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Visjon

“Den gode samtalen er omsorg i praksis.
Dialog tilbyr samtaletjenester som er innovative,
brukerstyrte, forebyggende og helsefremmende”
Leder på Dialog og prosjektleder HELSE: Psykologspesialist Lars Jørgen Berglund

Prosjektmidler fra ExtraStiftelsen,
søkerorganisasjon Mental Helse

Bakgrunn
• “Verdighetsgarantien” fra 2010 fastslår at personer i
eldreomsorgen skal tilbys eksistensielle samtaler for å sikre
en trygg, verdig og meningsfull alderdom
• Dette er av mange grunner ikke alltid tilfelle
• Tallet på eldre vil stige fremover, og kunnskap om
organisering og effekt av eksistensielle gruppesamtaler for
å forebygge angst, depresjon og isolasjon kan være viktig
for helsefremming både på individuelt-, gruppe- og
systemnivå

Mål

Bedre sårbare eldres livsmestring/livskvalitet gjennom
helsefremmende eksistensielle gruppesamtaler

Målgruppe

Hjemmeboende eldre over 70 med symptomer på
nedstemthet/redusert livskvalitet som:
• er henvist alderspsykiatrisk avdeling
• mottar hjemmetjenester
• eller beboere ved sykehjem

Beskrivelse av gjennomføring
• Prosjektet varer to år
• Prosjektgruppe av fagpersoner utvikler 2 manualer som prøves ut og evalueres, en
manual for gruppesamtaler med eldre om eksistensielle temaer og en manual for
opplæring av gruppeledere
• Referansegruppe med brukerrepresentanter, ansatte ved aktuelle institusjoner og
eksperter innen fagområdet kvalitetssikrer arbeidet underveis
• Det rekrutteres frivillige deltagere til gruppesamtalene og til opplæring i ledelse av
gruppene
• Systematisk kartlegging med bruk av valide verktøy og intervjuundersøkelse skal få frem
kunnskap om tiltakenes effekt og nytteverdi for deltagerne
• Resultatene skriftliggjøres, formidles og spres til relevante instanser, deltagende
institusjoner og andre som har interesse for resultatene
• Resultatene vil brukes til å lære opp flere frivillige gruppeledere som kan drive nye
samtalegrupper for eldre om eksistensielle temaer

Hvor vi er
Prosjektgruppen har:
• Rekruttert samarbeidspartnere, etablert prosjektgruppe og
referansegruppe
• Utviklet rutiner, informasjonsskriv, søknader og evalueringsverktøy
• Rekruttert gruppeledere og deltagere, gjennomført gruppesamtaler med
eldre i tre omganger (24-26 stk), holdt et kurs for frivillige gruppeledere
(6 stk), og er halvveis i kurs nummer to (6 stk). 2 gruppeledere er I
oppstartsfase med egne grupper.
• Utviklet og anvendt manualene, som nå evalueres og korrigeres bistått
av referansegruppe
• Brukt Feedback informed treatment (FIT) som validert verktøy for
systematiske tilbakemeldinger underveis, og for å evaluere opplevd
effekt av gruppelederkurs og gruppesamtaler
• Brukt spørreundersøkelser etter hver samling i kurs

Foreløpige resultater

• Vi samler fortløpende inn feedback og data
• Foreløpige tilbakemeldinger brukes kontinuerlig i
korrigering og tilpasning av manualer og
gruppelederkurs
• Foreløpige muntlige tilbakemeldinger fra de eldre er
gode
• Dataene fra gruppelederkursene viser generell
fornøydhet, men har medført at vi “snur”
pedagogikken ift. teori/praksis. Vi baker boller
fremfor formkaker i gruppelederkurs.

Teoretisk bakgrunn

•
•
•
•

Motiverende Intervju (Grunnholdning og samtalestil)
De eksistensielle grunnutfordringer (Yalom)
Gruppeledelse/Sokratisk Dialog (rolle, struktur og prosess)
Styrke helsefremmende faktorer i grupper, og derigjennom skape et godt sted å være,
sammen, om det som er viktig (Yalom)

Gruppelederkurs/manual
Gruppeleder for eksistensielle gruppesamtaler skal ha med seg…

•

•

•

•

Kunnskap om egne
grunnholdninger, kommunikasjonsog samtalestil
Innsikt i helsefremmende faktorer
som kan styrkes i grupper
Måter å gå frem på for å lede
grupper (f.eks sokratisk dialog)
Måter å utforske eksistensielle
hendelser på – og potensiell nytte
av disse

•

•
•

•

Opplevelser av selvinvolvert læring gjennom
øvelser/eksponering
Manual/verktøy for ledelse av grupper
Læringsnettverk med andre gruppeledere og
veilederne
Elektronisk samarbeidsverktøy til fortsatt bruk
etter opplæringen

Måling av effekt
• Outcome Rating Scale (ORS) Validert måleverktøy, skala der deltaker gir jevnlig skalert tilbakemelding på
hvordan han eller hun har det:
• Personlig (Hvordan har jeg det med meg selv)
• Mellommenneskelig (partner, familie, nære relasjoner)
• Sosialt (aktiviteter, venner)
• Generelt (generell opplevelse av hvordan jeg har det)
• Group Session Rating Scale (GSRS) Validert måleverktøy for skalert tilbakemelding på deltagers opplevelse av
gruppen. Brukes for å justere gruppesamtalene underveis, og gir et bilde av gruppens opplevelse av faktorene:
• relasjon (sett, hørt, respektert)
• tema (snakket om det en ønsket å snakke om)
• tilnærming/metode (arbeidet på en måte som passet en)
• generelt (som helhet var gruppen bra for en)
• Spørreundersøkelser etter samling
• Semistrukturerte fokusgruppeintervju etter gjennomført samtalegruppe
• En student ved VID utvider kunnskapsgrunnlaget I prosjektet ved å delta på kurs, sette i gang grupper, og skrive
sin masteroppgave i diakoni om effekten av HELSE

Veien videre
• Utarbeide semistrukturerte intervjuguider til fokusgrupper
• Fortsette rekrutteringen til kurs og samtaler
• Fortsette opplæring av gruppeledere, gjennomføre gruppesamtaler og evaluere og
korrigere manualer
• Bearbeide data, publisere, få tilbakemelding, spre funn
• Fortsette å jobbe for at flere skal kunne forplikte seg på å delta i eksistensielle
gruppesamtaler, oppleve at de gjør noe meningsfullt sammen, og derigjennom heve
sin livsmestring og livskvalitet
Takk for meg!

Informasjon/påmelding
e-post: dialog@diakonhjemmet.no
Eller telefon 22 96 38 38

