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Har du fått en lys ide? Er det et tiltak på 
arbeidsplassen din som du gjerne skulle 
ha gjort noe med? Er du engasjert 
og nytenkende? Da bør du søke ”Frie 
Midler – 2012”. Søknadsfristen er  
15. november 2011. 

”Frie prosjektmidler” gis som økonomisk støtte til 
fag- og utviklingsprosjekt i praksis og tar utgangs- 
punkt i ideen om ”den lærende organisasjonen”. 
Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig  
utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behand- 
lings-, omsorgs- og pleietilbudet til brukere i  
hjemmetjeneste og sykehjem i den kommunale pleie 
og omsorgstjenesten i Troms

Hvem kan søke midler? 
Midlene er tilgjengelige både for helsearbeidere og 
andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenes-
ten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne 
(Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i 
Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke). 
Innspill/forslag til aktuelle prosjekter fra frivillige 
organisasjoner og/eller pårørende vil også bli vel- 
villig mottatt.     

Ved prioritering av tildeling vektlegges: 
•  Prosjektets betydning for økt kvalitet på  

behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet.  

•  En godt gjennomarbeid prosjektbeskrivelse som 
kan vise til den faglige nytten av prosjektet både 
for egen enhet og overføringsverdi til andre.  
Praksisnære prosjekt som fortrinnsvis kan  
gjennomføres innenfor budsjettåret.

•  Nytenkning.
•  Hvordan prosjektet er tenkt forankret i daglig drift.
•  Hvordan resultatene av prosjektet er tenkt  

presentert.
•  Kommuner / tjenesteder som ikke har søkt tidligere

Råd og inspirasjon 
Utviklingssentrene i Troms har stor tro på prosjekt- 
orientert arbeid. Vi inviterer til kurset ”Gøy å jobbe 
i fagprosjekt” 25. oktober 2011. Helsepersonell og 
andre som ønsker å lære mer om prosjektarbeid 
generelt og personell som planlegger å søke ”Frie 
Midler” for 2012, kan delta. Kurset er egnet både for 
personer med og uten erfaring fra prosjektarbeid.  

Kurs med råd og inspirasjon
Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på 
http://www.tromso.kommune.no/usht-troms   

Vil du starte  
et prosjekt?

Kirsti Hagen
Fagutviklingssykepleier 
Utviklingssenter for sykehjem i Troms

Gerd Pedersen, Torun Stenhaug og Maria F. Sørensen på kurs ”Gøy å jobbe i fagprosjekt” 2010.  Foto Kirsti Hagen
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Hovedkoordinator for praksis og kompetanse
Dekan Arnfinn Sundsfjord og ordfører Arild Hausberg  
inngikk i februar en samarbeidsavtale som sikrer 
helsefaglige studenter mye praksis i kommunehelse- 
tjenesten. 

Avtalen legger til rette for godt samarbeid innen ut-
danning, forskning og formidling.

En konkretisering av avtalen er at man går sammen 
om en stilling som Hovedkoordinator for praksis og 
kompetanse. 

Stillingen skal bidra til god informasjon om Tromsø  
kommune/ helse- og omsorgstjenesten i forkant av 
praksisutplassering, til å kvalitetssikre koordinering 

av praksis og informasjonsmateriell, og oppsummere  
praksisevaluering. Koordinatoren deltar i møter  
mellom Helsefakultetet og Tromsø kommune, og gir 
råd om prinsipielle eller enhetsovergripende spørsmål 
i samarbeid med utdanningsseksjonen ved Helsefak og 
Tromsø kommune.

Heidi Aarmo Lund gikk løs på disse utfordringene 
1.august. Hun er sykepleier med videreutdanning i  
eldreomsorg, og har også pedagogisk utdanning.  
Hun kjenner kommunale enheter fra samarbeid om  
eldre pasienter, og fra undervisnings- og veilednings- 
oppgaver i både videregående/fagskole/høyskole.

