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1. Indledning.
Erfaring, refleksion og viden er nøgleordene for den måde den borgerrettede
sundhedsoplysning og undervisning er grebet an på i Vanløse Brønshøj
Husum i foråret 2006. Livsstilscafeerne og undervisning kan ses som et led i
at udvikle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til ældre i et
geografisk nærområde. Indsatsen er blevet tilrettelagt og gennemført i et
samarbejde mellem to forebyggelseskonsulenter fra Pension og Omsorg (P
og O) og lokalområdets sundhedskonsulent fra Folkesundhed København.

2. Baggrund.
Baggrund for indsatsen kan læses i projektbeskrivelsen ” Livsstilscafeer med
sundhedstema samt opfølgende undervisning. Sundhedsfremmende og
forebyggende borgerrettet undervisning i Vanløse Brønshøj Husum. Januar –
december 2006.” (Bilag 1)

3. Livsstilscafeerne.
Der var planlagt to livsstilscafeer i henholdsvis Vanløse og Brønshøj -Husum
kl. 13.30 – 15.00. Livsstilscafeerne er blevet en kendt aktivitet, da det er 3.
caféforløb, der fandt sted. Eftermiddagene fandt sted i Ældreklubber (§ 65) i
lokalområdet, der har kapacitet og ønske om at medvirke i dette
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.
Temaet i foråret 2006 var Hold balancen og forebyg fald. Til at holde oplæg var
begge dage inviteret overlæge Marianne Kirchhoff fra Frederiksberg
Hospital, der fortalte om den nyeste viden om fald. Derefter introducerede
en fysioterapeut fra Bispebjerg Hospital til øvelser.
Livsstilscaferne blev beskrevet i en folder (bilag 2), hvor der på forsiden var
sat et billede af to ældre glade mennesker. Den blev printet i 600
eksemplarer, der alle er blevet distribueret til biblioteker, apoteker,
praktiserende læger m.fl., (bilag 3) I folderen blev livsstilscafeerne beskrevet
samt det efterfølgende tilbud om et undervisningsforløb over 5
eftermiddage. Beskrivelsen af undervisningsforløbet var uklar og det
fremgik ikke tydeligt, at det kun var 6 - 8 deltagere på møderne, der
efterfølgende kunne melde sig til de 5 undervisningseftermiddage.
Det stod sammenblandet i folderen, og det budskab vi gerne ville have ud
var ikke godt nok beskrevet. Begge Ældreklubber fik rigtig mange
opringninger, hvilket på den ene side vidner om stor interesse og på den
anden side om en uklarhed i budskabet. Der blev annonceret i de lokale
blade, på KK.net og på Vanløsebasens hjemmeside.
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Efter hver livsstilscafé blev indsamlet evalueringsskemaer (bilag 4), udfyldt
af deltagerne og der blev skrevet et udførligt referat med indtryk fra mødet.
Konsulenterne gav sig tid til at drøfte forløbet og kritisk vurdere egen
indsats.

3.1. Livsstilscafé den 13. marts kl. 13.30 – 15.00 i Husum Vænge Centret.
Kollegaer i forebyggelsesgruppen og klubleder Flemming Mandrup fra
Husum Vænge Centret var alle med til at få det praktiske arrangement til at
lykkes. Der var 66 interesserede i faldforebyggelse, der mødte frem. Pladsen
var trang, men stemningen var god og forventningsfuld, flere talte allerede
fra ankomsten om, at de gerne ville i betragtning til det efterfølgende
undervisningsforløb, men alle vidste at deltagerantallet var begrænset.
Forebyggelseskonsulent Ingeborg Byskov fra projektgruppen bød
velkommen og ordet blev givet videre til Overlæge Marianne Kirchhoff der
fortalte om facts i forhold til fald, svimmelhed, ligevægtssans, stillingssans,
tryksans, blodtilstrømning og faldskolen på Bispebjerg Hospital. Der var
under indlægget en styret dialog, hvor tilhørerne bidrog med egne erfaringer
og oplevelser. Til præsentationen blev brugt power point projektor.
Der var en halv times pause, hvor det var muligt at gå lidt rundt, og der blev
budt på frugt og vand.
Efter pausen fik fysioterapeut Susanne Danielsen ordet. Hun fortalte om
balancetræning og om de organer, lemmer og led, der er involveret i at holde
balancen. Hun gav gode råd om at holdningskorrigere og om gangfunktion.
Hun sagde, at man fik foden fri ved at sætte hælen først i underlaget. Et råd,
der siden har vundet god genklang hos deltagerne.
Ingeborg Byskov afsluttede med at vejlede i at udfylde
evalueringsskemaerne, og om det videre forløb. Sammenfattende om de
udfyldte spørgeskemaer kan siges, at der var stor tilfredshed med mødet,
deltagerne havde fået nye viden, der kunne anvendes i hverdagen. Af
deltagerne vurderede omkring halvdelen at helbredet var nogenlunde, men
at de var bekymrede for at falde, 22 % havde været faldet indenfor de sidste
3 måneder.
3.2. Livsstilscafé den 23. marts kl. 13.30 – 15.00 i Veracentret.
Færre havde tilmeldt sig i Veracentret end i Husum Vænge Centret.
Klubleder Ellinor Rasmussen, havde sørget for borddækning med kaffe/te
og småkager, så deltagerne selv kunne forsyne sig. I pausen blev der budt på
frugt. Programmet blev gentaget med Marianne Kirchhoff og Susanne
Danielsen. Oplægsholderne var dog låst noget fast, da mikrofonen her kun
giver et lille bevægelsesrum uden front mod deltagerne.
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Det gjorde det vanskeligt med dialog under foredragene. I pausen henvendte
folk sig for at få konkrete råd i forhold til deres situation.
Der var via Folkesundhed København blevet hyret en fotograf og deltagerne
blev spurgt om tilladelse til fotografering samt offentliggørelse af
fotografierne. Det blev accepteret, men blev vurderet af arrangørerne som
noget forstyrrende, pga. tidslængden af optagelserne.

Stemningen var fin hele eftermiddagen og folk virkede glade, flere udtrykte
deres tilfredshed med dagen, da de gik.
Der blev afleveret 29 spørgeskemaer. De viste stor tilfredshed, at deltagerne
havde fået ny viden og at lidt over halvdelen vurderede helbredet til
nogenlunde. 55 % var bekymrede for at falde, hvilket er lidt flere end i
Husum Vænge Centret og 45 % havde oplevet at falde indenfor de seneste 3
måneder, hvilket er dobbelt så mange som blandt deltagerne på mødet den
13. marts.

Deltagere på Livsstilscafeerne forår 2006.
Husum Vænge Centret den 13.
marts
Mænd
7
Kvinder
59
I alt
66

Veracentret den 24. marts
2
32
34

4

Afleverede evalueringsskemaer.
51

29
2 kom fra andre bydele + 1 <
65 år

Ønsker efterfølgende undervisning.
Mænd
Kvinder
I alt

6
18
24

1
22
23

Deltagere i projekt Borgerrettet undervisning i Husum Vænge Centret.
Fra den 4. april til den 16. maj 2006 1 gang ugentlig
Mænd
4
Kvinder
13
I alt
17

4. De 5 efterfølgende undervisningsforløb.
I alt var der 48 der udtrykte ønske om at deltage i det efterfølgende
undervisningsforløb, hvilket var utroligt mange flere end de tænkte seks til
otte. For ikke at skuffe nogen besluttedes det i Forebyggelsesteamet i
lokalområdet og i projektgruppen at sætte to undervisningsforløb i gang. Det
første hold skulle gennemføres efter den offentliggjorte plan, men med 15
deltagere. De blev valgt ud fra, om de på spørgeskemaerne var bekymret for
at falde og havde været faldet indenfor de sidste tre måneder. Desuden var
det et ønske, at få både kvindelige og mandlige deltagere. Disse kriterier blev
til ud fra en beslutning om at stå til disposition for de skrøbeligste og de, der
umiddelbart havde vanskeligst ved at holde balancen. Det er denne gruppe
der skrives om i rapporten. Aldersspredningen på holdet blev fra 71 til 90 år
med et gennemsnit på 82 år. Gruppen blev dog på 17 deltagere, da der kom
to ”uanmeldte” for at deltage i den første undervisningsseance.
Den anden gruppe var resten af de interesserede. 30 ældre, blev tilbudt og
deltog i et parallelt forløb. Erfaringer fra dette forløb kan indhentes hos
forebyggelseskonsulenterne Ingeborg Byskov og Annette Larsen.
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4.1 Didaktiske overvejelser.
Det er omkring halvdelen af de, der får tilbudt forebyggende hjemmebesøg,
der modtager tilbuddet om besøg i hjemmet. Hvilke årsager, der ligger bag
afslaget om besøg er ikke undersøgt. For at udvikle andre og
komplementerende metoder at få de ældre i tale, kan temamøder og
kursusvirksomhed med sundhed i fokus, være en mulighed. Borglin (2006)
peger på at ældre, der klarer sig uden hjemmepleje, men med skavanker, vil
have glæde af gruppebaseret undervisning om sundhedstemaer, der kan
styrke opmærksomheden på at håndtere aktiviteter og udfordringer i
hverdagen. Synspunktet støttes af Johannesen (2006) der argumenterer for, at
tilfredse 85 årige bedre er i stand til at tilpasse sig situationen, når de har
kendskab til forskellige strategier og løsningsmuligheder. Der gives
eksempler på at mestringsstrategierne mest udvikles i mindre grupper af
ældre, der mødes om et tema med relevans for hverdagslivets
problemstillinger. Mestring defineres i denne sammenhæng som en
dynamisk stræben efter balance mellem omverdenens krav og egne
muligheder (Hagberg & Rennemark 2005).
Målgruppen for undervisningen i at holde balancen har været ældre, der
lever med skavanker i hverdagen og med mere eller mindre kroniske
tilstande. Projektgruppen har bestræbt sig på ikke at klassificere/
stigmatisere målgruppen ved at være opmærksomme på at bryde op i omtale
af målgruppen ved at veksle i terminologien ved at skrive og sige ældre/
personer/ mennesker/ borgere for at komme bort fra en stereotyp
indfaldsvinkel. Målgruppen bestod af personer, der var interesseret i at få
inspiration og ideer til at håndtere dagligdags udfordringer, så det giver
mening for dem. Deltagerne blev inddraget i at deltage og reflektere aktivt
over muligheder for forandring i forhold til at skabe balance og forebygge
fald (Bruun Jensen 2003). Undervisningen blev bygget op, så de ældre fik
mulighed for at have indflydelse på indholdet ud fra den ramme med emner,
som sundhedspersonerne havde foreslået.
Tirsdag blev valgt som fast undervisningsdag i tidsrummet kl. 12.00 – 14.30,
samme sted hver gang. Disponering af tid fremgår af bilag 2. Bordene sat i
”hestesko”. Der blev skrevet navneskilt til hver deltager, og der var en
kursusmappe, en logbog og kuglepen foruden de materialer, der uddeltes
forud for hver eftermiddag.
I undervisningen blev der lagt vægt på at alle kom til orde, og der blev
dvælet ved refleksioner i ”siden sidste” gang og ved dialoger på tværs af
gruppen. Der var opmærksomhed på, at kursusdeltagernes personlige
fortællinger fik plads. Derefter blev opmærksomheden samlet om dagens
faldforbyggende sundhedsfaglige indfaldsvinkel (Bruun Jensen 2005),
hvorefter den igen blev bredt ud til fælles refleksion.
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I denne måde at bygge undervisningen op på, bygger projektgruppen på en
pædagogisk tilgang, der er inspireret af Freire (1973) og beskrevet af Illeris
(1999) og Bruun Jensen (2005).
Undervisningen blev indledt med første punkt ”Siden sidst”. Derefter
sandwich, dagens lektion, pause med kage og kaffe og til sidst forberedelse
af næste møde, uddeling af materialer, kommentarer og afrunding. Der var i
projektgruppen på forhånd aftalt en rollefordeling. En skrev referat og to
skiftedes til at være facilitatorer, hvilket indebar at byde velkommen, høre
om oplevelser, tanker og hvad der var noteret som vigtigt siden sidst, byde
velkommen til oplægsholdere, afrunde dagens tema og introducere næste
mødes tema samt evaluere sammen med deltagerne. Som fælles
referenceramme havde projektgruppen de ovennævnte referencer og de
studier (Lach 2002/2003 & Gentleman 2001), der peger på at den affektive/
følelsesmæssige oplevelse af belastninger skal inddrages for at skærpe
relevansen.

