøgler er i gang i ejendommen. 
 
God ide med sikkerhedskæder. 
(Kan bl.a. købes i supermarkeder. Borgerhjælp kan sætte dem op). 
 
Alarmskilte er gode - præventivt.  Også godt med en hund, der gør! 
 
Opbevar ikke mange rede penge i hjemmet/tasken/pungen. 
 
Luk din taske og hold øje med den, når du er ude af huset. 
 
Fortæl ikke andre at du har penge/værdigenstande liggende. 
 
Hvis indbrud, så lad alt være og kontakt politiet og få nærmere besked 
på hvad du skal gøre. 
 
Politiet er afhængig af anmeldelser for at kunne køre en sag – der er 
strammet op om vidnebeskyttelse. 
 
Prøv altid at tage et signalement af ”røveren” eller huske lidt af 
bilnummeret fx; 2 bogstaver og 2 tal.  
 
Man må som privatperson ikke bruge peberspray! 
 
TELEFONNUMRE TIL POLITIET:  

- 112 = AKUT hjælp: ambulance + brand + overfald 
- 114 = anmeldelse af indbrud, spritbilist m.m.             

 
VED TVIVL:  
RING ALTID 112 – og tøv ikke, hvis du eller andre er i fare!   
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Skab dit liv      TEMA: SIKKERHED    BILAG 18l                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kære Hans Houmøller! 

Tak fordi du ville komme d. 19. 05. 2008 og give os en god og brugbar 

information. Din rolige facon gav os mulighed for at stille de spørgsmål, 

der lå os på sinde, og din viden og erfaring havde stor betydning for den 

fælles diskussion og erfaringsudveksling. 

 

Venlig hilsen 

Deltagerne på Skab dit liv-holdet 

og Kirsten Overgaard & Lotte Løkken. 
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Skab dit liv    TEMA: TRANSPORT        BILAG 18m - 1 
 

Individuel refleksion.  

 

Tanker om drømmerejse. Til lands, til vands og i luften! 

H. C. Andersen: ”At rejse er at leve”. 

Rundt om hjørnet? Rundt om jorden? Det kan være samme sag! 

Individuel refleksion:  

 Gå en lille tur for dig selv på 5-10 minutter. 

 Tænk den drømmerejse igennem du måske har tænkt over længe – eller som 

du måske skulle unde dig selv at foretage inden du fylder 100! 

 Hvor skal den gå hen? 

 Skal der andre med? – Hvem? 

 Er der nogen forhindringer? – Hvilke? 

 Hvad er det, der gør denne rejse vigtig for dig? 

 Prøv at forstille dig, hvordan det føles at være af sted? 

 

Giv hinanden ro til at tænke i fred!  

Bagefter skal du fortælle en anden gruppedeltager om din drømmerejse og lytte til 
hendes fortælling. 

 

Alternativ hvis det regner:   

 Find et sted i lokalet for dig. 

 Sæt dig, luk evt. øjnene – eller kig ud af vinduet – vend evt. ryggen til de 

andre – skab dig en lille ”osteklokke”, hvor du kan tænke i fred.  
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Skab dit liv    TEMA: TRANSPORT          BILAG 18m - 2 
 

Gruppearbejde – 2 og 2.  

 

Fortælling om drømmerejse: 

 

Først fortæller den ene i ca. 5 minutter - den anden lytter! Bagefter skifter I roller. 

 

HUSK! Fortællingen er ”din egen”. Der er ikke nogen forkert fortælling!  

 

Tænk på, hvor dejligt det er at høre en historie og hvor dejligt det er, når den, man 
fortæller til, lytter interesseret! 

 

Spørg, hvis der er noget du ikke forstår, men lad ellers den anden få plads til at 
fortælle sin historie. 

 

 

 

Vi siger til, når det er tid at skifte! 
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Skab dit liv    TEMA: TRANSPORT    BILAG 18m - 3 
 

Gruppearbejde 4 og 4. 

 

Hvordan påvirker transport mine daglige aktiviteter? 

 

Formålet med denne diskussion: 

 

1. Afdække om der er forhold omkring transport, der begrænser dine 

muligheder for at gøre det du har lyst til og brug for. 

o Ideer til mulige spørgsmål: 

 Hvilke transportmidler har jeg anvendt de seneste 7 dage? 