Målet
Målet med Demensdagene i Tromsø er å spre infor-
masjon og kunnskap til den allmenne befolkning i 
Tromsø og omegn om demenssykdommer, og hvilke 
tilbud som finnes i Tromsø for personer med de-
menssykdom og deres pårørende både i kommune- 
og spesialisthelsetjenesten.  Det er vanskelig å sn-
akke om demenssykdom. Vi regner med at 10 000 
får sykdommen hvert år. Undersøkelser viser at ca 
halvparten er utredet og diagnostisert. Det betyr at 
svært mange ikke har fått informasjon og veiledning 
om sykdommen og muligheter for å søke hjelp. 

Program under Demensdagene
Biblioteket er en nøytral arena der det nå gis mu-
lighet for uformell kontakt mellom helsepersonell 
og allmennheten for spørsmål om demenssykdom. 
Informasjonsstanden på Tromsø bibliotek vil være 
betjent hverdager fra kl. 12 – 18 og kl. 12- 15 lørdag 
og søndag. Det blir opprett en egen ”avdeling” med 
demensinformasjon. En demensavdeling på bibli-
oteket ville kunne oppdateres jevnlig med materiell 
og informasjon.

Utover dette vises det at filmer vises på Verden-

steateret; ”En sang for Martin” og ”Iris”. Det vil bli 
foredrag ved lokale og nasjonale foredragsholdere 
med mange spennende tema som ”Demenssykdom-
mer – hva vet vi og hva kan vi gjøre?” ” Demens 
sett gjennom kunst, musikk og tekst”, ”Unge med 
demenssykdom og deres forhold til arbeidslivet” 
med mer. 

Parallelt med hovedprogrammet foregår det en 
rekke aktiviteter på byens sykehjem og dagsenter i 
regi av Tromsø museum og den kulturelle spaser-
stokken. 

Alle arrangementene er gratis og en del av De-
mensfyrtårnet i Tromsø 2011. Sentrale fagmiljø og 
humanitære organisasjoner samarbeider om dette 
prosjektet som vi mener er ganske unikt i forhold til 
opplysningsarbeid om demenssykdommer.

Fullstendig program finner du på 
www.demensdagen.no 

I perioden 21. – 27. september er det mulig å komme innom biblioteket i Tromsø og 
møte helsepersonell og andre ressurspersoner - stille spørsmål om demenssykdom, 
hjelpeapparatet eller bare besøke informasjonsstanden. Det blir også vist filmer på 
Verdensteateret og holdt populærvitenskaplige foredrag om demenssykdommer på 
biblioteket.

Kirsti Hagen
Fagutviklingssykepleier 
Utviklingssenter for sykehjem i Troms
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Det er snart natt i Tromsø og seks  
pleiarar gjer seg klar til arbeid i  
heimetenesta. Arbeidsplassen er frå 
Ersfjord til Ramfjord (det er ca ein og 
ein halv timers køyring mellom desse 
to ytterpunkta), og arbeidet er svært 
mangfaldig. 

”Me møter mange ulike folk og lærer masse,” fortel 
dei entusiastisk. ”For å jobbe på natt må ein like å ta 
ansvar og møte utfordringar!”  

Dei seks vil først og fremst fortelje at dei trives 
godt i arbeidet og at dei har eit godt miljø. Dei 
merkar likevel eit aukande arbeidspress. Listene er 
fulle og forventningane frå sonene og tildelingskon-
toret er store. Hege fortel at ein frustrert og overras-
ka pleiar frå ein av sonene sa då dei forklarte kvifor 
dei ikkje kunne ta på seg eit nytt oppdrag. ”Kva? 
Er de berre to bilar ute og køyre i heile Tromsø? Eg 
trudde de var ein bil i kvart distrikt. Eg skal aldri 
klage på nattenesta meir..” 

Køyreteama på natt har ansvaret for over 20 
soner i heimetenesta, og skal være behjelpeleg for 
omsorgsbustader/bu- og servicesenter, PU bustader 

og ein del brukarar tilknytte rus-psykiatritenesta. 
Arbeidsoppgåvene er å gi ordinær heimesjukepleie 
etter fatta vedtak. Dei har ein beredskapsfunksjon i 
forhold til ca 550 tryggingsalarmar, oppståtte behov 
for heimesjukepleie i løpet av natta og skal bidra 
med et godt tilbod til alvorlig sjuke og døande.  Dei 
trur det snart vil måtte opprettast ei køyreteam til. 
Når resten av tenesta veks, må også nattenesta følgje 
med