4.2 Faldforebyggelse som tema.
Den Multifaktorielle faldforebyggelse (Tinetti 1988) har dannet
udgangspunkt for valg af temaer. Et fald har aldrig kun en årsag blev gentaget
ved livsstilscafeerne og har været baggrund for tilrettelæggelse af temaerne
ligesom sundhedsprofilen for lokalområdet og for kendskab til
sundhedsproblematikkerne i området. Rapport over de forebyggende
hjemmebesøg i København (2005) viser f. eks. et opmærksomhedspunkt på
en sammenhæng mellem fald og sovemedicin i området.

4.3 De enkelte undervisningseftermiddage.
4.3.1 På sporet af faldforebyggelse.
Siden sidst (Livsstilscafeerne)
Der var stor interesse for at komme til orde, så der blev indledt med en
runde, der startede i den ene ende. De følgende udsagn betegner de ældres
stemninger omkring at falde: ”Slemt at falde”, ”Faldet tre gange, Ved ikke
hvorfor?”, ”Bøjet et ribben”, ”Falder tungt, har selv kunne komme op”, ”Har
en ven, der har brækket hoften, denne havde en hustru i modsætning til
mig”, ”Afprøver for tiden hoftebeskyttere”.
Der blev også givet gode råd deltagerne imellem, de er blevet samlet på en
liste som deltagerne fik den sidste dag (bilag 5).
Faldforebyggelse
I oplægget tog lokalområdets sundhedskonsulent udgangspunkt i folderen
og den bagvedliggende evidente viden om: At holde balancen. Der blev
dvælet ved hvert punkt i den multifaktorielle faldforebyggelse.
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Den viden, der ligger bag blev præsenteret, der blev talt om resurser og
begrænsninger i dagligdagen og i dialog med deltagerne, - om at håndtere
konkrete situationer.
Af materiale til undervisningsdagen blev udleveret en dagbog og en mappe
med følgende indhold:
Folkesundhed i København i PROFIL
Hold balancen og kom faldet i forkøbet; FSK
At holde balancen, Ældreprogrammet, FSK
Nærgymnastik; FSK
Træning og Test din egen balance; Pjece fra fysioterapeuterne fra BBH
Erfaringer fra København med hoftebeskyttere; Sund By Netværket
Fald – en trussel mod liv og førlighed (2002) Ældreforums; Svendborg
Stavgang – Gå rigtigt – læs og gør det; DK Idræts-forbund
D- vitamin; Sundhedsstyrelsen
Safehip hoftebeskytteren – forebygger hoftebrud; Abena
Lokkemad (2004) Mejeriforeningen www.mejeri.dk
Kostkompasset, - Vejen til en sund balance (2006), Fødevarestyrelsen,
København. www.altomkost.dk
Syn & briller; Sund By netværket www.sund-by.dk
Materiale til næste undervisningsdag blev udleveret:
En mulig vej til et evigt liv; en artikel om Fan Xiulan af Lis Norup (bilag 6)
www.biyun.dk
Pensionist Idræt Sommeraktiviteter 2006; Pensionist Idræt
4.3.2 Bevæg dig stærk.
Nogle deltagere kom tidligt for at hjælpe med at dække bord, andre kom lidt
tidligere, men på grund af diverse mobilitetshjælpemidler og vanskeligheder
med at holde balancen, sad de og snakkede. Der var en stavefejl i et af
navneskiltene, der blev noteret, så det kunne rettes til næste gang.
Siden sidst
En af deltagerne fortalte om et dramatisk fald, der var tydelige spor i ansigtet
med sår og skrammer. Det var et fald i badeværelset. De andre på holdet
bidrog med at spørge ind til omstændighederne og derefter komme med
forskellige råd. På opfordring kom logbogen på bordet og flere havde noteret
overvejelser, der kom frem. På et af evalueringsskemaerne fra sidst havde
stået cykling. Det blev foldet ud af en deltager, hvis store ønske er at kunne
cykle Utterslev Mose rundt, flere fortalte om motionscykler, der blev brugt
og – ikke brugt.
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Qi Gong
Instruktør Hedda Matthesen (www.he-ma.dk) kom og fortalte om traditionel
kinesisk medicin, medicinsk Qi Gong og massage af akupunkturpunkterne. I
en indledende runde udtrykte en mand skepsis og en valgte at gå. Han
hviskede til konsulenten, at det ikke lige var ham. Resten slugte oplægget og
var især optaget af opmærksomheden på livskraft. Efter pausen blev holdet
instrueret i nogle enkelte øvelser, som alle var med til, nogle siddende. Der
deltog en journalist og nogle fotografer fra Jyllandsposten. Både konsulenter
og deltagere blev interviewet. I den afsluttende runde udtrykte mange stor
tilfredshed og interesse for Qi Gong og efterlyste kurser i lokalområdet. En
anden mand, der også havde udtrykt skepsis fra starten fortalte, at han
overraskende nok havde fået varme i krop og i tæer efter at have deltaget i
øvelserne.
Der var to der ikke mødte op, ved telefonisk kontakt fortalte de begge, at de
havde glemt det og var meget kede af at være gået glib af undervisningen.
De mødte op næste gang.

Materiale til næste undervisningsdag blev udleveret:
Ældre & Søvn; Ældreforum www.aeldreforum.sm.dk
Sov Godt; Sund By netværk
10 gode råd til en god nats søvn; Pia Würtzen Norup, speciallæge, phd.
Folkesygdommen, man ikke taler om; Kontinensforeningen
www.kontinens.dk
Urininkontinens? – et problem for mange; Abena www.abena.dk
Vandladningsproblemer hos kvinder/mænd – hvad kan jeg gøre?; Pfizer
www.inkontinens.dk