 Kan jeg tage hvorhen jeg vil? – Når jeg vil? 

 Er der aktiviteter jeg ikke gør mere pga. transportproble- 

mer? Ex.: teater, biograf, indkøb, besøg hos familie og 

venner, højskoleophold, ferieture, ture til skov og strand, 

osv. 

 

2. Afklare hvilke emner det er relevant at arbejde videre med i forhold 

til transport. 
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Skab dit liv            BILAG 18n - 1 
 
 
TEMA : SOCIALE AKTIVITETER  
 
0psamling på brainstorm: 
 
Hvad er sociale aktiviteter? : 

 At lave noget sammen med andre 

 At lave noget i selskab med andre 

 Gratis eller der er betaling for deltagelse 
 
Andre former for social aktivitet: social på nettet (computer) 
 
Hvad er sociale relationer? :  
Mennesker man mødes med : 

 forening – klub 

 Kirken (fx spisning fredag + foredrag) 

 Familie 

 Venner 

 Naboer 
 
Hvor tæt på har man sine sociale relationer? 
 
Forslag: Tegn et edderkoppespind : Dem der er tæt på tegnes 
ind på trådene tæt på midten, dem der er lidt længere ude i 
næste eller næste række igen, osv. Så vil du få et overblik over 
hvordan dine sociale relationer ser ud : fx mange tæt på eller 
mange længere ude….. 
 
Forslag: 
Besøgsven 
Fællesarbejde i haveforening 
Gymnastik 
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Kan man undvære sociale aktiviteter?  BILAG 18n - 2 
Kan man undvære sociale relationer? 

Ja, men man har det ikke godt. 
Man bliver eneboer – snakker med sig selv 
Så svaret er også nej 
 
Hvad får man ud af sociale relationer og aktiviteter? 

 Inspiration – nye  ideer 

 Godt grin 

 Man tilpasses samfundet – man skal øve sig hele livet 

 Modstand og bekræftelse 

 Glæde 

 Tillid  - mistillid 
 
Er det sundt at have sociale relationer?   

JA - Men de kan også være belastende, hvis der er konflikter, 

hvis man bliver omklamret, hvis der er bekymringer og sorg osv. 
  
Fra undersøgelser ved man : 

 Sociale relationer er en af grundstenene for kvalitet i livet 

 Deltagelse i aktivitet fremmer sociale relationer 

 Personer med gode sociale relationer bliver mindre syge 

 Når de bliver syge bliver de hurtigere rask 
 
Hvordan skabes sociale relationer? 

 Gøre noget aktivt 

 Deltage i noget 

 Vise interesse, smil 

 Parat/åben for en snak (”Tænk f.eks. på små børn”, ”Det 
var man som ung”). 

 Give og få + tage imod 

 Spørge hvis man ikke forstår eller er i tvivl 

 Venlig og letforståeligt sprog. OBS! Kropssprog. 

 Nogen sætter en grænse – hvor går den?  
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Skab dit liv     BILAG 18o 
 

SOCIALE AKTIVITETER og RELATIONER. 

 

REFLEKSIONER OVER AKTIVITETEN: ”SOCIALT SAMVÆR I FÆLLESHUSET”: 

Synes jeg det er en meningsfuld aktivitet for mig? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- 

- 

- 

Hvilken rolle kunne jeg tænke mig at have? Aktiv/passiv/fast deltager/gæst???? 

- 

- 

- 

Hvad forventer jeg af de andre? 

- 

- 

- 

Hvilke forhindringer kan jeg forudse for mig selv – og for gruppen? 

- 

- 

- 

Ideer til hvordan kan de overkommes? 

- 

- 

- 
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REFLEKSIONER OVER AKTIVITETEN: ”SOCIALT SAMVÆR I FÆLLESHUSET”: 

 

Hvordan kan jeg bruge aktiviteten: ”Planlægning af socialt samvær i fælleshuset” 

til at styrke min egen handlekraft nu og i fremtiden? 

- 

- 

- 

- 

 

Hvordan forventer jeg at kunne bruge aktiviteten: ”Socialt samvær i fælleshuset”, når 

det kommer i gang – på en måde så jeg styrker min egen handlekraft nu og i 

fremtiden? 