Variert arbeid
”Dei må kunne vera både røyrleggarar og elektrika-
rar”, fortel dei leande, ”og så er det ikkje sjeldan me 
har oppdrag som berre tek fem minutt, medan det 
kan ta lenger tid å grave fram att bilen når det er 
snøfokk og uvær”

Men først og fremst må dei vera trygge og kom-
petente pleiarar. Når natta kjem og det vert stille, 
kjem også tankane og uroa fram hjå dei pasientane 
som ikkje får sova. Nattenesta møter mykje angst-
problematikk, og dei opplever det vondt når dei ik-
kje kan stoppe lenge nok for å gi nødvendig omsorg

Dei opplever ofte å ikkje få god nok rapport om 
pasientane hjå ulike soner, og dei kan då stå ganske 
uførebudd i svært utfordrande faglege situasjonar.. 
Og dei har opplevd sviktande rapportering som har 
satt nattenesta i vanskelege situasjonar.  Mangelfull 

”Når det er natt i Tromsø… ”

Kvar natt er dei seks ansatte på jobb; to bilteam køyrer ut og eit team er att inne i omsorgsboligen. Frå venste Merethe Grytdal,  Anna 
Abrahamsen, Lill Myrland, Silje Skotnes, Hege Ottesen og Varol Gelbul.  Alle foto: Elisabet Sausjord
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”Når det er natt i Tromsø… ”

Elisabeth Sausjord
Fagleiar
Utviklingssenter for heimetenester i Troms

Den mangfaldige 
heimetenesta
 
Utviklingssenter for heimetenester Troms ved 
Nordøya  og Kvaløya representerar nesten alt ei 
heimeteneste kan innehalde:

Dei jobbar i byen og i distriktet -  Dei jobbar 
i hus og leilegheiter og i omsorgsbustader - Dei 
møter eldre og yngre - Dei møter menneske med 
funksjonshemmingar og utviklingshemming og 
mange pårørande - Dei treff dei aller yngste i 
barnebustad, har dagsenter for eldre, natteneste 
og møteplass for unge personar med demens- 
sjukdom….Dei samarbeider med fastlege,  
sjukehus, rehabiliteringsteneste og sjukeheimar 
med avlastingsplassar…Dei utøver sjukepleie, 
heimehjelpsarbeid, miljøteneste og ser til at 
pasientar og brukarar får søkt om omsorgsløn, 
tryggheitsalarm, matombringing og støtte- 
kontakt…..og mykje meir!

Det er flotte arbeidsplassar med stor  
utfordringar, i rivande utvikling og med stort 
mangfald

Me vil gjerne presentere noko av desse med 
eksempel og har utfordra fleire av avdelingane 
å skrive om seg sjølv i ein ”miniserie” i ”Fagnytt i 
nord”. I dei to førre nummera møtte me avdeling 
Skansen og dagsenteret på Nordøya. Me held 
fram miniserien med eit intervju med nattenesta 
i Tromsø: 

Nattenesta har ansvar for pasientar og  
brukarar ti timar kvart døgn. Dei er heilt  
uunnverlege for at heimetenesta skal fungere 
etter intensjonen, men er likevel ofte ei usynleg 
teneste for oss som arbeider på dagen. 

informasjons-overføring og kommunikasjon mellom 
helsepersonell skaper frustrasjon og unødvendig 
bruk av tid.  Dette har og ført til at pasientane ikkje 
har fått optimal hjelp. Det verste døme var då dei 
kom heim til enkemannen og ikkje hadde fått meld-
ing om at kona var død

Utviklingsarbeid
Det kan vera vanskeleg å ta del i fagutviklingsar-
beid når ein jobbar fast på natt. I 2010 gjennom-
førde dei eit prosjekt i regi av Utviklingssenter for 
heimetenester og tok då fatt i utfordringane i kom-
munikasjonen mellom dag og natt. Dei har no laga 
ei “sjekkliste” på kva som er viktig å rapportere vid-
are til nattenesta som skal forhindre at viktig infor-
masjon blir glømt. Dei vil distribuere desse i løpet 
av hausten. Med dette håper dei å bevisstgjere per-
sonalet om viktigheita av å gi ein grundig rapport, 
og håper på sikt at dette blir ein del av den daglige 
rutinen mellom sonene og nattenesta 