4.3.3 Medicin, søvn og inkontinens.
Materiale fra sidste undervisningsdag blev udleveret:
Introduktion til Senior Qi Gong samt artikel fra Jyllandsposten (Bilag 8.7.)
Siden sidst
En af kursisterne var faldet to gange, men havde haft godt med tøj på, så hun
havde ikke slået sig. Hun var først faldet i bussen og siden faldet ned fra en
stol med et glat nylonbetræk. En deltager var faldet i køkkenet på vej fra
køleskabet efter at have vendt sig om. Han har både rollator og stokke, men
bruger dem helst ikke derhjemme. Der blev efterlyst øvelser, man kunne
træne hjemme.
Medicin, søvn og inkontinens
Farmaceut Helle Christensen fra Linde Apoteket i Brønshøj indledte med at
fortælle, at alle var velkomne til at bestille tid til en individuel samtale på
apoteket, hvor medicin kunne gennemgås og hvor man kan købe vejledning
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og gode råd. Forebyggelseskonsulenten indskød at man også kan booke en
forebyggende samtale hos den praktiserende læge, hvor en
medicingennemgang kunne være en naturlig del af denne samtale.
Helle Christensen fortalte derefter om den mest gængse medicins virkning,
bivirkninger og interaktioner med andre præparater. Inhalationsapparater og
blodtryksmåling blev også nævnt.
Kost og ernæring var også på programmet og der blev fortalt om vitaminer,
mineraler og proteiners funktion og muligheder for tilskud til proteindrikke.
Deltagerne var meget optaget af vitaminer, indhold i mad af vitaminer og
vitaminernes virkning.
Efter dette indlæg udleverede Helle Christensen en pjece om vitaminer og
mineraler udgivet af Apotekerne i Danmark. www.sundhed.dk
Der blev desuden udleveret noget materiale der beskriver at en daglig
spadseretur er vigtig af mange grunde, den styrker knogler, muskler og
kredsløb, samt træner balancen.
Søvn og sovemedicin; sammenhæng mellem sovemedicin/
indslumringsmedicin og fald om natten blev fremhævet, farmaceuten havde
den opfattelse at man ikke skulle sove til middag, man skulle blive træt om
dagen for at kunne sove om natten, synspunktet gav anledning til stor
diskussion og der var både for og imod blandt deltagerne.
Søvn og inkontinens
Efter pausen hvor farmaceuten gik, overtog forebyggelseskonsulenterne at
guide samtalen om søvn og søvnvaner og da dette emne var udtømt var
emnet inkontinens. Samtalen om inkontinens var meget åben blandt
deltagerne. Der blev talt om toiletbesøg hver tredje time i dagtimerne og om
bækkenbundstræning for begge køn. Der blev talt om stressinkontinens og
bækkenbundsøvelser, og om den overaktive blære, urinvejsinfektioner,
gynækologiske problemer og neurologiske sygdomme. Gennemgående for
samtalen var de erfaringer som deltagerne kom frem med og om hvordan
disse vanskeligheder kan håndteres. For mænds vedkommende blev der
introduceret at en forstørret blærehalskirtel kan hindre tømning af blæren.
Hvis urinrøret ikke er helt tømt, kan det hjælpe at presse på undersiden af
urinrøret for at undgå efterdryp.
Til samtalen om bækkenbundstræning:
” Jeg har spurgt så mange steder og har aldrig før fået et svar jeg kunne
forstå, det har jeg nu!”
Af materiale til næste undervisnings dag blev udleveret:
Ældre & fodsundhed; Ældre Forum www.aeldreforum.dk
Fødder og fortøj; Sund By Netværket
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4.3.4 At være på god fod med sine fødder.
Materiale fra sidste undervisningsdag blev udleveret:
De livsvigtige vitaminer og mineraler; Nomedica www.nomedica.dk
Oversigt over vitaminer, mineraler og sporstoffer;
Jeg spiser - altså taber jeg mig – og holder vægten af Michel Montignac
Siden sidst
Som deltager i siden sidst runden var en journalist fra Salus, der er DSRs
blad i Hovedstadens Amtskreds. Journalisten agerede også fotograf.
(bilag 8)
Inden samtalen kom rigtigt i gang brød en af de mandlige deltagere ind fordi
han var så ivrig efter at fortælle, at han ikke havde været på toilettet i
nattetimerne, hvilket han ikke havde oplevet i mange år. Flere af deltagerne
mente, at det var godt for projektgruppen at få at vide, at det nytter noget at
bidrage med gode råd. En kvindelig kursist fortalte, at det havde været rigtig
godt for hende at øve sig på at sætte hælen i først. To af deltagerne fortæller
at de på eget initiativ har gået til bækkenbundstræning, men godt kunne
tænke sig, at det var lettere tilgængeligt på fysioterapeutklinikkerne. Der
blev talt om at deltage i nærgymnastikhold og om at mødes igen efter
sommerferien.
At være på god fod med sine fødder
Tre fodterapeutstuderende holdt små oplæg med forskellige indfaldsvinkler
til fodsundhed. Det var Julie, Anne Marie og Camilla på henholdsvis 21 og
20 år. De fortalte om daglig pleje af fødder, om indlæg, fejlstillinger og om
tilskudsmuligheder. De anbefalede en grydesvamp til at skure fødder med i
stedet for fodfil, de viste eksempler på god sæbe til fødderne og instruerede i
hvordan fødder skal tørres, huden luftes og hvad man kan smøre med. Julie
demonstrerede oppe på et bord så alle kunne se forskellige fodøvelser, der
holder fødderne smidige og materiale med øvelser blev udleveret. Det blev
også demonstreret, hvordan man kan træne storetæerne for at forebygge
fejlstillinger ved hjælp af en ”postelastik”. På den måde kan skæve tæer af
tidligere tiders for spidse sko trækkes på plads, og man kan forebygge
knystedannelse. En øvelse, der vakte meget morskab. Den næste gang
medbragte Annette Larsen ”postelastikker” til alle kursisterne. Der blev også
givet råd om fodtøj. En af kursisterne spurgte ind til de unges eget fodtøj,
hvilket også gav anledning til et godt grin.
Da de studerende var gået blev undervisningen drøftet, og der var
udmærket tilfredshed med den viden de unge havde bidraget med.
Efter pausen indtager alle de samme pladser med et smil og som en
underforstået aftale. Marianne Mahler havde ikke deltaget sidste gang,
hvilket blev bemærket med lidt undren. Der var to deltagere, der havde
meldt afbud. En deltager afrunder dagen med at sige, at han er meget glad
for holdet, da der hverken er uvenskab eller fjendskab. Der er en stille tone i
refleksionerne, konsulenterne har øjenkontakt med alle og alle kommer på
skift til orde.
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4.3.5 Balancetræning og op fra gulvet.
Materiale fra sidste undervisningsdag blev udleveret:
Fodøvelser; Touch www.touchpoint.dk
Fodterapeutskolen København; www.fodterapeutskolen.dk
Siden sidst
Efter velkomst omtales muligheden for at gruppen kan mødes på eget
initiativ, der er et ledigt lokale i Husum Vænge Centret tirsdag formiddag.
Det vækker ikke umiddelbart genklang. Der er to kursister, der har øvet med
postelastikker om storetæerne. En sammenklappelig letvægtsstok der lige er
indkøbt af en af deltagerne bliver sendt rundt. Den har kostet 299 kr. og er
indkøbt på hjørnet af Dag Hammerskölds Alle og Øster Farimagsgade.
Derefter er der en samtale om hælspore og bogen fra sidste gang om
fodsundhed roses.
Balance, svimmelhed og træning
Ergoterapeut Tina Kiegstad og fysioterapeut Birgitte Tranum fra
Træningscentret er bekendt med flere af deltagerne. De præsenterer først sig
selv og dernæst deres tværfaglige indfaldsvinkel. De fortæller på skift om
balance, stillingssans og viser forskellige øvelser, som deltagerne afprøver.
De lægger op til at hver enkelt træner balancen ved at øve reflekser. Man skal
starte med de langsomme reflekser, træde frem på den ene fod, træde tilbage
med den anden fod, træde til siden og derefter gentage for at finde ens
balancepunker. Materiale blev udleveret. Derefter blev fortalt om og trænet
op fra gulv. Alle var med og der blev lagt madrasser på gulvet. Af gode råd
var: ha´ en trådløs telefon eller en mobiltelefon i lommen, så hjælp kan
kaldes, nøgle hos nabo osv. Desuden håndtering af faldet
Trin 1: Havfruestilling; Trin 2: Op på knæ; Trin 3: Lægge albuerne på et
stolesæde. Ved smerter i knæ trække noget blødt under dem. Lægge vægten
på underarmene, komme fremover og så op.
Terapeuterne kom med et råd om at styrke de gode evner i kroppen og træne
balance fire gange dagligt.
Efter dette indlæg udleverede Tina og Birgitte følgende materiale:
Balance svimmelhed og træning; Træningscenter Brønshøj-Husum
Informationsmateriale om Træningscenter Brønshøj-Husum
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Inden evaluering af det samlede forløb blev der talt om at være opmærksom
på et stabilt blodsukker, på mad og måltider.
Flere efterlyste mere undervisning om mad, - både kaloriefattig og kalorierig
mad. Desuden var der flere, som var interesseret i at få mere undervisning i
Qi Gong. Det blev besluttet at mødes igen til en opfølgningsdag. Da
konsulenterne ikke endnu er uddannet til at undervise i Qi Gong bliver
mødet efter sommerferien om mad.
Af materiale på dagen blev der desuden udleveret:
Materiale om pausegymnastik med elastik (elastikker blev udleveret)
Oversigt over Tips og gode råd i forbindelse med faldforebyggelse.
4.3.6 Afrunding og evaluering af undervisningen.
Evalueringsskemaerne gang for gang
Som omtalt blev der hver gang omdelt et evalueringsskema og flere
kuglepenne hvis det var nødvendigt. Hver gang besvarede alle
spørgeskemaerne på nær den 18. april hvor to undlod at besvare (bilag 9).
Til hver gang blev spurgt enslydende med fire spørgsmål, der kunne
besvares i tre kategorier: Meget tilfreds/ tilfreds/ ikke tilfreds/ eller Ja/ nej/
ved ikke.
Er du tilfreds med dagens indhold?
Alle var tilfredse med dagenes indhold og mellem 65 og 87 % var meget
tilfredse. Tilfredsheden steg som forløbet skred frem.
Har du fået ny viden?
98 % kunne svare ja til at de havde fået ny viden, det er kun på den
eftermiddag med Medicin, søvn og inkontinens at der er 7 ud af 15 mulige,
der svarer at det har de ikke.
Kan du bruge det i din hverdag?
Det er meget afgørende for intentionerne med projektet om projektets
indhold har været relevant for det daglige liv. Det har 98 % svaret ja til i
forhold til de enkelte eftermiddage. De gode råd om fodsundhed var der 7
deltagere der ikke vidste om var anvendelige i hverdagen. De andre
eftermiddage var der 100 % enighed om at viden og fællesrefleksion kunne
bruges.
Hvordan vurderer du dit helbred?
Alle har besvaret spørgsmålet og ingen synes at de har et dårligt helbred. Til
gengæld så svinger det om man synes, at opleve sit helbred godt eller
nogenlunde. I den samlede opgørelse er det 41 % / 39 %. Det kunne synes
som en marginal forskel, men der er udsving fra eftermiddag til eftermiddag,
der kan give anledning til i fremtiden at være mere opmærksom på
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kontekstuelle forklaringer (forskellige faktorer) som vejr og vind og på at
spørge de ældre mere om lige netop dette parameter.
Besvarelse af slutevalueringsskema
Spørgsmålene i slutevalueringen (bilag 8.10) var udvalgt med henblik på at
få afdækket om de ældre vurderer om der er sket forandringer hos dem som
følge af undervisningsforløbet. 14 afleverede skemaer. Af de 14 har 13 brugt
den nye viden og tips i hverdagen. Det har været tips om balanceøvelser, at
sætte hælen i først, når man går, - og at droppe middagssøvnen for at få en
god nats søvn. 71 % gør ting anderledes nu i forhold til tidligere. Af
eksempler nævnes at det er anderledes nu at gøre øvelser foran fjernsynet.
Der er 71 %, der har forbedret fokus på gangfunktion og fald. Det
konkretiseres f. eks ved at have erhvervet opmærksomhed på at tage det
roligt, ikke at styrte af sted. Lidt over ¾ har oplevet styrket velbefindende og
en forventer desuden, at det bliver endnu bedre. Til gengæld synes ca. ¼, at
der blev udleveret for meget materiale.
Deltagerne vil gerne have mere undervisning, der handler om balance og om
mad.
De ældre blev informeret om, at projektgruppen vil skrive en rapport, hvor
deres navne ikke vil blive nævnt og hvor de til hver en tid kan trække deres
ord og medvirken tilbage. De underskrev en blanket med et ”skriftligt
informeret samtykke” ad modum de Videnskabsetiske komiteer.
Derefter blev gruppen fortalt, om hvad det vil sige, at medvirke i et
fokusgruppeinterview. Det var der meget lydhørhed omkring. Der var også
enetaler, der var forberedt hjemmefra. Emnerne i fokusdrøftelsen lå i
forlængelse af temaerne i evalueringsskemaet, for at projektgruppen kan få
en konkretisering af de standardiserede svar.
4.3.7 Det afsluttende fokusgruppeinterview.
Fokusgruppeinterviewet konkretiserede deltagernes synspunkter:
” Når man melder sig til sådan noget, så er det jo for at få mere viden, for at
fornemme at man stadig kan optage viden og ikke er blevet for gammel, - og det tror
jeg aldrig man bliver for gammel til” Margrethe 84 år.
Materiale:
” Jeg synes, at man skal fordøje alt det man har hørt og lært og…..oplevet ”Ernst 89
år ” Man skal have fat i det igen. Jeg har læst det hele igennem” Ingrid 75 år ”Nu er
det jo slut, så kommer man hjem og læser det hele igennem, og så genopfrisker man
en del af det jo”, Hans 79 år ” Det er ferielæsning, det her!” Esther 81 år.
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Op fra gulvet:
” Det der til sidst. Jeg havde sådan lyst, men jeg kunne ikke få mig selv til at gøre
det, hvis ikke der var nogle, der havde puffet til mig. Og jeg er lykkelig for, at jeg
gennemførte det.” Anna 84 år
Analysen af fokusgruppeinterviewet viser også, at de ældre vurderer
sundhedspersonernes indsats, og har en kritisk opfattelse af, hvad man kan
bruge de enkelte specialister til. Bliver der ikke talt i øjenhøjde, så det giver
mening i hverdagslivet, er der kontant afregning:
” Der er specialister til hver lille ting. Så siger man: nå, jamen, det har du lært noget
om, - og det har du lært noget om og sådan. Der er jo ikke nogen, der kan stå for det
hele, og så være specialist der, vel? Det er derfor man har alle de forskellige
specialister”. Anna - Marie 82 år.
” Nu kunne jeg bare lige høre de to i dag. De har hver sin uddannelse. Den ene har
… (ler) . Og sådan ikke?… Og lige fra starten, da de talte deroppe, der kunne man
høre, at den ene var ligesom ved at blande sig lidt i den anden; men hun havde bare
at holde kæft…ikke?” Viggo 81 år
” Og så er det jeg siger Vorherre bevares eksisterer det endnu, men jeg tror nu nok,
at det er sådan ved at…” Ella, 82 år.
Samtidig efterlyses sundhedsfaglig viden:
” Øh...jeg meldte mig til det her kursus, fordi der stod forebyggelse af fald. Og det
var jo godt, for det var jo sundhedskonsulenter, der skulle lede dette kursus, så det
var jo en god ting. Og jeg var meget forventningsfuld overfor det, også på den måde
det blev afviklet på. Fordi det er jo nogle saglige ting, og det kunne jo være så
forfærdeligt tørt at høre på og tilbringe 2 ½ time, men det forbavser mig, at det har
været så levende og…” Else 85 år
”Inspirerende” Kresten 88 år

”… Omfattende. Det har drejet sig om så mange ting, og en af de ting jeg gik særligt
ind for var balanceøvelserne, og det må jeg sige… det har allerede hjulpet” Ernst 89
år
Interviewet blev krydret med at der blev råbt hurra og der blev holdt to
mindre takketaler.

5. Økonomi forår 2006
Økonomien ser på nuværende tidspunkt ud til at følge projektbeskrivelsen,
der vil i slutrapporten blive gjort nøjere regnskab.
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6. Konklusion og perspektivering forår 2006.
Efter det første forløb i projektet Livsstilscafeer med sundhedstema samt
opfølgende møder vil projektgruppen konkludere, at det har været en
intensivt, arbejdsomt og indholdsrigt forløb for deltagere og projektgruppe.
Det har været vedkommende sundhedsproblematikker for de ældre, delvist
betinget af, at de selv har været med til at bestemme hvilke emner, der er
blevet talt om ud fra de valgt indfaldsvinkler. Evalueringerne viser, at
deltagelse i undervisningsforløbet har haft relevans for håndtering af
dagligdagens udfordringer og dermed for styrkelse af handlekompetence.
Der var større interesse for at deltage i undervisningen end projektgruppen
havde antaget både fra de ældres side, og også fra de øvrige
forebyggelseskonsulenters side. Det har været ældre, der er nogenlunde og
tilfredse med deres helbred, selvom de har været besværet af kroniske
tilstande, mobilitetshjælpemidler og ubalancer på forskellig vis. De har
deltaget engageret og bidraget til en dynamik i undervisningsrummet.
Det har været vigtigt at have det samme lokale, den samme opsætning af
borde, stole og deltagerne har valgt de samme pladser fra gang til gang. De
tre gennemgående konsulenter har haft hver sin funktion, det blev bemærket
og værdsat af deltagerne. Samarbejdet mellem konsulenterne og dermed
mellem P og O kontoret og FSK har været frugtbart. Der har til forårets
indsats været holdt en del planlægningsmøder, der vil være overflødige når
efterårets kurser skal i gang.
Deltagerne har ikke selv brugt ordet undervisning og omtaler ikke sig selv
som ældre. Det gør, at projektgruppen skifter kurs og kalder høstens
projektindsats for seniorkurser.
På den sidste undervisningseftermiddag blev drøftet og besluttet at gruppen
skulle mødes igen. Alle havde kalenderne fremme, og man blev enige om en
dag. Velvidende at en deltager skulle holde familiefødselsdag lige netop den
dag. Gruppen lovede at råbe et hurra for hende kl.12.15.
I evalueringen blev efterlyst mere viden om mad - både kaloriefattig og
kalorierig mad og den 26. september skal vi så mødes igen sammen med Dr.
PHD Agnes Pedersen fra Fødevadirektoratets forskningsenhed, der vil
indvie alle i dette emne.
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8. Bilag
8.1 Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse
Udarbejdet af: Annette Larsen, Ingeborg Byskov & Marianne Mahler Dato: 19.01.06
Godkendt af: Karen Logo- Koefoed & Hanne Backe
Dato: januar 2006

1. Projektets titel og
projektperiode

Livsstilscaféer med sundhedstema samt opfølgende møder
Sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettet
undervisning i Vanløse Brønshøj Husum
Januar – december 2006

2. Projektets baggrund
Den aktuelle baggrund for at
projektet igangsættes netop nu.
Resumé af projektets eventuelle
forhistorie.
Viden og evidens på området.
Projektets sammenhæng med
bestillingen for FSK.