- 

- 

- 

- 

 

Tænk på aktiviteterne:  

”Planlægning af socialt samvær i fælleshuset” 

og 

 ”Socialt samvær i fælleshuset” 

 

som både mål og middel. Det vil sige: 

Som noget du umiddelbart får noget ud af,  

men også:  

Som noget, der kan gøre dig bedre i stand til at planlægge og deltage i 

andre, nye sociale aktiviteter i fremtiden. 
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Skab dit liv      BILAG 18p 

 

TEMA: Kost – Sundhed – Aldring.       
 

Brainstorm d. 11. og 25. 08. 2008.  -   Oplæg til diætist: 

 Under hvilke omstændigheder er hvad sundt/skadeligt? 

o Ex. broccoli – grapefrugt – rabarber – spinat – jordbær  

 Kostsammensætning og vægt. 

 Hvordan indvirker de forskellige ting man spiser på krop – 

sundhed? 

o Ex. sukkersyge 

o ”Du er hvad du spiser”, Lene Hansson  

 Hvorfor er noget sundt for nogen, men ikke for andre? 

 Hvornår har man brug for vitaminpiller? Hvornår har man 

taget for mange ift. den kost man spiser jf. årstiderne. 

 Er der en speciel kostplan til over 60 - årige? 

 Når man ikke spiser fisk, hvad så? Fiskeoliepiller? Samtidig 

med vitaminpiller? 

 Når man ikke spiser så meget grønt, hvordan får man så det 

man har brug for? 

Desuden blev vaner og økonomi nævnt som faktorer, der påvirker 

vores valg af kost. 
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Skab dit liv     BILAG 18q 
 

TEMA: Økonomi – Aldring - Aktiviteter. 

 

Brainstorm – Spm. til konsulenter fra Aalborg Kommune 

om muligheder/rettigheder ift. økonomi: 

 Svært at vide hvad man skal spørge om, når man ikke ved 

noget i forvejen! 

 Hvilke tilskud kan man få? 

o f. eks. briller – tænder – medicin 

 Hjælp til transport? 

o økonomisk – praktisk? 

 Boligydelse  

o Hvad er det? 

o Hvem kan få det? 

o Hvordan beregnes det? 

 Hvordan påvirker udbetaling af indexopsparing/kontrakt 

boligydelse/boligsikring (efterløn/folkepension) og evt. andre 

tilskud? 

 Hvor skal man henvende sig om hvad? 

 

Gerne skriftligt materiale til Skab dit liv mappen. 

GRUPPEN OMFATTER FØRTIDS- OG FOLKEPENSIONISTER SAMT EFTERLØNNERE. 
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      BILAG 19. 

Fælles sociale aktiviteter, som gruppen har sat i gang som et led i forløbet:  

1. Hyggeaftner i Fælleshuset. En fortælling om afprøvning af en god ide.  

En deltager fortalte under COPM-interview ift. sociale aktiviteter, at hun længe havde 
spekuleret på om man ikke kunne få nogle aktiviteter i gang i fælleshuset til gavn for  
bebyggelsens beboere. Det ville være af værdi for hende selv af flere forskellige 
grunde og hun var også sikker på, at der sad ”mange rundt omkring, der kunne have 
glæde af det”. 

Vi diskuterede, hvad der skulle til for at sætte noget i gang. Kunne lokalerne lånes 
gratis? Hvordan fik man annonceret? Hvilke aktiviteter skulle der være? – og ikke 
mindst: Hvilken rolle skulle hun selv have? Hvordan kunne andre gruppedeltagere 
inddrages i arbejdet? 

Det blev præsenteret på et gruppemøde i forlængelse af vores oplæg om sociale 
aktiviteter og sociale relationer. Vi havde forberedt opgaver til dem og udfordrede 
dem med spørgsmål, vi vidste de ville blive nødt til at forholde sig til.  

Initiativtageren var overbevist om, at der var et behov og var sikker på der nok skulle 
komme folk. Entusiasmen stod lidt i vejen for forståelsen for vigtigheden af et godt 
forarbejde. Hun havde allerede haft kontakt til afdelingsbestyrelsen, dog ikke med et 
positivt resultat. Det gav os anledning til at arbejde med forståelse af ledelse og 
magt, kommunikation, behov for alliancepartnere, egne reaktioner på modstand osv.  

