
Well being clinic

• Hva skal barnet hete?

• Klinikk for bedre helse og trivsel

• Dette er en ”klinikk” som har mer karakteren
av en ”virtuell” organisasjon idet den ikke
har noen fast lokalisering, men mer har
formen av et fleksibelt nettverk som settes
sammen av personer avhengig av oppgaver
som skal løses.
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Klinikken fortsatt

• Den vil imidlertid, ha en fast kjerne som driver denne
klinikken fremover og kanskje til og med et 
tilholdssted (her og der).

• Dens funksjon skal være at den gjennom samarbeid
og tilstedeværelsen av et læringsmiljø skal gi bedre
tjenester for eldre som skal resulterer i bedre
livskvalitet og funksjonsevne samtidig som den skal gi
læringsutbytte og utvikling for personale og
organisasjonene de arbeider i. 

• Det siste skal ha som konsekvens at det øker de 
ansattes trivsel og glede i arbeidet
(arbeidslivskvalitet).



Overordnede mål

• Bedre livskvalitet og funksjonsevne hos
eldre/bedre livskvalitet gjennom bedret
funksjonsevne

• Øke kompetanse hos ansatte som gjør det
lettere å identifisere behov

• Finne bedre måter som organisasjonen kan
yte tjenester ovenfor målgruppa på

• Bedre livskvalitet og trivsel for de som jobber 
i eldreomsorgen



Målområder

• Øke fysisk styrke gjennom enkel styrketrening

• Kartlegging og oppfølging av syn og 
hørselsproblemer

• Bedret kommunikasjon

• Måltidshåndtering



Arbeidsform

• Utviklingsprosjekter skjer omkring enkeltklienter eller
grupper av klienter

• Prosjektene er tverrfaglige

• Utviklingsprosjekter gjennomføres der opplæring og
kompetanseutvikling skjer i det daglige arbeidet

• Prosjektet ledes og gjennomføres lokalt

• Det utarbeides en prosjektplan med mål for arbeidet, 
dets resultater for klient/klientgruppe, verktøy som
skal utvikles og resultater for organisasjon og ansatte

• Prosjektet veiledes fra klinikkens medarbeidere.



Generell tilnærming til
kompetanseutvikling

• Vi vil her gjøre bruk av Work Change 
Laboratory modellen (Engestrøm, 2007) der
de som skal utføre arbeidet aktivt lærer
gjennom analyse av oppgaver og nye måter å
løse sine arbeidsoppgaver på. Se figur 1.



Endringslaboratoriumprosessen



Deltakere

• Høgskolen i Molde, 

• aktuelle kommuner, 

• fylket og nettverket, 

• spesialisthelsetjeneste og helseforetak der
det er relevant.



Fire prosjekttema for klinikken

• A. Fysisk styrketrening av eldre med redusert 
funksjonsevne

• B. Kartlegging av sansetap hos eldre

• C. Bedret kommunikasjonskompetanse blant 
personale i omsorgstjenestene

• D. Måltidshåndtering i og utenfor institusjon



A. Fysisk styrketrening av eldre med 
redusert funksjonsevne

• Målsetting

– Styrke fysiske funksjoner og bedre helse

– Økt selvstendighet

– Økt trygghet

– Økt trivsel



Deltakere

• Undersøker to grupper (70+)

– Hjemmeboende eldre som har redusert
funksjonsevne som gjør selvhjelp vanskelig

– Hjemmeboende eldre som ikke har redusert
funksjonsevne



Metode

• Samtlige kartlegges med fysiske tester på
muskelstyrke, balanse og koordineringsevne. En 
kartlegger også opplevde praktiske vansker knyttet til
muskestyrke i hverdaglivet.

• Det utvikles et enkelt treningsprogram i samarbeid
med personen som personen selv kan utføre daglig.

• Personale i hjemmetjenestene er med på utviklingen
av programmet.

• Effekten av treningen evalueres etter 2, 3 og 6 mnd
• Personalet utarbeider sammen med brukerne rutiner

for hvordan slike problemstillinger best kan møtes i 
fremtiden.