Forebyggelseskonsulenterne i Vanløse Brønshøj Husum har taget fat på
problematikken vedrørende sundhedsinformation til ældre borgere. Der
har været af holdt to møder om hjerteproblemer og åndenød i
lokalområdet og to møder om forebyggelse af diabetes 2. Der kom 22 70 ældre hver gang. Spørgsmål fra salen har været vanskelige at få
besvaret dybt nok i det store forum. På dagen med 22 deltagere var der
god mulighed for den dialog, som de ældre tydeligt ønskede.
Baggrund
• Patientskoler og patientundervisning praktiseres typisk inden for
sekundærsektorens medicinske specialer med fokus på
undervisning af personer med diagnosticeret sygdom som fx
astma, diabetes, ryglidelser, KOL.
• Idegrundlaget har været baseret på en sundhedspædagogisk
indsats med udgangspunkt i begreberne compliance og/eller
empowerment1 .
• Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til en systematisk
litteraturgennemgang med henblik på at afdække evidensen for
metoder og effekt af patientskoler, patientundervisning og
patientuddannelse.
Konklusionen er, at eksisterende viden om metoder og effekt er meget
ufuldstændig grundet metodologiske svagheder, som vanskeliggør
reproducerbarheden. Som positive effekter af undervisningen nævnes
generelt øget viden, mens der for handlekompetence/compliance er
forbedring af selfefficacy ved undervisning af patienter med diabetes og
KOL, men ikke ved undervisning af patienter med hjertekarsygdom,
astma, muskel- og skeletsygdom og psykisk sygdom. Effekten på
psykosociale mål som angst, livskvalitet og depression er ikke entydig for
nogen af de seks undersøgte sygdomsområder 2.
Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse modstilles den

1

Lorig K et al. ( 2005) Patientuddannelse – at leve med krosisk sygdom. Komiteen for Sundhedsoplysning, København
Maunsbach M ( 2002) Patientundervisning og patientskoler. Ugeskrift for læger 164, 5269 – 73
2
Williang et al ( 2005) Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning – en litteraturgennemgang med fokus på metoder og
effekter. Sundhedsstyrelsen, Kbh.
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patientrettede forebyggelse og målrettes således den ”raske” del af
befolkningen. Det er de ældre, der lever med skavanker i hverdagen og
mere eller mindre kroniske tilstande.
I udviklingen af den borgerrettede undervisning tages udgangspunkt i
begrebet handlekompetence som demokratisk sundhedspædagogisk
princip. Sundhed knyttes i dette paradigme til både livsstil og levevilkår,
dvs. at sundhed både indeholder sygdomsmæssige og livskvalitetsmæssige
dimensioner. Målet er at øge målgruppernes egne visioner og potentialer
til at gribe forandrende ind over for forhold, der har betydning for deres
sundhed og her er begrebet handling centralt. Der er følgende kriterier
for at en aktivitet kan betegnes som en sundhedsmæssig handling:
1. deltagerne/målgruppen skal selv være engageret i at medvirke
aktivt
2. aktiviteten skal rette sig mod at forandre tingenes tilstand i
sundhedsfremmende retning.3 4
At iværksætte borgerundervisning er med i bestillingen for
ældreprogrammet, FSK 2006, i beskrivelsen af
forebyggelseskonsulenternes indsats i 2006 og i årsplan for samarbejde i
Vanløse Brønshøj Husum og Folkesundhed København.
I den internationale litteratur5 fremhæves der i forbindelse med
faldforebyggelse, at multifaktoriel indsats er afgørende og kompleks.
Ligeledes at involvering af borgere i forebyggelsen og at styrke
refleksion, håndtering og handlekompetence i hverdagen er nødvendig
for at forebyggelsen skal have gennemslagskraft 6.
Der planlægges, at faldforebyggelse skal være det første tema.

3. Målgruppe
De personer/grupper, projektet
retter sig imod. Specificer køn,
alder, etniske grupper.

4. Formål
Formålet er svar på HVORFOR
projektet igangsættes. Formålet er
den overordnede og langsigtede
begrundelse for projektet.

Mennesker over 65 år, der gerne vil arbejde med at styrke deres
handlekompetence og håndtering af sundhedsproblematikker i
hverdagslivet

At arbejde med håndtering af vedkommende sundhedsproblematikker
ud fra et hverdagslivsperspektiv.
At ældre borgeres sundhedsfremmende og forebyggende
handlekompetence styrkes gennem en sundhedspædagogisk indsats.

3

Bruun Jensen B. (2003) Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden. I: Læring i sundhedsvæsenet red.
Hounsgård et al. Kbh.
4
Hvas A.C., Thesen J. (2002) At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter: “Empowerment”
I et medicinsk perspektiv. Ugeskrift for læger 46
5
Lach H ( 2002/2003) fear of Falling: An emerging public health problem. Generations 26, 33-36
Tinetti M.E.(1988) Risk factors and falls among elderly people living in the community. New England Journal of Medicine
319, 1701
6
Hvas A.C., Thesen J ( 2002) At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter: Empowerment i
et medicinsk perspektiv. Ugeskrift for læger 46, 5361 - 5365
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5. Projektmål
Projektmålene beskriver HVAD
der skal opnås i projektets levetid
og HVORDAN formålet tænkes
opnået.
Projektmål er entydige, målbare,
kommunikerbare, realistiske (men
udfordrende) og tidsbaserede.
(”SMARTe”)

6. Succeskriterier
Succeskriterier er indikatorer/tegn
på at formålet er opfyldt.
De er svaret på spørgsmålet
HVORDAN skal vi kunne se, at
formålet er nået.

HUSK: Succeskriterier skal
være konkrete og målbare
(”SMARTe”)

I 2006 er målet
• At der afholdes et forløb forår og et forløb efterår.
Hvert forløb skal bestå af to livsstilscaféer med et tema, der
efterfølges af et forløb på fem seancer med ældre interesserede.
Forløbene afholdes i henholdsvis Vanløse og i Brønshøj Husum.
•

At borgerrettet undervisning af målgruppen og
sundhedspersonalet opleves som et handlingsrettet
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

At målgruppen
• Ønsker at deltage i en af de to livsstilscaféer (20 – 30 deltagere)
og i opfølgning i gruppe (6 – 8 deltagere)
• Medinddrages i den pædagogiske proces, i tilrettelæggelse og
opfølgning
• Oplever øget handlekompetence og velvære
At der iværksættes undervisnings – uddannelsesforløb både forår og
efterår
At sundhedspersonalet, der er de pædagogiske aktører oplever relevans
i undervisningen i relation til at handlekompetence styrkes.
At sundhedspersonalet, der deltager i uddannelsen henholdsvis er
forebyggelseskonsulenter, terapeuter og lokale aktører

7. Evaluering
Hvordan vil succeskriterierne blive
målt? Hvordan, hvornår og af
hvem vil der ske en evaluering af
produkt og proces?

Ved afslutning af hvert undervisningsforløb er valgt individuelt skema
med få centrale spørgsmål desuden en mundtlig afrunding.
Ved afslutning af hele forløbet evaluerer gruppen samlet. Evalueringen
optages på bånd. Der vil være enkelte spørgsmål om deltagelse, viden og
hverdag.
Efter hver undervisning vil underviserne evaluere og slutteligt skrive en
rapport

8. Tidsplan og milepæle
Projektets forventede
starttidspunkt, eventuelle faser og
sluttidspunkt.
Strategiske milepæle, inkl.
tidsfrister og andet, der skal
overholdes i forbindelse med
projektets gennemførelse og
evaluering.

Medio februar 2006 annoncering i de lokale aviser og omdeling til lokale
interessenter.
Møde med undervisere, planlægning og tilrettelæggelse
1. tema: Faldforebyggelse i februar
Livsstilscaféer i uge 11 og 12, derefter fem x to timers undervisning i
ugerne 14, 16, 18, 19 og 20.
Midtvejsevaluering
Medio august 2006 annoncering i de lokale aviser
Møde med undervisere, planlægning og tilrettelæggelse
2. tema: (besluttes senere)
Livsstilscaféer i 38 og 39, derefter fem x to en halv times undervisning i
ugerne 41, 42, 43, 44, 45.
Ultimo november samlet evaluering
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9. Aktiviteter
Aktiviteter/opgaver, der ikke
allerede fremgår under tidsplan og
milepæle.
Fx aktiviteter i forbindelse med
projektets informationsstrategi.

10. Projektets interessenter
Alle projektets vigtigste
interessenter, dvs. dem, der direkte
eller indirekte kan/vil påvirke
projektets processer eller
produkter i positiv eller negativ
retning.

Juni 2006 fremlæggelse af resultater fra det første forløb for
interesserede i lokalområdet
Udarbejde informationsmateriale til oplysning om den borgerrettede
undervisning.

Pensions- & Omsorgskontor og Ældrekontor
Gruppeledere og sygeplejefaglige ledere i henholdsvis Vanløse og
Brønshøj Husum
Forebyggelseskonsulenter, der ikke deltager
Visitatorer og træningscenterterapeuter, der ikke deltager
Sundhedskonsulenter i FSK ældreprogram
Mennesker over 65 år, der bor i lokalområdet
Omsorgsorganisationernes Samråd
Patientforeninger i lokalområdet
Ældre hjælper Ældre
Ældresagen
§65 klubberne i lokalområdet
Ældrerådene
Ældreorganisationerne i lokalområdet
De lokale aviser

11. Risikovurdering

Manglende interesse hos målgruppen

De på forhånd kendte svagheder og
Manglende ressourcer i hjemmesygeplejen til deltagelse
begrænsninger ved projektet
samt initiativer til imødegåelse af
risici.

12. Personaleressource
Hvor meget tid projektleder og
projektmedarbejdere forventes at
bruge.

13. Økonomi
Udgiftsposterne i projektet.

Projektleder: Tre måneder
Hver projektmedarbejder: to måneder

( 40.000kr) 10.000 x 4
Annoncering x 2: 5.000 kr.
Leje af lokale
Forplejning: Sandwich kaffe/ te og frugt
Undervisningsmaterialer
Publikationer til deltagerne
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14. Ansvarsforhold og
organisation

Projektleder: Annette Larsen, Forebyggelseskonsulent
Projektmedarbejdere: Ingeborg Byskov, Forebyggelseskonsulent &
Marianne Mahler Sundhedskonsulent, FSK

Hvem har ansvar for hvad?
Funktions- og rollefordeling mellem
Projektledere og – medarbejdere deltager i undervisning/ udannelse, så
parterne i projektet.
der minimum er to hver gang
Sammensætning og funktion af
eventuel styregruppe og/eller
Projektleder har ansvar for at projektet beskrives og evalueres
referencegruppe.

15. Driftsfasen
Muligheder for senere forankring
og initiativer, der skal tages i
projektperioden for at fremme
forankringen.

Projektet iværksættes med henblik på at udvikle og beskrive metode til
borgerrettet undervisning, der kan danne grundlag for erfarings – og
videndeling på tværs af lokalområder.
Projektet skal gradvist forankres og implementeres i lokalområdet.
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Forebyggelseskonsulent Annette Larsen
Tlf: 3827 4086
Forebyggelseskonsulent Ingeborg Byskov
Tlf: 3827 4082
Sundhedskonsulent Marianne Mahler
Tlf: 3530 3541

Pension og Omsorgskontoret i
Vanløse/Brønshøj/Husum og Folkesundhed
København stiller forebyggelses – og
sundhedskonsulenter til rådighed for undervisningen.

Undervisningssted
Husum Vænge Centret
Husum Vænge 2
2700 Brønshøj
Tlf.: 3530 5930

Forplejning og drikkevarer er gratis.

Deltagelse i undervisning og materialeforbrug er
gratis.