Alle gruppedeltagere var positive overfor ideen, og 2 ville gerne gå aktivt ind i 
arbejdet med forberedelserne. 2 ville gerne deltage, hvis det blev en realitet.  

Vi holdt fast i vigtigheden af at få afklaret og aftalt roller og arbejdsopgaver. Vi 
diskuterede og skrev op på plancher: 

 Hvad er det egentlig vi vil? 

 Hvem skal være kontaktperson? 

 Hvem kan deltage? 

 Hvilke aktiviteter? Økonomi? 

 ”Ordensreglement” Hvem rydder op? Penge? Alkohol? Rygning? m.m. 
 
Efter sommerferien havde de lavet et udkast til en annonce, der skulle deles rundt til 
alle beboerne. Vi sørgede for trykningen. De tog sig af uddelingen. 

De mødtes i fælleshuset nogle gange. Man skulle selv medbringe spil, håndarbejde 
eller andet materiale til de aktiviteter man ønskede at lave. Aktiviteten var kortspil. 
De, der ikke deltog i det så på, strikkede eller snakkede lidt med hinanden. Dette 
aktivitetsudbud var ikke tilstrækkeligt til at fange begejstringen hos beboerne. Der 
kom nogle få nye deltagere enkelte gange. 

Fælleshuset skulle lejes ud til andre arrangementer og efter den pause var der brug 
for en ny annoncering, for at få det i gang igen. Det krævede vores opmuntring og 
hjælp med trykningen at få det realiseret. De besluttede at køre indtil jul, og hvis ikke 
der var kommet flere, så ville de droppe det, for så kunne de lige så godt mødes 
privat, var ræsonnementet hos nogen. Rygtet gik nok lidt, at: ”Det der, det bliver ikke 
til noget”. Desværre blev det også realiteten. 

Målet: ”At få andre med”, var for stort. ”Men vi har jo petanque”, som en deltager 
sagde. 
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2. Petanque. Fortællingen om en succes.  

I bebyggelsen er der en fælles petanquebane. Da vi under temaet ”Fysisk aktivitet” 
prøvede forskellige aktiviteter, bl.a. indendørs Boccia, inspirerede det nogle af 
deltagerne til at tage initiativ til at få denne Petanquebane renoveret. Efterfølgende 
prøvede gruppen spillet i praksis, og det udviklede sig til, at de mødtes hver mandag 
aften og spillede. Venner og naboer deltog også, og aktiviteten overlevede også 
vinteren. Nogle af de deltagere, der sluttede før tid er stadig aktivt med i spillet, der 
indledes med en omgang hyggesnak og kaffe ved det bordarrangement, der også 
findes på fællesarealet. Nogle er trofaste og lader ikke lidt kulde og blæst begrænse 
dem. ”Vi har tæppe med til at lægge på bænken”. Andre kommer af og til. En 
deltager bruger en lettere kugle end de andre, så det er ikke reglementet, der styrer, 
men ønsket om socialt fællesskab, hygge og et godt grin. De vil gerne have flere 
med, og undrer sig over, at der ikke har vist sig flere interesserede. 
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      BILAG 20.   

    Skab dit liv 
 

DIPLOMOVERRÆKKELSE – KIRSTENS TALE: 

 

Ja, de damer!  
I dag er det så sidste gang vi er sammen på holdet ”Skab dit liv”. 
Vi har været sammen næsten hver eneste mandag eftermiddag 
i 9 måneder – 34 gange i alt. Det er lang tid. Men tiden er godt givet ud! 
 
I den sang om tid, vi sang tidligere, står der: 
 
”Alle har et ønske om, at vi hver morgenstund 
Må stå op til meningsfyldte dage – rask og sund 
Og det gælder om at bruge tiden nu og her  
Fylde den med noget, der for os er meget værd.” 
 
Verset rammer meget godt alt det I har arbejdet med på kurset ”Skab dit liv”. 
At blive mere klar over jeres aktiviteter (hvad det er I går og gør i løbet af dagen). 
Hvad de aktiviteter indeholder af muligheder og barrierer (faldgruber). 
At blive klar over hvilke aktiviteter, der giver mening og har værdi for jer, 
og at kunne vælge de sundhedsfremmende aktiviteter til. 
Så I har så meningsfulde og sunde aktiviteter i løbet af dagen som mulig, 
for at blive eller forblive raske og sunde. 
 