Dei har også byrja å sjå på muligheita for et nytt 
system på Profil der det rapporterast direkte mellom 
natt og dag etter anbefaling frå natt-patrulja i Trond-
heim. Dei ser eit behov for at Profil må oppdaterast 
og utnyttast i større grad i høve til nattarbeidet. Dei 
ynskjer å etablere ein system som sikrar at alle soner 
les nattrapporten kvar morgon Og dei ser behovet 

for eit tettare samarbeid når det gjeld enkeltbrukarar 
med spesielle behov

Nattenesta manglar ikkje engasjement og på-
gangsmot, og dei ynskjer å vera med på laget når 
den heimebaserte omsorga skal utviklast og betrast!

Førebuingar til natta – Merethe ser over Profil, epostar og tek 
imot rapport på telefonen.

Av og til er det tid til ein pause i sommarnatta i vakker natur. 
”Kvar årstid har sin sjarm”, seier Silje og Hege.. ”Ja, kanskje ikkje 
snøfokken i januar og februar…”
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Redaksjonens hjørne
Da er ferien for lengst over og Utviklingssenter for syke-
hjem og hjemmetjenester i Troms og Senter for Om-
sorgsforskning i Nord-Norge er klar med en ny utgave 
av ”FAGNYTT i NORD”.  I Nord-Norge har vi hatt en lang 
og varm sommer -  og er klar for høstens oppgaver. 

•  Demensdagene 2011 i Tromsø, i regi av Demensfyrtår-
net gjennomføres i september. Arrangementet er et 
samarbeid mellom sentrale fagmiljø, biblioteket og 
humanitære organisasjoner i Tromsø. 

•  Utviklingssentrene i Troms lyser ut ”Frie prosjekt-
midler” og inviterer til inspirasjonskurs. Legg merke til 
at kommuner  / tjenestesteder som ikke har søkt midler 
tidligere vil bli prioritert i 2012.

•  Senter for Omsorgsforskning presenterer et  
spennende pågående forskningsprosjekt om samarbeid  
med pårørende til personer med demenssykdom.  
Senteret har også sett på interessante perspektiv i NOU 
2011:11 ”Innovasjon i omsorg”

•  Vi presenterer en ny enhet i den mangfoldige  
hjemmetjenesten. Denne gangen er det natt-tjenes-
ten i Tromsø kommune som formidler spennende og  
innholdsrike netter.

Samarbeid med pårørende til personer 
med demenssykdom er grunnleggende  
både for å skape kvalitativt gode 
tjenestetilbud til den enkelte og for å 
avlaste pårørende.

I Demensplan 2015 ”Den gode dagen” påpekes 
det at demenssykdommene handler om enkelt- 
menneskers skjebne, så vel som familiers og 
pårørendes opplevelser og erfaringer. Om en regner  
med de nærmeste pårørende, er minst 250 000  
mennesker berørt av demenssykdommer i Norge. 
Å være familieomsorgsgiver for en person med  
demenssykdom, kan være svært belastende.

Prosjektet ”Identitetsbevarende omsorg for  
personer med Alzheimers sykdom og deres familier 
” er finansiert av Norges forskningsråd. 

Bakgrunn: Vi undersøker om oppfølging av  
familier med spesielt tilrettelagte samtaler 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 sykdommen og to 
familiemedlemmer deltar i studien. Familiene er 
tilfeldig fordelt mellom to grupper. Det er 5 familier 
i hver gruppe. 

Familiene i gruppe 1 får tilbud om tre familie- 
samtaler i løpet av en to måneders periode,  
deretter hvert halvår og når familiene selv ønsker 
samtaler. Alle deltakerne i gruppen blir intervjuet 
før og eventuelt etter familiesamtalene. Vi benytter  
8 ulike spørreskjemaer. Familiene i gruppe 2 blir  
kun intervjuet, en gang hver 6. måned. De samme  
8 spørreskjema blir benyttet. 

Begge gruppene har fått en kontaktperson.  
Vedkommende støtter personene med Alzheimers 
sykdom og familiene deres når det gjelder tilgang til 
omsorgsressurser, og gir råd i praktiske og følelses-
messige spørsmål.