Praktiske oplysninger

forebygge fald

og

at holde balancen

og undervisning i

Livsstilscafé

8.2 Folder forår 2006
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Overlæge Marianne Kirchhof fra Frederiksberg Hospital
fortæller her om den sidste nye viden om fald. Efterfølgende
kan 6 - 8 deltagere på mødet melde sig som interesserede i at
deltage i 5 undervisnings eftermiddage. Gruppen vil blive
sammensat efter den sidste Livsstilscafé.

den 22. marts kl. 13.30- 15 på Veracentret,
Ålekistevej 140, 2720 Vanløse
Tlf.: 38 71 26 43

den 14. marts kl. 13.30-15 på Husum Vænge Centret, Husum
Vænge 2, 2700 Brønshøj
Tlf.: 35 30 59 30

Kl. 12.00 - 12.30
Kl. 12.30 - 13.15
Kl. 13.15 - 13.30
Kl. 13.30 - 14.15
Kl. 14.15 - 14.30
næste møde

Sandwich og siden sidst.
1. lektion.
Pause.
2. Lektion.
Afrunding og forberedelse af

Program for eftermiddagen

1. Tirsdag den 4. april 2006
På sporet af faldforebyggelse v. forebyggelses- og
sundhedskonsulenter
2. Tirsdag den 18. april 2006
Bevæg dig stærk med Qi Gong v. Qigong instruktør
Hedda Matthesen
3. Tirsdag den 2. maj 2006
Medicin, søvn og inkontinens v. farmaceut
4. Tirsdag den 9. maj 2006
At være på god fod med sine fødder v. Fodterapeut fra
Fodterapeutskolen
5. Tirsdag den 16. maj 2006
Balancetræning og op fra gulvet
v. Tina Kiegstad, Træningscentret
Afrunding og evaluering af undervisningen

Vi inviterer dig til at deltage i livsstilscafé og undervisning om
forebyggelse af fald.
Undervisningen løber over 5 eftermiddage, hvor du bliver
præsenteret for den nyeste viden om balance og fald.
Her vil du også få mulighed for at træne din balance og dele
erfaringer og gode tips til at holde balancen i hverdagen med
andre over 65 år.

Undervisningen indledes med en Livsstilscafé:

Undervisningsforløb

Hold balancen og forebyg fald
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8.3 Distribueringsliste

Distribueringsliste
Liste over hvem der skal have de 600 pjecer udleveret
Projektgruppen
Foredragsholderne + de personer som har indlæg (se pjece)
Folkesundhed København.
Ældrekontoret
Hjemmeplejeenhederne via Vivian Buse
Træningscenter Brønshøj – Husum
Borgerservice
P & O Vanløse/Brønshøj/Husum
Modtagelsen på Hanebred 2 A + Bystævneparken 1
Lægerne – konsultations sygeplejersker
Vanløse Pensionistklub
Løven
§ 65 Klubberne i Vanløse og Brønshøj – Husum
Beboerrådgiver Husum Vænge
Alle som deltager i Livsstilscafé-møderne

Liste over steder, hvor der skal sættes Opslag i A3 størrelse op:
Husum og Brønshøj Bibliotek
Medborgerhuset Pilegården
Biblioteket i Vanløse
Vanløse Kulturhus
Liste over dem som skal have tilsendt mail med Pjece og Annonce:
Visitation på Pension og Omsorg V/B/H
Ældrekontoret V/B/H
Liste over medier der skal kontaktes
Lokalaviser
www.vanloese.dk
www.brønshøj-husum.nu
kk.nettet
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Antal spørgeskemaer:

Spørgsmål 8

Spørgsmål 7

Spørgsmål 6

Spørgsmål 5

Spørgsmål 4

Spørgsmål 3

Spørgsmål 2

Spørgsmål 1

Er du tilfreds med indholdet i Livstilscafeen?
Meget tilfreds
Tilfreds
Ikke tilfreds
Ikke besvaret
Har du fået ny viden?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Kan du bruge den i din hverdag?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Hvordan vurderer du dit helbred?
Godt
Nogenlunde
Dårligt
Ikke besvaret
Er du bekymret for at falde?
Ja
Nej
Ikke besvaret
Har du været faldet indenfor de sidste 3 mdr.?
Ja
Nej
Ikke besvaret
Hvor har du hørt om Livstilscafeen?
Annonce i avisen
Folder
Internettet
Gennem andre
Ikke besvaret
Ønsker du at deltage i 5 efterfølgende undervisningsforløb?
Ja
Nej
Ikke besvaret
51

24
16
11

24
10
0
10
7

12
36
3

27
23
1

24
25
1
1

45
1
5
0

45
1
4
1

36
14
0
1

HVC

%

47
31
22

47
20
0
20
14

24
71
6

53
45
2

47
49
2
2

88
2
10
0

88
2
8
2

71
27
0
2

VC

29

24
3
2

13
7
0
8
1

13
15
1

16
12
1

13
15
1
0

24
1
1
3

26
1
1
1

21
8
0
0

%

83
10
7

45
24
0
28
3

45
52
3

55
41
3

45
52
3
0

83
3
3
10

90
3
3
3

72
28
0
0

80

48
19
13

37
17
0
18
8

25
51
4

43
35
2

37
40
2
1

69
2
6
3

71
2
5
2

57
22
0
1

60
24
16

46
21
0
23
10

31
64
5

54
44
3

46
50
3
1

86
3
8
4

89
3
6
3

71
28
0
1

Antal i alt % i alt
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8.4 Evalueringsskema fra Livsstilscafeer forår 2006

8.5 Tips og gode råd i forbindelse med faldforebyggelse

Tips og gode råd i forbindelse med faldforebyggelse.
Et fald skal altid tages alvorligt.
Sæt altid hælen i først og rulle frem på forfoden.
Løft benene – undgå trippende gang – undgå at gå baglæns.
Undgår at gå med taske - brug/sving med begge arme.
Ved glat vejrforhold:
Brug af elastik - kæder på skoene.
Købes hos gigtforeningen og hos nogle skoforhandler
Sætte tensoplast under skoene.
Brug telefonkæder/stjernekæder som tryghed
Lave aftaler med naboer/genboer om at holde øje med gardiner, lys og lign.
Brug nødvendigt hjælpemidler – både gangredskaber og når man skal bære
ting samtidig med at man flytter sig fra sted til sted.
Brug skridsikkert underlag – både måtter og puder.
Sørg for god belysning – specielt ved toiletbesøg om natten.
Brug ”huskeseddel” for at blive opmærksom på at få lavet øvelser.
Ved kramper i benene:
Stå ud på et koldt gulv og hold hårdt fast om musklen
Sørg for at fødderne er i orden:
Lav elastiktræning med storetæerne for at undgå knyster og for at styrke
indersiden af fødderne.
Undgå ”massage fodbad apparat” da det kan påvirke nervebanerne.
Sæt dig ned når fødderne skal vaskes – Brug 25 grader varmt vand i max 5 – 7
min ved fodbad.
Brug en køkkensvamp for at fjerne den hårde hud på hælene.

Tips og gode råd som er kommet frem ved undervisningsforløbet i foråret 2006 i Vanløse/Brønshøj/Husum
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8.6 En mulig vej til evigt liv

28

29

30

31

8.7 Qi Gong Artikel Jyllandsposten
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8.8 Artikel fra Salus

Succes i Vanløse/Brønshøj/Husum:

Forebyggelse
i øjenhøjde

To forebyggelseskonsulenter og en sundhedskonsulent har udviklet en konkret
opskrift på borgerrettet forebyggelse og
sundhedsfremme. Og målgruppen har
taget godt imod den.

15

ældre københavnere fra 71 år og opefter
sidder samlet om bordet i Aktivitetscentret
i Husum Vænge en solfyldt tirsdag i maj.
Sammen med tre konsulenter er de i gang med et kursusforløb på seks moduler á to timer, hvor skiftende
fagfolk kommer og giver gode konkrete råd og viden
om faldforebyggelse fra mange vinkler. I dag er temaet
”At være på god fod med sine fødder”. Men inden fodterapeuterne går i gang med deres oplæg, står den lokale
sundhedskonsulent Marianne Mahler fra Folkesundhed
København for runden ”Siden Sidst”.
-Er der nogen, der er faldet – eller har undgået at
falde? Eller måske har brugt nogle af de ting, vi talte om
sidste gang?, spørger sundhedskonsulenten.
Det er der. En deltager fortæller, at hun har haft god
gavn af at sætte hælene i først, når hun går, som det
blev anbefalet sidst. Og hurtigt kommer snakken i gang,
efterhånden som andre bidrager med kommentarer og
egne erfaringer. En ældre herre fortæller, at han efter i
blot én uge at have lavet de knibeøvelser, som blev diskuteret på sidste møde, nu ikke længere behøver at stå op
om natten for at gå på toilettet. Det har han ellers gjort i
mange år.
-Jeg er selv meget forbløffet over effekten efter så kort
tid. Så nu forventer jeg egentlig også snart at kunne stå
på eet ben og holde balancen imens, spøger han, mens
de andre kursister ler med.
Stemningen er god og tryg, mens kursisterne over
sandwich og sodavand lytter til hinandens erfaringer, og
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Konsulenterne Marianne Mahler, Folkesundhed København, Annette Larsen og
Ingeborg Byskov, Pension & Omsorg Vanløse/Brønshøj/Husum, står sammen om at
styrke ældre borgeres handlekompetence.

der fortælles om dagens omdelte brochurer med tilbud
om nærgymnastik, symptomer på overdosering af Dvitamin osv.
Stor tilslutning

Kurset er del af et projekt under Pension & Omsorg i
Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH), som gennemføres i
2006 i samarbejde med Folkesundhed København. Projektet handler om sundhedsfremmende og forebyggende
borgerrettet undervisning i lokalområdet og udmønter
sig konkret i åbne borgermøder (Livsstilscafeer) med
sundhedstema samt opfølgende kursusforløb for særligt
interesserede deltagere fra borgermøderne, der opfylder
nogle få kriterier for deltagelse.
Projektet udspringer af forebyggelseskonsulenternes fælles ønske om at få taget hul på problematikken
omkring sundhedsinformation til ældre borgere. Og
interessen har været overvældende.
-Vi havde forestillet os en kursusgruppe på 6-8 deltagere af hensyn til nærheden og den tætte dialog. Men
efter de to cafémøder, hvor 100 deltog, meldte 48 borgere sig til at være med i det videre forløb. Vi endte med
at tage 17 ind på holdet og gentager så et forløb parallelt,
så de øvrige interesserede også kan være med, fortæller
sygeplejerske og forebyggelseskonsulent i VBH, Ingeborg
Byskov, der er glad for projektets succes.
-Udgangspunktet er, at vi ønsker at give de ældre
borgere i distriktet handlekompetence, så de raske bliver
ved med at være raske. Det handler om at synliggøre
muligheder, for at undgå, at borgerne bliver patienter. Den tidlige ind sats er utroligt vigtig. Borgeren har
ansvar for sig selv, sin sundhed og livsstil, men levevilkårene er forskellige. Derfor har vi som samfund en
forpligtelse til at tilbyde borgeren mulighed for at handle
selv, understreger Ingeborg Byskov.

distriktet, ville ikke nær så mange have meldt sig. Vi er
faktisk også nået godt ud til mændene i denne aldersgruppe. Det anser vi for en succes, der nok især skyldes
det konkrete indhold og det afgrænsede kursusforløb,
vurderer Ingeborg Byskov.
Og kan forebyggelsesprojektet være med til at
begrænse de mange fald blandt ældre, er meget nået.
Lidt forenklet udtrykt oplever hver tredje borger over 65
i København mindst et fald om året, og risikoen fordobles det følgende år. Fald er den hyppigste umiddelbare
årsag til indlæggelse af ældre, og brud på lårbenshalsen
medfører ifølge tal fra 2004 det højeste antal sengedage
på hospitalerne i H:S.
Behov for tid og rum

De ni forebyggelseskonsulenter i VBH, hvoraf syv er
sygeplejersker, arbejder tæt sammen med Folkesundhed
København med Marianne Mahler som lokal konsulent
for området. Ingeborg Byskov fremhæver kombinationen af sundhedskonsulentens teoretiske og pædagogiske
indsigt med forebyggelseskonsulenternes daglige pædagogiske og praktiske erfaring og gode lokale kendskab til
borgernes dagligdag.
-Det har stor betydning for projektets succes i praksis. Men projektet er også et tydeligt eksempel på, hvad
der kan lade sig gøre, når man selv har en leder, der
inspirerer, uddeler viden og giver medarbejderne lyst til
faglig udvikling, påpeger Ingeborg Byskov med adresse
til pensions- og omsorgschef Karen Logo-Koefoed, VBH.
-Karens filosofi er at sætte ting i værk, som vi VED
virker. Forebyggelseskonsulenternes kerneydelse er de
forebyggende hjemmebesøg, som vi har nok at gøre
med – med gode resultater. Så hvis ikke ledelsen havde
bakket dette projekt op med både tid og rum, var det
ikke blevet til noget. Og det er en utrolig tilfredsstillelse
at læse f.eks. DSR’s handleplan om sundhedsfremme og
forebyggelse og konstatere, at det er lige præcis det, vi er
i fuld gang med at gennemføre på det lokale niveau. Og
det er der, det skal starte. Indsatsen for forebyggelse og
sundhedsfremme skal tage udgangspunkt i borgerens
situation, og så skal vi bygge indhold og visioner fra de
otte nationale programmer ovenpå.