B. Kartlegging av sansetap hos eldre

• Målsetting

– Bedre funksjonsevne og livskvalitet hos eldre
med sansetap gjennom bedre tilrettelegging

– Bedre forståelen for sansetaps betydning for 
funksjon rutiner for kartlegging av sansetap I 
omsorgen for eldre i dagliglivet

– Etablere rutiner for kartlegging og tilrettelegging
for syns og hørselssvikt



Deltakere

• Undersøker tre grupper (70+)

– Hjemmeboende som ikke mottar hjelp fra
omsorgstjenestene

– Hjemmeboende som mottar hjelp fra pleie
og omsorgstjenestene

– Beboere i sykehjem



Metode

• Kartlegger alle i de tre gruppene med SDSL screen. 
Hjemmeboende med en spørreskjemaversjon av SDSL screen. 
Institusjonsboere med sjekklistevarianten av SDSL screen.

• Personer identifisert med sansetap henvises til relevant spesialist
dersom vedkommende ikke allerede er under utredning eller
behandling. Ved kombinerte sansetap involveres Vestlandske
døvblindesenter.

• Personale gis undervisning i grunnleggende syns- og
hørselsproblematikk knyttet til alderdom og hvordan slike vansker
kan avhjelpes og kompenseres for gjennom hjelpemidler og
tilretteleggelse av omgivelser.

• Personalet samarbeider med spesialister og bruker om hvordan
forholdene kan bedres for de aktuelle personer.

• Personalet utarbeider sammen med brukerne rutiner for hvordan
slike problemstillinger best kan møtes i fremtiden.



C. Bedret kommunikasjonskompetanse
blant personale i omsorgstjenestene

• Målsetting

– Økt inkludering og sosial deltakelse

– Økt sosial interaksjon and medbestemmelse

– Bedre helse

– Økt forståelse og kunnskap blant personale om
deres rolle og ansvar for å fremme god 
kommunikasjon



Deltakere

• Undersøker en gruppe (70+)

• Hjemmeboende eldre som har problemer
med å forstå og uttrykke seg i verbalt språk



Metode

• Funksjonell kartlegging av kommunikasjon gjøres på tvers av flere
omgivelser og kontekster. En utvikler og tilpasser
kommunikasjonshjelpemidler som kan bedre kommunikasjonen med 
omgivelsene. Personale i hjemmetjenestene er med på utviklingen av
programmet.

• Personale gis en innføring i språk- og kommunikasjonsvansker som er
vanlige blant eldre og hvordan disse kan håndteres for å oppnå bedre
kommunikasjon. Dette inkluderer også et fokus på personalets egne
kommunikasjonsformer og ansvar for kommunikasjonen .

• Personale arbeider sammen med en eller flere brukere der språk og
kommunikasjonsvansker utgjør grunnleggende problemer i hverdagen. 
Gjennom analyse av praktiske problemer og deres løsninger kan en 
utvikle egne rutiner for å håndtere slike kommunikasjonsproblemer og
dermed bedre livskvaliteten hos de dette omfatter.

• Personalet utarbeider sammen med brukerne rutiner for hvordan slike
problemstillinger best kan møtes i fremtiden.



D. Måltidshåndtering i og utenfor
institusjon

• Målsetting

– Trygge måltidsrutiner

– Bedre helse og ernæring

– Bedre trivsel under måltider

– Mindre problemer med oral medisinering



Deltakere

• Undersøker tre grupper (70+)

– Hjemmeboende som ikke mottar hjelp fra
omsorgstjenestene

– Hjemmeboende som mottar hjelp fra pleie
og omsorgstjenestene

– Beboere i sykehjem



Metode

• Samtlige kartlegges med Dysphagia Disorder Survey. Personalet får
trening i hvordan de skal bruke verktøyet.

• Personer som identifiseres med mild, moderate eller alvorlig dysphagi
kontaktes med tilbud om veiledning. 

• Personale gis undervisning i grunnleggende viten om grunnleggende
mekanismer for svelging, hvordan disse er påvirket av aldersrelaterte og
andre lidelser og hvordan problemer knyttet til dette kan håndteres, 
inklusive problemstillinger knyttet til medisininntak. 

• Personalet vil bli gitt trening i trygg måltidshåndtering og får lære
hvordan man skal samarbeide med personen selv og dens familie for å
oppnå dette. 

• Personale arbeider sammen med brukerne om hvordan de kan bedre
forholde for personer med dysphagia.

• Personalet utarbeider sammen med brukerne rutiner for hvordan slike
problemstillinger best kan møtes i fremtiden.



Finansiering

• Regionale forskningsfond

• Helseforetak

• Fylke

• Departement/direktorat

• Kommuner KS


