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nordøya  
hjemmetjeneste
det er flere flotte arbeidsplasser med 
store utfordringer som er i rivende  
utvikling i hjemmetjenesten i tromsø. 
vi vil gjerne presentere noen av disse  
i en ”miniserie” i  ”fagnytt i nord”

- først ut er:
Avdeling Skansen, en avdeling som har ansvar for å 
yte hjelp til 15 yngre personer med funksjonshem-
ming. Disse bor på Seminaret.  Målgruppen for 
Skansen er mellom 18- 60 år. 

Nordøya hjemmetjeneste består av 9 avdelinger. 
Avdeling Skansen ble etablert som en egen avdeling 
sommeren 2006. Foranledningen var at tjenesten så 
behov for å etablere en egen avdeling for å yte hjelp 
til denne gruppen.  Bemanningsmessig er avdelin-
gen relativ stor: Det er per i dag 23 årsverk som er 
fordelt på 49 personer. 

Daværende enhetsleder Åshild Moen opprettet 
avdeling Skansen som et eget prosjekt i perioden 
01.07.2006 - 30.09.2006. Ansvarlig for prosjektet 
var Odén Singarajah som nå er avdelingsleder for 
Skansen. Hovedmålsettingen for etableringen var at 

”vi skal gi individuelle tilbud ut i fra faglig skjønn, 
lovverk og brukermedvirkning”. Vi så behov for sta-
bilitet i en personalgruppe som skulle bidra til kon-
tinuitet, kvalitet, tid, trygghet, tillitt og bedre opp-
følging rundt den enkelte bruker/pasient gjennom 
godt utviklet primær-/fagkontakt system.

Samarbeid
Vi har som målsetting å legge vekt på godt samarbeid 
og samhandling mellom tjenesteytere, brukerne/
pårørende og andre samarbeidspartnere i og utenfor 
kommunen. Vi vil også utvikle myndiggjorte medar-
beidere gjennom blant annet primærkontaktsystem.

Brukergruppen består hovedsaklig av personer 
med nevrologiske sykdommer. Funksjonsnedset-
telsen varierer mye. Avdelingen har ansvar for 
pleie, omsorg og rehabiliteringsoppgaver. Tjenes-
ten tilstreber å leve opp til at disse personene skal 
kunne bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker.  Å jobbe 
i andres hjem bidrar til mange utfordringer. Avde-
lingen har en godt kvalifisert personalgruppe som 
består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, 
fagarbeidere og assistenter. Vi er en trivelig gjeng 
med masse godt humør og pågangsmot.

Bak frå venstre: Katrin Andresen, Benedikte Elvegård, Sonja Juhas, Odèn Singarajah, Kari Ann Bendiksen, Kristin Mikalsen. 
Framme frå venstre: Marius Sandmo, Stein Roar Rystad, Aid Sørensen. Fremst: Kenneth Brown.   Fotograf: Birgitte Åbotsvik

vårkonferansen 2011
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 
Troms arrangerer Vårkonferansen 2011på Universitetet i 
Tromsø den 29.03.11. 

Programmet består av innlegg hvor ansatte fra syke-
hjem og hjemmetjeneste legger fram resultater fra ”Frie 
midler” - prosjekt i 2010. Frie midler gir støtte til fag-
prosjekter i praksis. Dette har vært en vellykket modell 
for kompetanseheving utført av de som arbeider nært 
pasientene de ti siste årene. Et annet prosjekt som pre-
senteres er drevet frem av miljøtjenesten på Kvaløya,  i 
regi av Undervisningshjemmetjenesten.

Bettina Husebø er årets hovedforeleser og vil formidle 
sine forskningsresultater angående smertevurdering hos 
pasienter med demenssykdom.

Målgruppe for konferansen er helsepersonell, 
pårørende og andre interesserte innen kommunehel-
setjenesten og spesialisthelsetjenesten. Konferansen er 
gratis og det er inkludert kaffe og enkel lunsj. Frist for 
påmelding er 17.03.11.

Mer informasjon og påmelding til konferansen:  
www.uit.no/helsefak/varkonferansen
www.uit.no/helsefak/varkonferansen 

identitetsbevarende omsorg for 
pasienter med altzheimers sykdom  
og deres familier.