Færre fald

Forebyggelseskonsulenten har deres bud på, hvorfor projektet er blevet så godt modtaget:
-Vi har lagt stor vægt på at sætte konkret viden og
medborgeres erfaringer i fokus. Forløbet afvikles over
et overskueligt tidsrum. Borgerne skal ikke føle sig som
patienter, derfor har vi prioriteret, at oplægsholderne er
lokale fagfolk som farmaceuter og fodterapeuter, ikke
læger og sygeplejersker. Og så har vi holdt det hele lokalt,
i omgivelser, hvor folk føler sig trygge, og i regi af P&O,
som de kender i forvejen. Hvis man skulle tage uden for
Kursisterne er alle ældre, raske borgere med diverse
skavankder i Vanløse/Brønshøj/Husum, som er
faldtruede eller har oplevet at falde
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85
15
0
0

%

15

17

Antal deltagerer:

6
7
0
0

46
54
0
0

13 100
0
0
0
0
0
0

13 100
0
0
0
0
0
0

11
2
0
0

18. april

13

71
29
0
0

100
0
0
0

100
0
0
0

65
35
0
0

%

17

12
5
0
0

17
0
0
0

17
0
0
0

11
6
0
0

4. april

Antal
spørgeskemaer:

Spørgsmål 4

Spørgsmål 3

Spørgsmål 2

Spørgsmål 1

Er du tilfreds med dagens
indhold?
Meget tilfreds
Tilfreds
Ikke tilfreds
Ikke besvaret
Har du fået ny viden?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Kan du bruge den i din hverdag?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Hvordan vurderer du dit helbred?
Godt
Nogenlunde
Dårligt
Ikke besvaret

15

15

7
8
0
0

15
0
0
0

14
1
0
0

13
2
0
0

2. maj

47
53
0
0

100
0
0
0

93
7
0
0

87
13
0
0

%

15

15

6
9
0
0

14
0
1
0

15
0
0
0

13
2
0

9. maj

40
60
0
0

93
0
7
0

100
0
0
0

87
13
0
0

%

15

15

7
7
1
0

15
0
0
0

15
0
0
0

11
4
0
0

16. maj

47
47
7
0

100
0
0
0

100
0
0
0

73
27
0
0

%

I alt

77

75

31
29
0
0

59
0
1
0

59
1
0
0

48
12
0
0

41
39
0
0

79
0
1
0

79
1
0
0

64
16
0
0

%
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17

0

Nej

0

Antal besvarelser

0

0

0

0

0

Ikke besvaret

Besvarelse i procent

Ved ikke

0

0
Ikke besvaret

Besvarelse i procent

Ikke tilfreds

0

Kan du bruge det i din hverdag?

100

Ja

Tilfreds

6

35

Antal besvarelser

Meget tilfreds

11

65

Er du tilfreds med dagens indhold?

0

10
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40
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80

0

20

40

60

80

100

120

71

Godt

12

Nej

0

Antal besvarelser
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Evalueringsdiagram fra den 4. april 2006
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Evalueringsdiagram fra den 18. april 2006
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Evalueringsdiagram fra den 2. maj 2006
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Evalueringsdiagram fra den 9. maj 2006
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Evalueringsdiagram fra den 16. maj 2006
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8.10 Slutevaluering for undervisningsforløb foråret 2006

Spørgsmål 3

Går med hælene
først

Forskellige
øvelser

Både og

Holde balancen i 2
min på et ben

Svært at nævne
bestemte ting

Gå på line, samlede
fødder 2 min,
bækkenbundsøvelser
Prøver at droppe
Prøver at
middagssøvnen så
droppe
jeg sover lidt bedre
middagssøvnen

Jeg løfter mine
ben
Ja

Ja

Ja

Kan desværre
ikke

Ja med glæde

Ja

Spørgsmål 8

Tænker mere på
hvordan jeg går
Opmærksom på
om der er kantsten
og tag det med ro

Har fået
Har fået gode tips, mange gode Alt har været
som jeg prøver at ideer som jeg virkeligt godt
efterlever
og interessant
gøre brug af

Kaloriefattig
kost

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Meget tifreds

Ting der
kunne bedre
balancen

Spørgsmål 7

Hælen først

Flere øvelser

Nej jeg har
ingen ideer

Spørgsmål 6

Kan desværre
ikke

Ja lidt
Venter en
stor
forbedring

Spørgsmål 4

Gangfunktion/husk
at sætte hælene i
når man går

Min svimmelhed
er stadig lige stor

Tænker mig om Sætter hælene i

Øvelser foran
fjernsyn

Fodens stilling og
skridtlængde
Er særlig
Prøver at løfte
opmærksom på benene højere ved
bevægelser
gang
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Tager længere skridt
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først
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balanceøvelsen

Balance-fodøvelser
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X

X

X

X

X
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X
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X

X

Funktionær
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Funktionær
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Funktionær

Funktionær

Funktionær

Funktionær

Funktionær

Faglært arbejder

Faglært arbejder
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Selvstændig

Funktionær

Mand Kvinde Alder Erhvervsbaggrund
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Kommentarer fra slutevaluering den 16. maj 2006
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Diagrammer fra slutevaluering den 16. maj 2006

9. Livsstilscafé og seniorkursus efterår 2006
Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Larsen og Ingeborg Byskov,
Pension og Omsorg Vanløse Brønshøj Husum og sundhedskonsulent
Marianne Mahler, Folkesundhed København, Ældreprogrammet.
Indledning
På opfordring af deltagerne i forårets borgerrettede undervisning blev der afholdt
en opfølgningsdag den 26. september, hvor dr. med Agnes Petersen fra
Fødevarestyrelsens forskningsenhed fortalte om mad, måltider, kost og ernæring.
Agnes Petersen har skrevet anbefalingerne til den danske kost, og var på denne
måde en velegnet og veloplagt foredragsholder. (se Bilag 13.4)
På baggrund af diskussion med deltagerne om terminologi blev det valgt at kalde
efterårets kurser for seniorkurser, for deltagerne lyder det mere interessant end
borgerrettet undervisning. Ordet borgerrettet undervisning er hentet fra
Sundhedsstyrelsens beskrivelse af opgaverne for kommuner efter januar 2007,
men ordet seniorkursus er ifølge den betydning deltagerne tillægger ordet nok
mere i overensstemmelse med vores pædagogiske intentioner, der er at stille
sundhedsfaglig viden og personlighed til disposition, men i øvrigt, se, lytte,
rumme, at respektere forskellighed og at opmuntre til refleksion ud fra egne
livsforudsætninger og erfaringer.
Livsstilscafé den 27. september kl. 10 og kl. 13: At leve med skavanker
Livsstilscafeerne blev holdt henholdsvis i Husum Vænge Centret og i Vanløse
Kulturhus. Forfatter, læge og dr. med Henning Kirk fortalte om
Aldringens mange facetter. Henning Kirk sagde blandt andet at de, der bliver
gamle i dag har flere fællestræk. De er gode til kontant afregning, de har en
positiv livsholdning og hvis der er problemer, der ikke kan løses, så glemmes de.
De er gode til at træne for at holde færdigheder ved lige og vil gerne blive bedre.
Fysisk aktivitet og hjerneaktivitet understregede Kirk er komplementære og ved
at sørge for god nattesøvn styrkes både hjerne og krop.
Der er tre faktorer, der gør at folk bliver ældre:
• Færre infektioner
• Færre hjerte/karsygdomme
• Mindre nedslidning
Deltagere på livsstilscafeer den 27. september 2006.
Husum Vænge Centret kl. 10
Mænd
2
Kvinder
38
I alt
40
Ønske om seniorkursus
17

Vanløse Kulturhus kl. 13
3
29
32
11

Det var et noget mindre deltagerantal and forventet, hvilket kan skyldes vejret.
Det var en meget regn- og stormfuld dag.
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De 5 efterfølgende seniorkurser.
De 28 personer der ønskede at deltage i det efterfølgende seniorkurser blev
fordelt på to hold. Et projekthold på 15 deltagere, der blev evalueret efter hver
gang og et hold på 13 personer med et tilsvarende program.
Deltagere
Alder
Gengangere fra forårshold

Projekthold
68 - 90
6

Hold 2
67 - 82
3

Det er efterårets projekthold, der beskrives i den sidste del af denne rapport, det
er et supplement til midtvejsrapporten: Livsstilscafeer med sundhedstema samt
opfølgende møder, heri der beskrives de didaktiske overvejelser, disponering af
tid, forberedelse og refleksioner.

I foråret blev kurset holdt i Husum Vænge Centret og for at dele sol og vind lige
mellem de to geografiske områder, blev efterårets kursus holdt i det nyåbnede
kulturhus på Frode Jakobsens Plads i Vanløse. Det viste sig at være vanskeligt i
forhold til reservation af lokaler, da der skete fejl i bookingen, og vi blev flyttet
rundt hver gang. Ikke alle rum i kulturhuset egner sig til gruppeundervisning og i
nogle rum er der rigtig dårlig akustik, så de der havde hørenedsættelse havde
vanskeligt ved at følge undervisningen og deltage i den efterfølgende refleksion.
Det gav uro, men på trods af det, fandt hver især deres faste plads, som de
værdsatte meget. Det var lidt mere vanskeligt at få skabt overensstemmelse
mellem den lette frokost og oplæggene, da maden ofte var forsinket, og nogle
gange for overvældende til at kunne betegnes som en let frokost. Jo mere
turbulens i lokaler jo tidligere kom deltagerne, der hilste hjerteligt på hinanden,
gav hånd og knus og drak kaffe i cafeen. Stemningen var glad og
forventningsfuld hver gang.
Den 1. eftermiddag: Styrke gør stærk – træn dine muskler
Det første emne til at belyse og lægge op til fælles drøftelse af at leve med
skavanker var Styrke gør stærk – træn dine muskler. Frank Bøgelund Jensen fra
Folkesundhed København, fortalte om den nyeste viden på området og viste
nogle enkle øvelser, der også kunne gøres hjemme. Der var stor spørgelyst. Frank
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blev efter kaffe/te pausen og forærede en skridttæller og motionskort til hver
deltager. Det blev foreslået at konkurrere om hvem, der kunne opnå flest skridt,
dette bliver dog bremset af Birte, der bedre kunne tænke sig at man konkurrerede
med sig selv. Hver især skrev ned i dagbogen, hvor mange skridt der blev gået på
en dag og så fulgte man sin egen udvikling, både på godt og mindre godt. Det
gav anledning til en udveksling af erfaringer om at sætte et mål ad gangen, gøre
en ting ad gangen og så være glad for det!
Den 2. eftermiddag: Qi Gong; bevægelse og balance.
Forårets introduktion til Qi Gong var meget rost, så det var atter et emne i
efterårets program. Der var to deltagere, der kom for første gang, de havde været
forhindret den 4. oktober. Der blev indledt med mange refleksioner over motion,
bevægelse og anvendelse af skridttælleren. Der blev også efterlyst mere viden om
vitaminer, mad og ernæringsindhold. Hedda Mattesen, der introducerede til Qi
Gong gjorde meget ud af opmærksomhed på nyrerne, som centre for livskraft og
et område, man skal passe på, holde varmt, massere osv. Der bliver introduceret
til nogle øvelser, som alle deltog i og bagefter udvekslede oplevelser om. Sidste
gang orienterede en af deltagerne om et morgengymnastikprogram. Elisabeth
havde nu undersøgt hvor og hvornår det fandt sted og der blev uddelt en seddel
med oplysningerne.
En sygeplejestuderende har ønsket at interviewe interesserede deltagere om deres
oplevelse af Qi Gong til sit bachelorprojekt. Flere fra holdet ville gerne deltage og
fokusgruppeinterviewet fandt sted hjemme hos en af deltagerne.
Den 3. eftermiddag: Pas og plej dine tænder.
På denne dag var Kirsten Frank Larsen fra Omsorgstandplejen på programmet og
tog udgangspunkt i munden som tabu. Der blev fortalt om mundens miljø og
surhedsgrad, immunforsvar, infektioner og mundtørhed. Der blev fortalt godt og
grundigt om medicinens bivirkninger med indflydelse på tænder og mund og der
blev fortalt om tilskudsmuligheder samt uddelt forskelligt til mundens vel.
Kirsten blev ud over den aftalte tid og der var rigtig stor interesse for at se
vareprøver, få tandbørster, kunstigt spyt, tandpasta m.m. Der blev ikke tid, rum
og ro til refleksion og til at alle kom til orde, men den sidste undervisningstid blev
brugt til genopfrisknings af Franks og Heddas øvelser.
Det viste sig den følgende gang, at mundtemaet havde givet anledning til mange
overvejelser om tandpleje, - børstning m.m.
Den 4. eftermiddag: Velvære i boligen.
Dette emne blev præsenteret af henholdsvis sagsbehandlende ergoterapeut Anne
Mette Helveg og visitator Irene Langballe fra Pensions og Omsorgskontoret.
Deltagernes forventninger til dagen var, at der blev fortalt om hensigtsmæssige
boligforhold i seniorlivet samt en drøftelse af, hvornår man skal overveje at flytte
til anden bolig eller i en ældrebolig. Andre ville gerne tale om at være den ældste i
en opgang. Der var stor lydhørhed overfor hinandens synspunkter og erfaringer
på disse punkter. I oplæggene blev der talt om køb af og tilskud til hvilestole, høje
møbler, god polstring og visitationskriterierne til Ældreboliger blev gennemgået.
Emnet gav anledning til meget samtale og efter kurset fulgtes nogle til reception i
Vanløse Lokaludvalg i et tilstødende lokale, andre gik på cafe.

