Samskabelse
i udviklingen af interventioner

Eksempel fra en
ressource-og
hverdagsorienteret
intervention til
mennesker med
fremskreden kræft

v/ Karen la Cour, Professor i ergoterapi og borgernære indsatser

Baggrund – hvad ved vi?

Tidligere forskning’s erfaringer
Et REHPA forløb

AKT-projektet (2012 – 2017)

”Alle deltagere vidste, at de

•

US redskaber til rehabilitering ikke
nødvendigvis egnet til mennesker med
fremskreden sygdom

•

Signifikant sammenhæng mellem ADL
evne og livskvalitet

At livskvalitet er også forbundet med
glæde, et godt hverdagsliv,
velsmagende mad, træning og
sundhed. …

•

Fordele ved hjemme-baseret indsat til
praktiske gøremål

•

Prioritering af ressourcer og energi

Vores undersøgelse viser også at tilbud
til mennesker med kronisk
fremadskridende kræft skal give rum
og plads til hvile, pauser og muligheder
for individuelle tilbud.”

•

Behov og fordele ved at sætte fokus på
glædeskabende aktiviteter

sandsynligvis vil dø af kræftsygdom.
Forløbet viste at lindring af fx smerter
og andre palliative problemstillinger
fylder meget.

Mette Raunkiær & Henriette S. Gartner
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Hvad er der behov for ?
Mennesker med fremskreden kræft
har særligt behov ift. at kunne:
1.
2.
3.
4.

Balancere træthed/energi
Klare hverdagens aktiviteter,
Opleve glæde
Håndterer bekymringer, sorg
og smerte ‘total pain’

Balance i hverdagens aktiviteter
BAL-projektet
Delprojekt 3.

Formål: At udvikle, afprøve og evaluere en aktivitets- og ressource orienteret KRPintervention, med fokus på ressourcer, balance i dagligdagen og glædesskabende
aktiviteter for at øge livskvaliteten for mennesker med fremskreden kræft
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MRC:
udvikling af intervention & involvering af brugere

Kilde: Skivington et al., 2021, A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance

REHPA som kontekst
Internatophold med
rehabilitering og palliative
indsatser
Tværfaglig team af ergoog fysioterapeuter,
sygeplejerske,
socialrådgiver, psykolog,
læge, mindfulness
instruktør, og præst

Innovative forløb
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Udvikling af intervention:
Brugerinddragelse og samarbejde med praksis

REHPA’s
forskning
sklinik
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Aktiviteter i udvikling af interventionen

Juni 2021

Efteråret 2020

Løbende møder om
med involverede
aktører

1. afprøvning af indsats

Oktober 2021

2. afprøvning af indsats

Udvikling af intervention
2. oktober 2020

Brugerpanel om
interventions indhold og
form, samt pjece til
rekruttering

2020

12. marts 2021

Workshop 1. med praksis
Interne og eksterne

2022

April – Maj 2021

Feasebility
evaluering af indsats

Logisk model og
interventionsmanual

2021

Udvikling af simpel logisk model
Overordnet fokus på aktivitet og ressourcer
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Behov

Ressourcer

• Mere energi
• Ressourcer
•Bevare
funktion
•Glæde
•Lindring
•Samvær
med andre

• REHPA’s forskningsklinik
• Tværfagligt erfarne
klinikere til at varetage
intervention
• Eksterne specialister
• Forskningsressourcer
• Ophold og transport til
deltagere/målgruppe
• Gratis mindre
hjælpemidler
• Kørsel til deltagere i eget
hjem

Aktiviteter
Interventioner
• Aktivitetsbalance og
hverdagsliv
• ressourcer, træthed &
energi
• Oplevelser naturen
• Livet i bevægelse værdier
• Yoga/mindfullness
• Meningsfuld, glædeskabende aktivitet
• Kreativ aktivitet
• Motivation &
forandringsprocesser
• Sang
• Samtale om livet

Forventede
virkning
• Bedre balance og
prioritering af
hverdagens
aktiviteter og
gøremål
• Øget
energi/overskud
• Mere glæde og
ideer om hvordan
det kan få plads
• Lindring af sorg,
smerte

Forandringsteori aktivitet og læring (Dewey, 1989)

Outcome
• Outcomes (fra HHDD):
• HRQoL, fatigue og
fysisk funktion vurderet
med EORTC (Baseline,
5 dage, 6 og 12 uger)
• Balance i hverdagen
vurderet med
Occupational Balance
Questionnaire
(Baseline, 5 dage, 6 og
12 uger)
• Glæde vurderet med
OVAL-9
• Observationsskema af
engagement

Interventionens sessioner
Ankomst

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Velkomst

Min dagligdag
Dagbog
aktivitetshjul

Livet i bevægelse
Værdier og
prioriteter

Meningsfuld
aktivitet, hvad gør
dig glad

Motivation og
forandring

Individuelle
samtaler

Aktivitetsplan,
balance & glæde

Kreativ aktivitet
& mindfulness

Afslutning

Massage

Fokusgrupper

Introduktion til
aktivitetsbalanc
e & hverdagsliv

Balance, træthed,
energi & ressourcer
Frokost pause

Gå dig glad i
naturen

Aktiviteter i naturen

Yoga

Hverdagsbalance,
udfordringer, glæder
Aftensmad
Musik & sang

At være menneske

Velkomst & program
Aktivitet, glæde og balance i hverdagen

Individuelle samtaler

Hverdagslivet fremover

Min videre vej og farvel for denne gang

Samskabelse styrker og udfordringer
q Samarbejde med borgere og praksis
q Gensidig læring/respekt
q Tættere på borgernes behov, ønsker
q Informere af både forsknings og
praksisbaseret viden
q Fælles ejerskab
q Styrker implementering og
forankring
q Modstand
q Andre tilgange
q Tid

Praksisbeskrivelser

TAK