Forskningsprosjekt ved Senter for omsorgsforskning,  
Universitetet i Tromsø Post doc stipendiater Aud 
Mari Fjelltun og Mari Wolff Skaalvik.

Bakgrunn: 
Prosjektets utgangspunkt er at sykdom hos ett fami-
liemedlem påvirker hele familien. Vi vil undersøke 
om oppfølging med tilrettelagte familiesamtaler kan 
medvirke til at personer med Alzheimers sykdom og 
deres familier bevarer gode relasjoner og får positive 
livserfaringer i sykdomsforløpet.

Formålet er å hjelpe personer med Alzheimers 
sykdom til å bevare sin identitetsfølelse, bevare 
familienes integritet og skape velvære, livskvalitet 
og opplevelse av mening. 

design: 
Personer som har fått Alzheimers sykdom og to 
familiemedlemmer spørres om å delta. Familiene 
fordeles tilfeldig til en av to grupper med 5 familier 
i hver gruppe. Vi vil følge familiene fra diagnosen 
blir stilt til lives slutt. 

Familiene i gruppe 1 får tilbud om tre familiesa-
mtaler i løpet av to måneder, deretter hvert halvår og 
når familiene selv ønsker samtaler. Alle deltakerne 
blir intervjuet individuelt før familiesamtalene. Det 
fylles ut 8 spørreskjemaer før og etter familiesamtal-
ene: Hos personene med Alzheimers sykdom blir 
funksjonsnivå, velvære og livskvalitet undersøkt. 
Familiene blir spurt om sin familiesituasjon. 

Familiene i gruppe 2 intervjues en gang hver 
6. måned. De samme 8 spørreskjema blir benyttet. 
Personene med Alzheimers sykdom undersøkes på 
samme måte som gruppe 1. 

Begge gruppene får en kontaktperson med lang 
erfaring og kunnskap om omsorg for personer med 
Alzheimers sykdom. Vedkommende gir råd i prak-
tiske og følelsesmessige spørsmål.

Status: 
Ni familier er rekruttert. Andre runde med intervjuer 
og familiesamtaler er snart gjennomført. Vi er i gang 
med analysearbeidet, og to artikler er påbegynt. Våre 
erfaringer har vært entydig positive. Familiene har 
evaluert oppfølgingen som svært nyttig. Mange har 
fått praktisk og emosjonell støtte av kontaktperson-
en. Manglende videre finansiering medfører at pros-
jektets omfang kanskje må reduseres. 

prosjektgruppen: 
Prosjektleder professor Kenneth Asplund, IHO, 
professor Astrid Norberg, IHO, professor Martin Ei-
semann, Institutt for psykologi, førsteamanuensis 
Hans Ketil Normann, IHO, dr. med. overlege Torgeir 
Engstad, Geriatrisk avdeling, UNN, postdoktorsti-
pendiat Aud-Mari Sohini Fjelltun, IHO og postdok-
torstipendiat Mari Wolff Skaalvik, IHO.

Hva med familien?
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Kompetanse kan læres
Arbeid med personer med demens kan være vans-
kelig, og bør ivaretas av fagpersonale. Men situas-
jonen i eldreomsorgen er at utdannet personale kan 
være mangelvare. Mye personell uten helsefaglig 
utdanning gjør en stor innsats på institusjoner og i 
hjemmetjenesten. 

De trenger gode rollemodeller i fagutdannet 
og fast personale. De trenger også grunnleggende 
kunnskaper om det gamle mennesket, om demen-
somsorg og praktiske ferdigheter. Demensfyrtår-
net og undervisningssykehjemmet har utformet og 
prøvd ut et basiskurs på 24 timer over 6 uker. Det 
skal bidra til at alt personell har et minimum av 
kunnskap om arbeidsfeltet. Mal for organisering og 
innhold i kurset, for bruk i andre kommuner, er un-
der utarbeidelse. 

Kunnskapsøking og refleksjon
Kunnskaper må fylles på, brukes i det daglige arbeid 
og diskuteres med kollega. Demensomsorgens ABC 
er et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tver-
rfaglig opplæring i langsgående studiegrupper. Slike 
grupper er kommet i gang med stor entusiasme på 
mange institusjoner i Troms fylke. Organisering av 
faglige seminarer for gruppene i Tromsø og omegn 
har vært drevet av undervisningssykehjemmet og 
demensfyrtårnet. 

utfordringer fremover.
I denne teksten er det vist frem tre modeller/ program 
for å øke kunnskapene om demens og demensom-
sorg. Demensfyrtårnet har i sin kontakt med person-

ale fra mange 
kommuner sett 
at det finnes 
mange enkelt-
personer og 
grupper som 
ønsker kunnska-
per. 