46

Den 5 eftermiddag: Det gode senior liv.
Onsdag den 1. november var den sidste kursuseftermiddag. Den blev indledt som
de tidligere med tanker siden sidst. At talenterne er forskellige i gruppen blev
understreget af Inge, der fortalte, at hun er rigtig god til at hænge ting og sager op
og ”gør det selv opgaver”, hun stillede sig til disposition, hvis nogle fra holdet fik
brug for det. Der havde forinden været en fælles ærgrelse over at det er så
vanskeligt at få hjælp til mindre håndværksmæssige opgaver.
Dagens emne var som sagt Det gode senior liv og ideen var, at deltagerne skaber
visionen, metoden var Nominal Group Teqnique. Deltagerne blev sammensat i
grupper ved at tælle til tre. Der kom på denne måde tre grupper med fem
deltagere i hver. De tre sundhedspersoner deltog som facilitatorer og sekretærer.
Der blev uddelt en tidsplan og beskrivelse af indhold i diskussionen og metoden.
Metoden går ud på at deltagerne koncentrerer sig om hver for sig at finde
eksempler fra eget liv i forhold til de stillede spørgsmål, herefter fortæller den
enkelte de andre, om sine refleksioner. Til slut finder gruppen det som er fælles i
det fortalte.
Der indledtes med en gennemgang af metoden og baggrund for at vælge den.
Deltagerne blev spurgt om de havde lyst til at være med. Det havde alle men
nogle af deltagerne var betænkelige ved gruppearbejdet.

Gruppe 1; Hvad kendetegner Det gode seniorliv.
Udsagn fra gruppediskussionen
” Det går så længe det vil. Man skal kæmpe for livet”
” At komme på gaden og se andre mennesker”
” Gøre andre glade”
Essens:
• Kunne klare sig selv
• Være uafhængig
• Have godt helbred
Finde og fremme det positive
Tænke på:
• Det er hvordan man ta’r det
ikke hvordan man har det
• Ikke samle på sure mennesker
• Have et godt netværk, familie og venner
• Deltage i aktiviteter
• Fornuftig og sund livsførelse
• Bevare livsglæden – med og uden skavanker
Gruppe 2, Hvad kendetegner livsglæde.
•
•
•

At kunne være glad for sig selv for at være glad for andre
At vågne op til en dag og føle glæde ved livet
At have nogen at være glade sammen med, - godt humør & humor
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•
•
•
•
•

•
•
•

At have kontakt til andre, ” godt netværk” uden at være krævende overfor
sine børn
At have nogen at betro sig til
At prøve at være positiv trods ” grå” dage
At gøre det man vil
At være raske og rørige uden smerter f.eks. at kunne gå i naturen og
opleve de forskellige årstider eller ose i byen – nyde en frokost eller
middag sammen med en anden / andre
At bevare evnen til at lære nyt
At blive bedste/ oldeforældre
Stort udbud af seniorkurser og aktiviteter i lokalsamfundet

Gruppe 3; Kendetegn på sammenhæng mellem det gode seniorliv og
muligheder i lokalområdet. Kendetegn på gode muligheder i fremtiden.
Udsagn fra gruppediskussionen:
• ” Jeg har gået med i Walk & Talk, men har hørt at stavgang vil styrke mig,
så det vil jeg nu begynde på”
• ” Jeg vil gerne kunne gå, læse og være sammen med andre”
• ” Jeg vil gerne være en del af det levede liv”
Muligheder og ønsker til det gode seniorliv i lokalområdet.
Samvær og fællesskab.
A. Sport, idræt og bevægelse
Stavgang og Walk & Talk, mere information om mulighederne i lokalområdet
Tennis & badminton
Svømmebad, Bellahøjbadet bliver overdækket
Gå ture i naturen f. eks omkring Damhussøen
B. Kultur & Cafe
Samlingssteder som Husum Vænge centret og kulturhuset er gode rammer
Foredrag og debatter
Udvikling af bibliotekerne, der er gode omgivelser for samvær med børnebørn,
film og foredrag samt brug af Internet
Forretninger i lokalområdet og cafeer til at hvile sig i
Lokal biograf
C. Omgivelser
Centrale busstoppesteder, Metro og S tog
D. Humoristisk sans, sanser & helbred
Oplevelsen af at der eksisterer et godt og fleksibilitet hjælpesystem er væsentlig
Hurtig adgang til hjælp og til hospital
Vifte af hjælpemuligheder, så der er valgmuligheder
Umiddelbart var der nogen skepsis i forhold til at arbejde i grupper, men det viste
sig at være en rigtig god proces, hvor alle fik sagt hvad der lå dem på sinde og
alle havde indflydelse ikke blot på eget liv og levned, men også i forhold til det
omgivende samfund og de skiftende fællesskaber.
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10. Slutevaluering for undervisningsforløb efterår 2006.
Stikord fra evalueringen, der blev skrevet på tavlen, som deltagerne bød ind med
synspunkter:
Godt

Mindre godt

Alle emner relevante og
gode
Alt er sagt
At få de dygtige
mennesker til at komme
At kunne le ad sig selv
Der kommer ikke en og
banker på ens dør
Det har noget med vilje
at gøre
En oplevelse/
tålmodighed/
opvartning
Glad for at komme
Glad for at være blandt
de udvalgte
Gode emner/ gode
foredragsholdere
Kan lære noget hele
tiden, - hvis man vil
Ligesom i foråret
Socialt samvær/ godt
hold
Kan bruge det i det
daglige
Kommer til at savne
”opmærksomheden”
Mere ny viden f.eks.
visitation til
Ældreboliger
Når underviserne
brænder for emnet
Overdådigt - fint

At det er slut
Får for meget tid
Kommer til at savne det
Lidt stress på tiden
Synd kurset er færdigt
Qi Gong for stort til så
kort tid

Stor tilfredshed med det udleverede materiale.
(se materialelisterne fra forår 2006)
Ønsker til fremtidige temaer:
•
•
•
•
•

Bedre indsigt i ernæring
Om at tilrettelægge livet, så det bliver så godt som muligt
Om at få sine historier skrevet ned/ få hjælp til det
Sund levevis
Sundhed
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Birte afsluttede med et digt:

Tak fordi jeg lige måtte tage ordet
For at bringe en tak til alle her om bordet
Tak skal I have for al sliddet
For intelligensen og viddet
Og for alle de gode tanker der groede
I jeres hoved
Derfor endnu en tak til kvinder og ”mænner”
Tak for alle hjælpende hænder
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11. Økonomi
Den økonomiske ramme for indsatsen var 40.000 kr. for både forår og
efterår og rammen er blevet holdt
Udgifterne har fordelt sig således:
Annoncering i lokalaviserne Brønshøj Husum Avis, Vanløse Avis og
Vanløse/Brønshøj Posten blev valgt, hvilket kostede ca. 12. 000 kr,
dertil kommer trykning og foldning af materiale ca. 300 kr.
Det eneste sted der skulle betales leje af lokale har været i Vanløse Kulturhus,
det blev til gengæld så også 4400 kr.
At denne løsning blev valgt er begrundet i turbulens i Vera Centrets
lokaleforhold, der var det oprindelige og billigere sats.
Til Livsstilscafeerne og kurserne er der blevet budt på Sandwich kaffe/the
og frugt. Det kostede i alt i foråret 4000 kr. og i efteråret 7500 kr.
I Vanløse Kulturhus er det en almindelig Café, der stod for forplejning,
hvilket forklarer forskellen.
Der er blevet givet honorar til efterårets Livsstilscafé foredrag på 8000 kr. De
fleste undervisere har som tak fået et par flasker god vin (1902 kr.) kun Qi Gong
Instruktøren fik honorar og ikke vin (3000 kr.)
Der har været enkelte udgifter til undervisningsmaterialer som til Dagbøger 225
kr.
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12. Konklusion og perspektivering for det samlede projekt.
De valgte temaer fra både forår og efterår belyste udsagnene
”Hold balancen og forebyg fald” samt ”At leve med skavanker”.
Formålet var at arbejde med håndtering af vedkommende
sundhedsproblematikker ud fra et hverdagslivsperkspektiv samt at ældre
borgeres sundhedsfremmende og forebyggende handlekompetence skulle
styrkes gennem en sundhedspædagogisk indsats.
Kurserne gav megen inspiration til udveksling af tanker, erfaringer og
synspunkter blandt deltagerne og sundhedspersonalet. Begge kurser var
ligeledes tilrettelagt med henblik på at målgruppen skulle opleve
undervisningen og sundhedspersonalet som et handlingsrettet
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
Evalueringen viser at der har været stor tilfredshed med indholdet, at der
er givet meget ny viden, og at kursisterne vil kunne bruge den viden i
deres hverdag.
Livsstilscafemøderne med de relativt mange deltagere og seniorkurserne
med en mindre intensiv gruppe, er en tilfredsstillende konstellation, som
mange har ønsket at deltage i. Der skal fremover være helt styr på hvilket
lokale, der skal bruges, da uregelmæssigheder giver uro og tapper kræfter.
Servering er ligeledes noget der skal tænkes godt igennem, da det faktisk
har virket forstyrrende ind imellem.
Vi har som arrangører været opmærksomme på at tiden er skredet et par
gange. Der skal være en balancering mellem ikke at afbryde en proces og
samtidig give den plads der skal til for at udveksle synspunkter på de
fælles emner. Ligeledes vil vi være mere bevidste om udlevering af
materiale, det er vigtig, at det udleveres på det relevante tidspunkt og at vi
er opmærksom på at skaffe materiale om emner som efterspørges.
Fremover vil de indbudte undervisere blive introduceret mere tydeligt til
kursets sundhedsfaglige og didaktiske formål.
Vi vil som arrangører stadig skulle være opmærksom på at inddrage og
involvere deltagerne i alle kursets faser.
Projektet blev iværksat med henblik på at udvikle og beskrive metode til
borgerrettet undervisning. Dette kan nu danne grundlag for erfarings- og
videndeling.
Livsstilscafé projektet er fra 2007 implementeret i lokalområdet Vanløse og
Brønshøj-Husum i samarbejde med Folkesundhed København og
Pension og Omsorg Vanløse Brønshøj Husum.
Livsstilscafé og seniorkurser vil i 2007 blive fulgt og evalueret af en gruppe
forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet med særlig opmærksomhed på
de sundhedspædagogiske tilgange.
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Forebyggelseskonsulent Annette Larsen Tlf:
3827 4086
Forebyggelseskonsulent Ingeborg Byskov Tlf:
3827 4082
Sundhedskonsulent Marianne Mahler
Tlf: 3530 3541

Pension og Omsorgskontoret i
Vanløse/Brønshøj/Husum og Folkesundhed
København stiller forebyggelses – og
sundhedskonsulenter til rådighed for
undervisningen.

Undervisningssted
Vanløse Kulturhus
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

Forplejning og drikkevarer er gratis.

