MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT
BEDRE LYS MERE LIV

Hvad er Bedre Lys Mere Liv?
Bedre Lys Mere Liv er et
metodeudviklingsprojekt,
der
ønsker at udvikle en metode,
som kan bidrage til viden om,
hvordan børn og voksne med
synsvanskeligheder som følge af
kronisk sygdom, ved hjælp af
mere differentieret og målrettet
lyssætning, bliver i stand til at
leve et så selvstændigt liv som
mulig.

Begrebsaklaring
Recovery-begrebet

 Fokus på borgerens egen
individuelle forståelse af
trivsel og det gode liv.
 Personlig recovery
omfatter alle målgrupper
 Recovery-orientering:
Selvbestemmelse
Håb og drømme

I projektet er udviklet metoder,
der inddrager der inddrager
borgerens ønsker til forbedring af
muligheden for at leve et aktivt,
børneliv, arbejdsliv, fritidsliv og
familieliv.
Metoden er et match af narrativ
tilgang, (borgerens perspektiv,
interviewguide
udviklet
til
projektet), etablering af et
lyslaboratorie (introduktion af ny
teknologi på lysområdet), samt
pædagogisk teknologi til støtte
for pårørende (VR/AR-brille), der
åbner mulighed for afprøvning af
hvordan
lys
og
lyssætning
fremmer borgerens deltagelse og
pårørendes
forståelse.
Den
narrative kommunikation med
borgeren skal sikre, at borgeren
afhjælpes på præcis de områder,
der er væsentlige for borgerens
livsførelse, håb og drømme.
(Recovery-perspektiv).

Mål:
At sikre bedre liv for
borgere med
synsvanskeligheder via
optimal lyssætning
At udvikle en applikation
til brug i Virtuel Reality
briller, som giver
pårørende og personale
mulighed for selv at opleve
synsvanskelighedens
påvirkning.
At udvikle en recoveryorienteret metode, som på
sigt kan være med til at
give borgere en ensartet
behandling nationalt.

Hypoteser og Resultater
Projektet har haft deltagende
borgere siden november 17. Og vi
har nu haft halvdelen af
deltagerne
med
kroniske
øjensygdomme og synsvanskeligheder
igennem
forløbet.
Resultater fra evalueringerne
med deltagende borgere viser en
tydelig tendens; at de hypoteser,
vi har opstillet i projektet indtil
videre verificeres.

Hypoteser

”… hypotese, at man ved at se på lyssætning, farvesætning, afskærmning
og indretning i et samlet perspektiv kan optimere borgerens muligheder
for at klare sig selv væsentligt……. Vi vil i projektet udvikle metoder, der
inddrager borgerens ønsker til forbedring af muligheden for at leve et
aktivt børneliv, arbejdsliv, fritidsliv og familieliv. Metoden er et match af
narrativ tilgang, (borgerens perspektiv) og etablering af et
lyslaboratorium (introduktion af ny teknologi på lysområdet), der åbner
mulighed for afprøvning af hvordan lys og lyssætning fremmer borgerens
deltagelse. Den narrative kommunikation med borgeren skal sikre, at
borgeren afhjælpes på præcis de områder, der er væsentlige for
borgerens livsførelse, håb og drømme. Vores antagelse er, at flere
borgere på denne måde investerer
i de foreslående ændringer.”
”… På baggrund af 82 lysudredninger foretaget af CSU, er vores hypotese,
at dette projekt kan bidrage til, at vi gennem en recoveryorienteret
tilgang, kan blive bedre til at inddrage borgerens ønsker og drømme,
inddrage borgerens netværk, samt have fokus på lyssætning og ny
teknologi, for på den måde at etablere miljøer, der på en mere virksom
måde afhjælper følgerne af synsvanskelighederne.”
”… Fokus vil være på dialogen og mennesket, og ikke på sygdommen. På
den måde sikrer vi, at det ikke er fagpersonens viden, der styrer
anbefalingerne, men borgerens egen vurdering der er afgørende. Dermed
vil borgeren få ejerskab til ændringerne, og være villig til at investere og
anvende det foreslåede.”

Projektforløb med deltagende borgere

Besøg i eget hjem
Interviewguide
N-Lited med pårørende
Copm, VQ25, Farvetest
Værktøjskasse

Lyslaboratorium
Div test hos
CSU´s optiker

Hjemmearbejde
med
foranstaltninger

Efter 1/2 år
Besøg i hjemmet
med opfølgning
af div tests.

Uddrag fra den narrative interview-guide

Blokerer psykisk,
når det driller….