I har arbejdet – både med hovedet, med kroppen og med sjælen. 
I har tænkt – både nye tanker, men især tænkt tilbage og funderet over,  
hvordan det nu var med de ting I gjorde. 
I har afprøvet nye ting.  
I har startet på nye aktiviteter eller ændret på allerede eksisterende aktiviteter. 
I har lært rigtig meget. 
I har holdt ud. 
Og det er godt gået af jer!!! 
 
Jeres arbejde på kurset har lært Lotte og mig rigtig meget, 
og det sætter vi pris på og er rigtig glade for. 
 
Jeres deltagelse, 
jeres aktiviteter,  
og jeres engagement og vedholdenhed  
vil vi gerne give jer en anerkendelse for. 
Så nu vil vi gerne se jer en og en heroppe til en lille overrækkelse. 
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      BILAG 21. 
 

 

 

 

Diplom         
                

 
 

________________________________ 
 
            

              har succesfuldt gennemført kurset 

             

             Skab dit liv  
         Ergoterapeutisk projekt ”Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune” 

                                  Januar –September 2008 

            Indhold: Aktivitet, sundhed og aldring 

                                        Fysisk aktivitet og sundhed 

                                        Transport og aktivitet 

                                        Sikkerhed og aktivitet 

                                        Sociale relationer og aktivitet 

                                        Kost og aktivitet 

                                        Vaner og ændring af vaner 

                                        Økonomi og aktivitet 

                                        Muligheder og barrierer i aktivitet 

 

      Kursusledere: Ergoterapeut Kirsten Overgaard  

                                Ergoterapeut Lotte Løkken 
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      BILAG 22. 

 

PROGRAM OG ROLLEFORDELING –16. GANG D. XX.XX.XX. 

? Kontakt til vicevært Besked at vi ikke bruger 
lokalet 2. pinsedag  

LL 

? Forberedelse til dagens 
forløb 

Aftale indgangsvinkel og taktik 
med KO + ergoterapeutstud.  
Herunder:  
Opfølgning på 
høreproblemerne og evt. 
bordrokering. Stille 3 borde op 
ved køkkenet  
Oplæg til emnet sikkerhed. 

Alle 

? Tage imod, når deltagerne 
kommer. 

 

 

 

Lave kaffe 

Tage imod XX med det 
samme og finde ud af hvad 
der skal siges i gruppen om 
hendes fravær, og om vi skal 
støtte.  
Tage imod YY og finde ud af, 
hvordan situationen er. 

De andre: 

KO 

 

 

 

LL 

Ergo.stud. 

13.30 Velkommen + Siden sidst Samle deltagerne. Få styr på 
om der er noget nyt vi skal 
tage hånd om 

LL 

13.35 Opsamling på sidst – 
høreproblemer og hvor skal 
vi sidde? 

Noter fra sidst??? 

Hvad vil deltagerne helst? 

Evt. flytte borde ud i gangen 

Udlevering af noter??? 

LL 

LL+KO+ 

Ergo.stud. 

13.40 Gennemgang af dagens 
program 

HUSK: Sidste gang ergo.stud. 
er med!!! 

LL 

13.45 Faldforebyggelse i hjemmet Oplæg v/LL med insp. fra SK, 
norsk og eng. manual, SST’s 
rapport, m.m. 

Årsager til fald 

Præsentation af skitse over 
bolig – dialog herom – 
deltagernes erfaringer. 

Hjemmeopgave 

LL 

 

KO + 
Ergo.stud. 
suppl. og 
observerer 
og tager 
notater til 
KO+LL 

14.15 Fysisk aktivitet 

Balance 

Op og røre sig på en måde, 
der har sammenhæng med 
faldproblematik 

KO 

14.30 Kaffepause Ved andre borde Alle 
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14.45 Oplæg til emnet: Sikkerhed Brainstorm – Hvad tænker 
deltagerne ift. egen sikkerhed 
– udover faldrisiko i hjemmet. 
Med inspiration i SK’s oplæg, 
Norsk og engelsk manual 
m.m.  

LL lægger 
ud. 

LL+KO og 
Ergo.stud. 
spiller 
sammen 
om at få 
så mange 
facetter på 
banen 
som 
muligt.  