Deltagelse i seniorkursus og materialeforbrug er
gratis.

Praktiske oplysninger

Seniorkursus

Og

Livsstilscafé
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13 Bilag: 13.1 Folder efterår 2006

På Livsstilscafeerne kan deltagerne tilmelde sig
et efterfølgende seniorkursus.
Der er plads til 15 på seniorkurset og deltagerne
vil blive udvalgt efter fastlagte kriterier.

Forfatter, læge dr.med. Henning Kirk fortæller
her om nogle af aldringens mange facetter.

den 27. september kl. 13 - 15
Vanløse Kulturhus
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

den 27. september kl. 10 – 12
Husum Vænge Centret
Husum Vænge 2
2700 Brønshøj

Møderne finder sted på samme dato i begge
bydele. Deltagelse er gratis og alle over 65 år er
velkommen.

Invitation til at deltage i livsstilscafémøder.

Livsstilscafé
At leve med skavanker

Program for eftermiddagen
Kl. 12.00 - 12.30 Siden sidst og sandwich
Kl. 12.30 - 13.15 1. lektion
Kl. 13.15 - 13.30 Pause
Kl. 13.30 - 14.15 2. Lektion
Kl. 14.15 - 14.30 Afrunding og forberedelse til
næste kursusdag

Seniorkursus
Seniorkurset handler om at leve et godt liv trods
skavanker.
Kurset afholdes over 5 eftermiddage, hvor vi
med udgangspunkt i forskellige temaer drøfter
hvordan dagligdagen kan blive nemmere.
Kursusforløb
4. Onsdag den 4. oktober 2006
Styrke gør stærk – træn dine muskler
5. Onsdag den 11. oktober 2006
Qi Gong: Bevægelse og balance
6. Onsdag den 18. oktober 2006
Pas og plej dine tænder
6. Onsdag den 25. oktober 2006
Velvære i boligen
7. Onsdag den 1. november 2006
Seniorlivets mange muligheder
Afrunding og evaluering af seniorkurset
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Antal spørgeskemaer:

Spørgsmål 7

Spørgsmål 6

Spørgsmål 5

Spørgsmål 4

Spørgsmål 3

Spørgsmål 2

Spørgsmål 1

Er du tilfreds med indholdet i Livstilscafeen?
Meget tilfreds
Tilfreds
Ikke tilfreds
Ikke besvaret
Har du fået ny viden?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Vil du kunne bruge den i din hverdag?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Hvordan vurderer du dit helbred i forhold til dine jævnaldrende?
Godt
Nogenlunde
Dårligt
Ikke besvaret
Har du nogen skavanker?
Flere
Få
Ingen
Ikke besvaret
Har skavankerne konsekvenser for din hverdag?
Ja
Nej
Ikke besvaret
Ønsker du at deltage i det efterfølgende seniorkursus?
Ja
Nej
Ikke besvaret
49
43
9
100

35

51
31
17

26
54
17
3

49
43
3
6

89
3
3
6

91
3
0
6

69
29
0
3

%

17
15
3

18
11
6

9
19
6
1

17
15
1
2

31
1
1
2

32
1
0
2

24
10
0
1

HVC

25

11
14
0

14
11
0

9
14
2
0

17
8
0
0

21
1
2
1

23
1
1
0

13
12
0
0

VK

100

44
56
0

56
44
0

36
56
8
0

68
32
0
0

84
4
8
4

92
4
4
0

52
48
0
0

%

60

28
29
3

32
22
6

18
33
8
1

34
23
1
2

52
2
3
3

55
2
1
2

37
22
0
1

I alt

100

47
48
5

53
37
10

30
55
13
2

57
38
2
3

87
3
5
5

92
3
2
3

62
37
0
2

% i alt
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13.2 Evalueringsskema fra Livsstilscafeer efterår 2006

92
8
0
0

92
8
0
0

%
77
23
0
8

%

14

13

Antal deltagerer:

13 100
0
0
0
0
1
8

13 100
0
0
0
0
1
8

10
3
0
1

11. okt.

13

13 100
0
0
0
0
0
0

12
1
0
0

12
1
0
0

4. okt.

13

Har du været tilfreds med dagens indhold?
Meget tilfreds
Tilfreds
Ikke tilfreds
Ikke besvaret
Har du fået ny viden?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret
Vil du kunne bruge det i din hverdag?
Ja
Nej
Ved ikke
Ikke besvaret

Antal
spørgeskemaer:

Spørgsmål 3

Spørgsmål 2

Spørgsmål 1

%

14

13

11 85
0 0
1 8
1 8

11 85
1 8
0 0
1 8

8 62
4 31
0 0
1 8

18. okt.

%

15

14

12 86
1 7
1 7
0 0

12 86
1 7
1 7
0 0

10 71
4 29
0 0
0 0

25. okt.

%

15

15

14 93
0
0
0
0
1
7

13 87
1
7
1
7
0
0

13 87
2 13
0
0
0
0

1. nov.

71

68

63
1
2
3

61
4
2
2

53
14
0
2

I alt

93
1
3
4

90
6
3
3

78
21
0
3

%
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13.3 Evalueringsskema fra undervisningsforløb efterår

Har du forslag til hvordan dagen kan blive bedre?
- Hvis der var flere kubikmeter luft pr. deltager – At træne mere styrke
- Glæder mig meget til de efterfølgende kurser, dette var utrolig godt
- Det var rart, at der var tid til at stille spørgsmål - Jeg syntes den var god den tilfredsstillede mig
- Lokalet er lige småt nok, der er næsten ingen plads til at lave øvelser ved siden af stolen.

Hvad synes du har været godt ved denne dag?
- Det hele, godt at møde jer igen - Der er blevet undervist i et sprog helt nede på jorden
- At der er tid til at spørge og det meget oplysende materiale vi har fået – Det hele
- En god uddybende belæring - Frank Bøgelunds tale om motion og om at holde sig i gang
- Hyggeligt samvær og gode kursusledere - Meget inspirerende – Mange indtryk
- Gode råd om at træne styrken - At jeg igen fik sat hjernecellerne i gang
- Det har været et godt foredrag fremført at Frank Bøgelund Jensen D
- De tre konsulenter, sundheds- + forebyggelseskonsulenter er gode og hele holdet svinger godt sammen
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Evalueringsdiagram fra den 4. oktober 2006

Har du forslag til hvordan dagen kan blive bedre?
- Glæder mig til hver gang, kan det blive bedre?
- Mere varme i lokalet
- Bedre udluftning i lokalet
- Lad os starte hver gang med en halv timers nye øvelser
- Helst uden lændesmerter, har osteoporose

Hvad synes du har været godt ved denne dag?
- Qi Gong undervisningen – Hedda Matthesen´s undervisning
- Den har overbevist mig om at motion og god orientering hjælper på både fysikken og psyken
- Orientering og øvelser med Qi Gong – Det hele
- Rigtig godt, jeg har læst meget om Qi Gong, Hedda Matthesen var rigtig god og inspirerende
- Åbenheden mellem ledere og deltagerne – Det har været nyt og spændende
- Ny belæring, mange gode nye tanker – At mærke at Qi Gong hjælper på varmen
- At bruge sin krop på en ny måde
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Evalueringsdiagram fra den 11. oktober 2006

Har du forslag til hvordan dagen kan blive bedre?
- At tage en runde
- Det bliver svært
- Nej det kunne ikke gøres bedre

Hvad synes du har været godt ved denne dag?
- Jeg synes dagen har været meget oplysende
- Jeres (alle 3 pigers) positive holdning og indstilling
- Foredraget
- Oplysning om tandpleje, opfølgning fra sidst og diskussionen om medicin og bivirkninger
- Meget læring med god tandhygiejne + hjælpemidler hertil – Oplysningen om tandpleje
- Som sædvanlig, det hele – En god forelæsning med mange oplysninger
- Det har været rigtig gode oplysninger vedr. tandpleje
- Netop den nye viden
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Evalueringsdiagram fra den 18. oktober 2006

Har du forslag til hvordan dagen kan blive bedre?
- Det kunne ikke gøres bedre
- At kursuset fortsætter

Hvad synes du har været godt ved denne dag?
- Alle de gode råd
- Det hele havde interesse, den dag man får brug for det
- Gode oplysninger, som er værd at tænke over
- Gode foredragsholdere, der vidste hvad de snakkede om
- Det var udmærket
- Alt, meget lærerigt
- Oplysning om boligen for ældre og om hjælpemidlerne
- At mikrofonen kom i brug
- Begge foredrag
- Det hele
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Evalueringsdiagram fra den 25. oktober 2006

Har du forslag til hvordan dagen kan blive bedre?
- Instruktørerne klarer det meget fint - Positivitet overalt
- Ja hvis kurset fortsætter. Tak for 5 udbytterige onsdage - At vi må ses igen
- Nej, med mindre kurset var fortsat, så man havde noget at gælde sig til i næste uge
- Alt har været perfekt, kæmpestor tak for hele kurset
- Ved stadigvæk at blive oplyst bliver livet regere. Hvor har I 3 gjort det godt. Tak
- Kommer der et hold igen, ønsker jeg meget en form for ny viden – litteratur etc.

Hvad synes du har været godt ved denne dag?
- Samværet med andre og den afslappende måde tingene kører på
- Det hele, mange gode ideer til et godt liv. Tak for det gode samvær. Det har været dejlige 5 eftermiddage
- Samværet og samtalerne - Det var rart at høre andres syn på livet
- Som sædvanlig det hele – Samværet - Nye ideer, god evaluering - Alt
- Debatten omkring det gode seniorliv, gruppearbejdet og debatten
- De fælles og indbyrdes samtaler under gruppearbejdet
- Samtale i grupper, hvor vi kunne fortælle hvad, der var godt for mig og os
- Socialt samvær på hele holdet - Igen at mærke jer 3 pigers engagement for hele holdet
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Evalueringsdiagram fra den 1. november 2006

13.4 Udsagn fra en opfølgningsdag, som ikke var planlagt i projektet.

Evaluering fra opfølgningsdagen den 26. sep. 2006
Hvordan er det gået siden sidst?
- Jeg er ikke faldet, men det skyldes vel også det gode vejr
- Godt men med visse begrænsninger
- Rimelig godt – uden fald eller andre ulykker
- Med hensyn til fald er det gået godt. De 4 gange 2 minutters øvelser har gjort meget og er
ikke faldet siden
- Det har gået godt med gummibånd, gymnastik og lange skridt
- Bortset fra mit hospitalsophold pga. svimmelhed og svigt af benene, er det gået godt
- Godt
- Det er gået godt
- Godt, jeg er ikke faldet, har lært at passe på hurtige bevægelser
- Godt nok
- Jeg har fået mange gode oplysninger på kursuset, som har hjulpet mig meget i hverdagen
og har gjort min hverdag mere sikker
Hvad har du brugt i din hverdag fra undervisningseftermiddagene?
- At gå mere end før
- Ret mange af tingene – specielt omkring kost, motion og gangtræning
- Elastikkerne – balancetræning
- Været på ferie i Blokhus med Omsorgcentret, været adskillige gange med familien i
sommerhus
- Lange skridt og træning med elastik og træning med balance
- Jeg har på min lægens opfordring deltaget i træning i Bystævneparken, det har været
hårdt, men har trods alt givet mig nogen styrke
- Gået ture bl.a. indkøb og for at motionere og nyde det gode vejr
- Det jeg har lært af kurset sidst i april 2006 + fortalt det gode initiativ videre
- Gået fint med hælen i først – gymnastik – holde balancen
- Holdt mig vågen til midnat og derefter sovet bedre
- De ting som undervisningen har anbefalet har bevirket at jeg har følt at min hverdag er
blevet mere sikker
Eventuelle bemærkninger!
- Ville gerne fortsætte, det har været godt – ug med kryds og slange
- Tusind tak for et inspirerende og givende kursus – I er alle 3 nogle gæve ”piger”
- Gode undervisere – god stemning – venlige hjælpere
- Kun dette at det har været alle tiders kursus
- Kun Ros
- Undervisningen her har givet mig en masse tanker om tilværelsen, som ældre –
stor TAK for det
- Tak for nogle dejlige dage med lærdom og hyggelige mennesker. Det har været en glæde
hver gang
- Jeg har svært ved at finde ud af – hvordan jeg kan tilmelde mig igen
- Et hold med Qi Gong
- Tak til kommunen for dette værdifulde initiativ
- Et virkeligt godt kursus der var meget belærende
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