
Værdi for dig?

Stil skarpt på din livskvalitet!

Vi stiller skarpt på livskvalitet!
”Værdi for dig” er et projekt på Rehabiliteringscenter 
Bispebjerg hvor vi stiller skarpt på borgernes hverdag og 
hvilke aktiviteter der giver deres liv værdi. 

Projektet er et kursusforløb, der tager udgangspunkt i 
temaer omkring aktivitet og aldring, og hvordan borgerne 
kan bevare eller udvikle et aktivt, meningsfuldt og socialt 
liv.

Temaer i kurset:

• Aktivitet, sundhed og aldring

• Sundhed via fysisk og mental aktivitet 

• Transport og aktivitet

• Tid i relation til aktivitet

• Mad og måltid som aktivitet

• Økonomi og aktivitet

• Sikkerhed og aktivitet

• Aktivitet i og omkring boligen

• Sociale relationer og aktivitet

Kurset forløber over 6 måneder og består af:

• En ugentlig gruppesession omkring kursets temaer  
og/eller afprøvning af aktiviteter i fællesskab

• En månedlig individuel intervention med en ergoterapeut
med fokus på mål for kursusdeltagelsen.

Mål

Målet er at udvikle og implementere ergoterapeutiske ydelser, der bygger på aktivitetsvidenskabelige 
og ergoterapeutiske modeller og teorier, for at højne kvaliteten af de sundhedsfremmende og 
forebyggende tilbud for hjemmeboende borgere.

Projektledere: Ergoterapeuter Stine Porsbjerg og Signe Haldgran
Projektet er økonomisk understøttet af Ergoterapeutforeningens Praksispulje 

samt af Forsknings- og Innovationssekretariatet i Københavns Kommune.

Baggrund

Projektet er baseret på den ergoterapeutiske metode 
Lifestyle Redesign Programme ®, der oprindeligt er udviklet 
og valideret i USA. 

Det bygger på det anerkendte The Well Elderly Study, et 
randomiseret klinisk forskningsstudie fra 1994-1996. 

Konklusionen på studiet, var at forebyggende ergoterapi 
førte til signifikante forbedringer af deltagernes 
selvvurderede fysiske, psykiske og sociale funktion.

Formål

Formålet med projektet er at skabe et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til hjemmeboende 
ældre borgere, og herigennem også kvalitetsudvikle og dokumentere ergoterapeutiske ydelser.

Undersøgelsesredskaber

Anvendes ved projektets opstart, afslutning og opfølgning
• Det sundhedsfaglige spørgeskema SF-36 omhandlende   

egen vurdering af helbredstilstand 
• Det ergoterapeutiske spørgeskema OSA (Occupational Self

Assessment) omhandlende egen vurdering af udførelsen   
af meningsfulde aktiviteter i dagligdagen 

• Semistrukturerede narrative interviews 

Derudover løbende observationer af kursusdeltagerne, samt 
løbende evaluering af metoden.

Målgruppe og inklusionskriterier

• Hjemmeboende over 65 år, bosat i Bispebjerg området
• Kognitivt velbevaret
• Aktivitetsmæssigt gået i stå eller med en følelse af at    

hverdagen er ved at forandre sig (subjektiv vurdering af  
ikke at kunne udføre aktiviteter som hidtil)

• Have tanker omkring at kunne bevare og/eller udvikle et        
meningsfuldt liv for den enkelte

• Selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne
• I stand til selvstændigt at komme rundt i lokalmiljøet