15.15 Opsamling på dagen + 
emne næste gang 

 

 

 

Farvel til praktikanterne! 

Øge bevidsthed hos 
deltagerne om hvad vi har 
nået og hvad vi skal arbejde 
videre med. 

Evt. skal deltagerne skrive en 
hjemmeopgave ned. 

God afrunding på deres 
forløb.  

LL 

 

 

 

Alle 

15.30 Oprydning  Prakt. 

15.30 Aftale holdning, indhold, 
strategi for næste gang 

Da KO ikke er med næste 
gang. 

KO+LL 

15.45 Låse – LL skal se hvordan! OBS!!! NØGLE TIL LL LL+KO 
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      BILAG 23.  

PROGRAM     Skab dit liv 
 

MANDAG D. XX. XX. XXXX KL. 13.30 – 15.30. 

 

1. VELKOMMEN – SIDEN SIDST  

 

2. OPSAMLING PÅ SIDST 

PROBLEMER MED AT HØRE HINANDEN → 

HVOR OG HVORDAN SIDDER VI BEDST? 

 

2. GENNEMGANG AF DAGENS PROGRAM 

 

3. FALDFOREBYGGELSE I HJEMMET 

 

4. FYSISK AKTIVITET – BALANCE 

 

5. KAFFEPAUSE 

 

6. BRAINSTORM: SIKKERHED 

 

7. OPSAMLING PÅ DAGEN OG EMNE NÆSTE GANG 
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      BILAG 24. 

MÅL OG EVALUERING D. xx. GANG D. xx. xx. xxxx. 

Afbud:  

Andet: 

 

VELKOMMEN: 

MÅL:  

 Komme tilstede. 

 Afklare om der er sket noget siden sidst af betydning for dagens forløb eller noget 

der skal tages vare om. 

EVALUERING: 

 XXXX 

 

PUNKT 1 PÅ PROGRAMMET: 

MÅL: 

 XXXX 

 XXXX 

 

EVALUERING: 

 XXXX 

 XXXX 

 

PUNKT 2 PÅ PROGRAMMET: 

MÅL: 

 

osv. osv.  
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      BILAG 25. 

Projekt: ”Fornyelse af livsstil – et Lifestyle Redesign®- projekt under Genoptræning 

Aalborg”. Fra ansøgningen maj 2009 til Indenrigs- og Socialministeriets pulje til 

udvikling af bedre ældre pleje, tema: Hjælp til selvhjælp i ældreplejen.  

Projektets formål:  

 at implementere og fastholde erfaringerne fra projekt ”Lifestyle Redesign® i Aalborg 

Kommune” 2007-2009 i den nye organisation: ”Genoptræning Aalborg”. 

 opkvalificering og vidensdeling gennem tilknytning af ny ergoterapeut til arbejdet med 

”Lifestyle Redesign®” i Aalborg Kommune. 

 at afprøve metoden i et forløb på 6 måneder (modsat 9 i ovennævnte projekt) for at 

afklare om 6 måneder er tilstrækkeligt til at opnå det ønskede resultat, at de borgere, der 

deltager: 

o forstår og værdsætter betydningen af at have meningsfulde aktiviteter 

o bliver i stand til at vælge og udføre aktiviteter, samt opbygge og fastholde en 

aktivitetsrytme 

o kan ændre deres aktivitetsudførelse 

o kommer til at leve bedre liv – et sundt og meningsfuldt liv 

o bevæger sig fra at være syg og afhængig til at være rask og uafhængig 

o herigennem øger deres livskvalitet og livsglæde 

 

Baggrund: 

De 2 ergoterapeuter, der har arbejdet med projekt ”Lifestyle Redesign® i Aalborg Kommune” 

er i gang med resultatopgørelse og rapportskrivning. Forventes færdig med udgangen af juni 

2009. Det er allerede nu klart, at der er et stort behov for at få afprøvet erfaringerne, mens de 

er i frisk erindring og skabe en form, der er lettere at få implementeret i Aalborg Kommunes 

samlede tilbud til ældre borgere. Formålet er fortsat at udnytte tilgængelig viden og ud fra 

evidensbaseret ergoterapi styrke ældres evne til at bevare funktionsevnen, fremme egen 

sundhed og øge livskvaliteten. 