De er opptatt 
av faget, av den 
enkelte gamle 
personen, og av 
å gjøre en god 
innsats i sitt ar-
beid. Men vi har 
sett at arbeids-
feltet er avhen-
gig av mer enn 
entusiasme for å 
øke kompetansen. Det trenges selvfølgelig nok per-
sonale og tid til å øke kompetansen. Men uavhengig 
av økte bevilgninger, er den viktigste ressursen gode 
ledere som ser at kompetanse er nødvendig. Ledere 
som kan organisere tjenesten slik at personalet får 
mulighet til å delta på undervisning og gruppear-
beid. Ledere som ivaretar sitt personale på en slik 
måte at kunnskap blir verdsatt og brukt. Her må 
ledere på alle nivå se sitt ansvar. Eldreomsorgen i 
Norge har muligheter. 

Vi skal gjøre vårt beste for personen med demens, 
deres pårørende og for en viktig hær av helseper-
sonell som klarer å holde av, holde om og holde ut. 
Det finnes mange fyrlys som brenner.

I perioden fra august 2008 til ut desember 2010 har 
prosjekt Demensfyrtårn i nord vært en del av under-
visningssykehjemmet (nå utviklingssenter for syke-
hjem)i Troms - Kroken sykehjem. Grunnlaget for 
prosjektet er demensplan 2015 ”Den god dagen” og 
finansiering fra helsedirektoratet. Rapport om gjen-
nomført arbeid vil komme i løpet av april.

Kvalitet i eldreomsorgen
Mandatet fra helsedirektoratet sier at målet for de-
mensfyrtårnene er å …” øke kapasiteten og bedre 
kvaliteten i tjenestetilbudet til personer med de-
mens”.  

Tromsø har hatt som hovedfokus å arbeide med 
opplæring og kompetanseutvikling. Ambisjonene er 
store, og noen vil stille spørsmål ved om prosjektet 
har klart å bedre kvaliteten på området demens. Ved 
å bidra til litt økning av kompetanse kan vi øke ka-
pasiteten til å stå i en omsorg som kan være svært 
krevende. Med utgangspunkt i den enkelte pasient 
er det en omsorg som krever evne til: Å holde av, å 
holde om og holde ut.  

Kompetanse gir kvalitet
Det største kompetanseprogrammet i prosjektet har 
tittelen: Forståelse og mestring av utfordrende at-
ferd. Personalet i kommunene etterspør kunnskap 
og handlingsberedskap når atferden endrer seg som 
følge av demenssykdom. Vi vet at rundt 80% av alle 
personer som bor i sykehjem har en demenslidelse. 
Svikt i evne til å utføre dagliglivets funksjoner ut-
vikler seg i takt med utviklingen av sykdommen. I 
tillegg vil neste alle personer med demens utvikle 
tilleggsymptomer i form av atferdsforstyrrelser og 
psykiske symptomer. I en del av tilfellene vil atfer-
den endre seg slik at vi kan kalle det utfordrende 
atferd. Det kan dreie seg om tilbaketrekning, engs-
telse og fortvilelse. I kompetanseprogrammet har 
vi i hovedsak hatt fokus på endret atferd i form av 
urolig vandring, sinne ved stell, slag i nærkontakt-
situasjoner, lugging o.l.  I slike situasjoner ser vi at 

holdninger hos personalet utfordres, og tilnærmin-
gen kan i noen tilfeller være med på å forsterke van-
skelige situasjoner. 

Kunnskapsøking og refleksjon om forståelse og 
holdninger er derfor en viktig. Når  begrep som 
voldelig blir brukt om pasienter med utfordrende 
atferd, vet vi at det er grunn til å stoppe opp og 
vurdere hvordan vi tenker. Den utfordrende atfer-
den hos personen med demens har alltid en årsak 
om vi ser den eller ikke. Hjelp til personlig hygiene 
kan f.eks frembringe sinne fordi situasjonen bli feil-
tolket. Personen med demens kan forsvare seg med 
slag og spark fordi våre intensjoner om å hjelpe ikke 
når frem. Da er det personalet som må forstå, og som 
må lære seg en endret tilnærming for å ivareta per-
sonen på best mulig måte. 