Hvilke
aktivitetsproblematik
ker oplever du i
forbindelse med dit
syn og lys?

Flytte fokus fra det
jeg ikke kan til det
jeg kan .

Hvad vil det betyde
for dig, hvis du ….

…Vil kunne invitere
gæster og familie.

…medgang i stedet
for modgang…
Læsning er tæt på
umuligt.
…hvis jeg i mine
nødvendige omveje
bare kunne få et par
enkelte genveje

…Kan ikke følge
opskrifter, kan ikke
stege kød

Hvilke værdier
er i spil, når det
lykkes
…Selvstændighed

…Glæde ved selv at
kunne, i stedet for
at bede andre om
hjælp.

Test-resultater
Aktuelt har vi resultater fra 10
borgere, der er blevet testet før og
efter interventionen. Vi har udført
såkaldt non-parametrisk statisk,
der er det optimale valg til mindre
grupper,
hvor
data
ikke
nødvendigvis kan antages for at
være normalfordelt. Vi har
sammenlignet
borgernes
resultater før og efter med
Wilcoxon-testen
og
fandt
følgende signifikante forskelle.
Bemærk, at alle signifikante
forskelle er taget med, uanset om
de var positive eller negative.
VFQ-25
Ved undersøgelse af synsrelateret livskvalitet med det
internationalt anerkendte VFQ25 spørgeskema (VFQ-25 = Visual
Function Questionnaire-25) blev
fundet, at deltagerne oplevede sig
bedre til nære aktiviteter. Dette
kan give god mening, da projektet
netop omhandler at bedre
lysforhold
i
en
deltagers
nærmiljø. Deltagerne opnåede en

score for visuelt funktionsniveau
for nære aktiviteter på 38% før
interventionen, som steg til 48%
efter intervention:

p<0.05
Forbedringen
var
statistisk
signifikant. Den højeste score for
denne deltest er teoretisk set
100%, men hidtil er ikke målt i
Danmark, hvorledes normale
personer i tilsvarende aldersgruppe klarer sig; formentlig vil
normale alderssvarende personer ikke opnå en score på 100%.
COPM
I ene anden test, nemlig COPM
(Canadian
Occupational
Performance Measure), fandt vi

tillige statistisk signifikante
forandringer. COPM er et
redskab, hvor vi kan måle en
deltagers opfattelse af ændringer
i aktivitetsudførelse over tid.
COPM har 3 dele, hvor den første
del omhandler egen omsorg, den
anden del omhandler arbejde og
den tredje del omhandler fritid.
For hver af de tre dele angiver
deltagere både evne til at udføre
problematiske aktiviteter og
deres tilfredshed med udførslen.
Aktuelt fandt vi, at deltagerne
oplevede, at de blev bedre til at
udføre
aktiviteter,
der
omhandlende egen omsorg – og
herved oplevede deltagerne en
højsignifikant
bedring
i
tilfredshed:

omsorg”, så oplevede deltagerne
sig betydeligt bedre mht. både
udførsel og tilfredshed:

p=0,02

p=0,03

p=0,005!
Kort skrevet, deltagerne oplevede
sig som bedre til at varetage egen
omsorg, og var i højeste grad
tilfredse med denne ændring.
Også for problematiske arbejdsaktiviteter oplevede deltagerne
signifikante
bedringer.
Tilsvarende som for ”egen

p=0,03
Deltagerne oplevede dermed
omfattende bedringer i deres
evner til at udføre vanskelige
aktiviteter både for egen omsorg
og
for
arbejdsmæssige

aktiviteter, hvilket var til stor
tilfredshed for deltagerne.
Kun
få
deltagere
havde
problematiske fritidsaktiviteter,
således at vi hidtil kun har
resultater for 4 deltagere. Dette
var ikke nok til at underbygge
statistisk signifikante resultater,
men vi kan nævne, at trods de få
deltagere observerede vi en trend
mod positive forbedringer også
her – både for udførsel og for
tilfredshed var vi nær signifikante
forskelle (p=0,07).
Sluttelig bør huskes på, at vore
afbildede resultater er opnåede
med data fra kun 10 deltagere; vi
håber på at kunne finde langt
flere positive forandringer, når
flere deltagere er inkluderede.
At kunne finde signifikante
forandringer med så få deltagere
opfatter vi som overraskende
positivt. Typisk vil resultater fra
så få deltagere kun medføre
signifikante
forskelle,
hvis
effekten af interventionen er
særdeles tydelig.