Projektets målgruppe 

 folkepensionister, mænd og kvinder 

 i et nærmere afgrænset område, f. eks. XXXXXvej. 

 med nedsat funktionsniveau, der påvirker eller truer med at påvirke udøvelsen af 

ønskede daglige aktiviteter 

 som ønsker at gøre en indsats for et fortsat liv med meningsfulde aktiviteter 

 som har motivation og potentiale til at arbejde med egne roller, vaner, aktiviteter og 

aktivitetsmønstre med det formål at fremme egen sundhed gennem ændret livsstil 

 som kan indgå i en gruppe. 

 

Antal brugere: 10. (En ”bruger” defineres her som en person, som projektet har til formål at 

hjælpe, og som deltager i projektet). Via visitering forestået af ergoterapeuterne vil der blive 

samlet en gruppe på 10 deltagere. Der vil blive foretaget fremmøderegistrering hver gang. 

Projektår: 01. 10. 2009. – 30. 09. 2010. (Et projektår defineres her som 12 måneders 

periode, som tælles fra projektets starttidspunkt). 
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Projektets SMART-sikre mål på brugerniveau: (Det SMART-sikrede mål er en 

konkretisering af projektets formål og skal bruges til at styre projektet). 

Specifikt: 2 ergoterapeuter forbereder og gennemfører 6 måneders gruppeforløb med 10 

deltagere samt evaluerer efter 3 måneder. 

Målbart:  

 Ved hjælp af undersøgelsesresultaterne afgøres det om brugerne har opnået de 

ønskede resultater.  

 Ugentlige logbogsnotater vedrørende implementering af de ergoterapifaglige 

erfaringer fra 1. projekt 

 Ergoterapeuternes vurdering af om det faglige niveau kan opretholdes i et 6 

måneders forløb 

Accepteret: hele metoden er klientcentreret og bygger på deltagernes egne behov. 

Realistisk: På baggrund af vores erfaringer fra projekt ”Lifestyle Redesign® i Aalborg 

Kommune” 2007- 2009, mener vi at der kan opnås brugbare resultater på 6 måneder. 

Desuden har man i USA netop afsluttet et nyt Lifestyle Redesign®-forskningsprojekt, som 

bygger på 6 måneders forløb. Resultatet er endnu ikke offentliggjort. Vi mener, at deltagerne 

bedre kan overskue et 6 måneders forløb, samt at det vil være lettere at indføre et 6 

måneders forløb som et fast tilbud under Genoptræning Aalborg. 

Tidsafgrænset: I evalueringsfasen opgøres: 

 Resultaterne af implementering og fastholdelse af de opnåede erfaringer med 

metoden  

 om det har været muligt at køre et projekt på 6 måneder og stadig opnå resultater  

 hvilke resultater deltagerne har opnået 

Dokumentation af målene: 

 Opgørelse af COPM, SF-36 og supplerende interviews. 

 Beskrivelse af ergoterapeuternes konklusion vedrørende 6 måneders forløb og 

implementering og fastholdelse af erfaringerne fra 1. projekt. 

Aktiviteter og tidsplan: (Se bilag 26).  

Dokumentation af aktiviteter: 

 Afsluttende projektrapport til ministerium 

 Ugentlige logbogsnotater + opsamlende konklusion vedrørende implementering af 

ergoterapifaglige erfaringer fra 1 projekt og vurdering af om det faglige niveau kan 

opretholdes i et 6 måneders forløb. 

 For den enkelte deltagers vedkommende dokumenteres forløbet i ”Genoptræning 

Aalborg”s journalsystem.  

Organisation og ledelse: 

 Projektet er forankret i Genoptræning Aalborg. 

 Overordnet ansvar: Projektansvarlig: Anette Hald, Leder af Genoptræning Aalborg 

 Faglig projektansvarlig: Ergoterapeut Kirsten Overgaard + en ergoterapeut mere. 

 Der er to ergoterapeuter i projektet, som udfører gruppeforløbet. Disse 

ergoterapeuter frikøbes fra deres daglige arbejde.  

 Der afholdes styregruppemøder 4-6 gange i projektets forløb. (Projektansvarlig og 

ergoterapeuterne). 

 Ergoterapifaglig sparringspartner: Lotte Løkken.  