Et demensfyrtårnprosjekt er avsluttet

men lyset er 
ikke slukket
den viktigste ressursen i arbeidet med økte kunnskaper er gode ledere som ser at 
kompetanse er nødvendig, som ivaretar personale på en slik måte at kunnskap blir 
verdsatt og brukt
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Helse og omsorgsdepartementet har 
utnevnt Senter for omsorgsforskning 
for å øke praksisnær forskning og bidra 
til kompetanseheving med pleie og 
omsorgstjenesten i kommunene som 
målgruppe.  

For å kunne drive forskning er man avhengig av 
samarbeidspartnere og infrastruktur som gjør det 
mulig å samle inn gode data. Dette er ikke alltid en-
kelt i kommunesektoren, der det ofte er ulike struk-
turer i organiseringen og det kan være vanskelig å 
finne frem til rett person.

Senter for omsorgsforskning har i løpet av det 
siste året inngått avtale med en del kommuner over 
hele landet om å være ”forskningskommune”. Å 
være forskningskommune innebærer at hver kom-
mune har en fast person som er senterets kontakt 
i kommunen, og kommunen er behjelpelig dersom 
det skal samles inn data i kommunen. I Troms fylke 
er det Harstad, Lenvik og Tranøy som er forskning-
skommuner.

Den 2.og 3. Februar arrangerte Senter for om-
sorgsforskning v/ Høgskolen i Gjøvik et dialogsemi-
nar for alle forskningskommunene på Gardermoen. 
Her møttes rådmenn og representanter fra Helse og 
omsorgssektoren fra Finnmark i nord til Agder i sør. 
Hensikten med dette seminaret var å få en oversikt 
over kommunenes behov for kunnskapsutvikling. 
På hvilke områder trengs det forskning? 

Det var tydelig at det var verdifullt for de kom-
munalt ansatte og ansvarlige å møtes og drøfte felles 
problemstillinger og mulige løsninger. Det var også 
interessant å se at mange kommuner var innom de 
samme områdene i diskusjonen om hvor det mangler 
kunnskap i kommunal helsesektor. Forebyggende 

helsearbeid for eldre var et område som ble trukket 
fram, tidlig oppdagelse av demens og evalueringer 
av helsestasjon for eldre var eksempler på områder 
man ønsket mer forskning på. Flere kommuner 
pekte også på manglende kunnskaper om mange 
av de nye brukergruppene i hjemmetjenesten, som 
brukere med rusproblematikk, rus og psykiatri og 
brukere med komplekse sammensatte lidelser. Or-
ganisatoriske områder var også viktige for forskn-
ing, særlig med tanke på hvordan gjøre sykehjem til 
gode steder og være og arbeide.

Senter for omsorgsforskning vil nå bruke ideene 
fra dette seminaret til å utforme en søknad om 
forskningsmidler, slik at de noen av problemstill-
ingene som ble fremmet kan undersøkes nærmere. 
Denne søknaden vil være et fellesprosjekt for alle 
de fem sentrene.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenenester er 
fra 1. januar 2011 det nye navnet for Undervisningssyke-
hjem og Undervisningshjemmetjenesten i Troms og vi 
har fått ny felles  logo. 

Det er besluttet å utarbeide en felles handlingsplan 
for de to sentrene i Troms. Visjonen er: Utvikling gjennom 
kunnskap. Helsedirektoratet satser på Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke og sentrene er 
tildelt rollen som pådriver for kunnskap og kvalitet i sitt 
fylke. I Troms er det Kroken sykehjem som er Utviklings-

senter for sykehjem og Omsorgstjenesten Kvaløya og 
Nordøya som er Utviklingssenter for hjemmetjenester - 
alle enhetene er lokalisert i Tromsø kommune.

Gå inn på våre felles hjemmeside i Troms http://www.
tromso.kommune.no/utviklingssenter eller på Nasjonal 
hjemmeside:  HYPERLINK “http://www.utviklingssenter.
no” www.utviklingssenter.no  for å lese mer om våre  
aktiviteter.

For nærmere kontaktinformasjon til oss som arbeider 
ved Utviklingssentrene i Troms - se baksiden av dette bladet.