 Ergoterapifaglig vejledning: Susanne Kragbæk.  
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 Der samarbejdes desuden med personale tilknyttet deltagerne, f.eks. hjemmehjælp, 

sagsbehandler, aktivitetsmedarbejdere, visitator, ergoterapeut og fysioterapeut. 

Videreførelse af projektets aktiviteter efter projektperiodens udløb: 

Det er fortsat ambitionen at ”Lifestyle Redesign®” bliver en del af det ergoterapeutiske tilbud 

til ældre i Aalborg Kommune. Med dette projekt forventes de faglige forudsætninger hos 3 

ergoterapeuter at være fuldt tilstede. Herved kunne det tilbydes i alle 3 baser under 

Genoptræning Aalborg. 

Ressourceforbrug  - Økonomi: 

2 ergoterapeuter frikøbes 2 dage om ugen.  

Tabel 1: Budget for projektet: data kan kun indtastes i de gule felter. 

               01/10 2009 - 30/09 2010      

Nr Udgift/navn   Budget    

    Antal i Sats pr. I alt  

    time/stk./ time/stk./ kr.  

    km km    

1 Løn til medarbejdere 2,00 200.000,00 400.000  

2 Transport 2,00 750,00 1.500  

3 Udgifter til lokaler     3.500  

4 Forsikring     0  

5 Revision     10.000  

6 Materialeanskaffelser     4.000  

7 Ophold og forplejning     0  

8 Undervisningshonorarer     0  

9 Andet     7.500  

        0  

  I ALT     426.500  
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OVERSIGT OVER PROJEKT: ” Fornyelse af livsstil - et Lifestyle Redesign® 
projekt under Genoptræning Aalborg”. Maj 2009.         BILAG 26. 
 
DELTAGERNE PROJEKTMEDARBEJDERNE VEJLEDNINGSBEHOV 

Forberedelsesfase: 3 mdr. Forberedelsesfase: 3 mdr. Forberedelsesfase: 3 mdr. 

 modtager information 

 udvælges 

 deltager i indledende 
interview og under- 
undersøgelser: 

o COPM 
o SF-36 
o + supplerende 

undersøgelser 
 

 læse manual m.m. 

 praktisk planlægning 

 rekrutterer og udvælger 
deltagere 

 skaffer lokaler og 
materialer 

 udarbejder 
undersøgelsesskemaer 

 orienterer 
samarbejdspartnere 

 udfører indledende 
interview og 
undersøgelser 

 planlægge og udføre 
behovsanalyse 

 planlægge første møde i 
gruppen 

 udarbejde struktur for 
logbog 

4 timer  

Interventionsfase: 6 mdr. Interventionsfase: 6 mdr. Interventionsfase: 6 mdr. 

 gruppe 2 timer ugentlig 

 9 individuelle timer pr. 
bruger, herunder  
midtvejsevaluering 

 dokumenterer eget forløb i 
egen projektmappe 

 revideret Lifestyle 
Redesign® Program 

 planlægning af 
gruppemøderne 

 gruppemøder + 
individuelle timer 

 praktisk forberedelse og 
opsamling ift. hver 
gruppe – og individuel 
kontakt 

 kort skriftlig evaluering 
af hver uges forløb 
(logbog) 

12 timer 

Evalueringsfase: 3 mdr.  Evalueringsfase: 3 mdr. Evalueringsfase: 3 mdr. 

 deltager i afsluttende 
interview og 
undersøgelser. 

o COPM 
o SF-36 
o + supplerende 

undersøgelser 

 lever livet på baggrund af 
den viden, erfaringerne og 
erkendelse forløbet har 
givet dem. 

 opfølgning efter 3 mdr. 
 

 udføre afsluttende 
interview og 
undersøgelser 

 påbegynde 
sammenfatning af 
konklusionerne i logbog 

 skrive udkast til 
afsluttende rapport til 
Indenrigs- og 
socialministeriet og 
Aalborg Kommune 

 forberede 
opfølgningsbesøgene 

 udføre 3. mdr’s 
opfølgning 

 færdiggøre afsluttende 
rapport 

4 timer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Og nu skal frugterne høstes……                                                                                                                                                                       
 

 

 

 
     Foto: Kirsten Overgaard. 