”Kultur på hjul” ble gjennomført som 
et samarbeidsprosjekt mellom Kvaløya 
hjemmetjeneste og Kvaløysletta syke-
hjem. vi ønsket at beboere og brukere 
skulle samles til ei stund i lag og mimre 
over gamle dager og ha ei god stund 
sammen. 

Vi var rundt på bruktbutikkene og fant gamle leker, 
bilder, klær. Vi fant til og med en 50-talls brudekjole. 
Vi hadde tingene på ei tralle med hjul, derav tittelen 
for prosjektet. Vi valgte temaer som barndom, ung-
domstid, klær, kongefamilie, mat og juletradisjoner.

Stor forskjell
Ved tema barndom hadde vi leker fra gamle dager 
og moderne leker som ungene har i dag. Vi  snakket 
om leker som de eldre hadde og hva de brukte å leke 
med. Det var stor forskjell på land og by. De på lan-
det fant opp masse spilloppmakker, mens det ikke 
var så vanlig i byen. Deltakerne i gruppa deltok ak-
tivt og vi hadde mange flotte stunder med mye latter 
og gode samtaler rundt temaene. Da kongefamilien 
var tema hentet vi noen klipp fra YouTube, det likte 
de eldre, og noen hadde også truffet kongen. 

Rundt samtale om julen var forberedelsene vik-
tig. Det var ikke så mye gaver og styr, men nye klær 
skulle alle ha. Julaften formiddag badet alle i samme 
vannet på kjøkkenet. Mange av mennene kom ikke 
hjem fra havet før på julaften og da ble det fest.  
Julaften var det risengrynsgrøt og om kvelden var 
det julebrød med kjøttrull på. Temaet stimulerte alle 
til å dele minner. Et annet tema som skapte mye liv 
og latter var når vi snakket om bryllupstradisjoner, 
frieri og ungdomstid. Vi hørte på bryllupsmarsj på 
cd og alle fikk beundre og ta på brudekjolen.  

gamle dager
Gjennom dette prosjektet fikk vi mange innblikk op-
pvekstvilkår og hvordan det var i gamle dager. Vi 
som arrangerte gruppen fikk høre om at de måtte be-
gynne tidlig å arbeide og hjelpe masse til hjemme. 
Lek ble det liten tid til og kanskje mellom øktene 
når foreldre og arbeidsfolk hvilte. Vår erfaring er at 
man trenger ikke så mye for å få i stand en samtale 
omkring et tema om gamle minner. 

”Kultur på hjul”
 - et Frie midler prosjekt ved Utviklingssenter for hjemmetjenester 2010

fra praksis til forskning 
Møte mellom forskningskommuner og Senter for omsorgsforskning

ta kontakt om dere vil ha tips Karine Hansen 
(404 37 453) og ragnhild Halvorsen

elin damsgård
Daglig leder
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Universitet i Tromsø



Kontaktpersoner
Sykehjem

Toril B. Mobakken,  
FoU-leder sykehjem

toril.b.mobakken@tromso.kommune.no 
Tlf 480 34 599

Kirsti Hagen,  
fagutviklingsspl. sykehjem

kirsti.hagen@tromso.kommune.no
Tlf 476 08 668

Jan Erik Risvik,  
enhetsleder Kroken sykehjem

jan.erik.risvik@tromso.kommune.no 
Tlf 77 79 13 22

 
Hjemmetjeneste

Elisabet Sausjord,  
fagleder hjemmetjenesten

Eleisabet.sausjord@tromso.kommune.no
Tlf 456 38 074

May Iren Bendiksen,  
fagleder hjemmetjenesten

may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no
Tlf 907 32 983 

Elin Albrigtsen,  
enhetsleder Kvaløya hjemmetjeneste

elin.albrigtsen@tromso.kommune.no
Tlf 77 60 48 20

June Eikrem,  
enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste

june.eikrem@tromso.kommune.no 
Tlf 77 79 17 06

Senter for Omsorgsforskning:
Elin Damsgård,  

daglig leder
elin.damsgard@uit.no 

Tlf. 77 64 62 16

Torunn Hamran,  
faglig leder

torunn.hamran@uit.no 
Tlf. 77 64 48 58

Redaksjonens e-postadresse
usht@tromso.kommune.no

Utvikling gjennom kunnskap