Status i prosjektet: Det arbeides nå med analyse 
av data og skriving av artikler. Datainnsamlingen 
startet november 2009. 

Prosjektgruppen består av: Prosjektleder professor  
Kenneth Asplund, professor Astrid Norberg,  
professor Martin Eisemann, førsteamanuensis Ketil 
Normann, overlege/førsteamanuensis II Torgeir 
Engstad, og postdoktorstipendiatene Aud-Mari  
Sohini Fjelltun og Mari Wolff Skaalvik. Prosjektet 
ble våren 2011 tildelt en universitetsstipendiat- 
stilling. Stipendiaten vil forhåpentligvis være på 
plass fra januar 2011.

”Identitetsbevarende omsorg 
for personer med Alzheimers 
sykdom og deres familier”

Ketil Normann
Førsteamanuensis 
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det Helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
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Sentre for Omsorgsforskning og 
Utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester er fagmiljøer som 
flere steder omtales som en viktig 
infrastruktur for fagutvikling i og for 
omsorgstjenestene. 

Utvalgets utgangspunkt om at ny kunnskapsut-
vikling bør forankres i brede, flerfaglige og prak-
sisnære miljøer er også i samsvar med den strategi 
Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge ønsker å 
utvikle videre. Det er en fagutvikling som krever en 
tydelig disiplinbasert forankring. 

Den 16. juni i år ble utredningen ”Innovasjon i 
omsorg” (NOU 2011:11) offentliggjort. 

Forskning og fagutvikling har fått en sentral plass 
i utredningen, både ved å vise kunnskapsstatus på 
feltet, hvilke trekk ved fagutviklingen som er uhel-
dig i forhold til fremtidas utfordringer og ved å gi 
konstruktive forslag til veien videre. Fagfeltet har 
etter utvalgets mening vært preget av et stort man-
gfold av ideer og utviklingsprosjekter, initiert lokalt 
og drevet frem av ildsjeler. Prosjektene har ikke blitt 
samlet til et felles kunnskapsgrunnlag og forsknin-
gen har i for stor grad vært disiplinbasert eller ut-
viklet i et annet felt enn der det skal brukes. Mens 
omsorgstjenestene etter hvert har befestet seg som 
en betydelig kommunal aktivitet, har utvikling av et 
eget kunnskapsgrunnlag fått liten oppmerksomhet. 
En spesielt viktig oppgave har derfor vært å løfte 

fram omsorgstjenestenes egenart og styrke deres 
identitet og stolthet. Oppfordringen om å utvikle 
forskning i henhold til feltets identitet og kunnska-
psgrunnlag, er i det hele tatt et gjennomgående trekk 
i utredningen og vel verdt å se nærmere på. Forskn-
ing og fagutvikling er et aktuelt tema både for de 
som skal etterspørre forskning, utføre den eller ta 
den i bruk. 

Den kommunale omsorgstjenesten dekker nå 
hele livsløpet fra barn og unge til voksne og eldre, 
med en rekke ulike problemer, diagnoser og funks-
jonshemminger. Tjenesten har vært i sterk vekst, fått 
mange nye brukergrupper og påtatt seg en rekke nye 
oppgaver de siste 20 årene. Dette krever større faglig 
bredde med plass til flere yrkesgrupper og et om-
sorgstilbud som dekker en rekke ulike behov. 

En videre satsing på kunnskapsutvikling må i 
følge utredningen sikte på å videreutvikle nettopp 
den tverrfaglige, flerdisiplinære kunnskapsutvikling 
som kan avspeile selve tjenestens mangfoldige og på 
mange måter uferdige karakter. Utvalget går derfor 
inn for å bygge videre på de nasjonale og kommu-
nale initiativ som er tatt i løpet av 2000-tallet, og på 
de fagmiljøer som er etablerte.

Interessante perspektiv 
på forskning og  
kunnskapsutvikling

Torunn Hamran
Faglig leder
Senter for omsorgsforskning

Torunn Hamran (innfelt) på Forskningskonferanse i Tromsø mars 2011. Foto: Toril B. Mobakken



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

Bodil E. Skotnes,  
enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste

bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no 
Tlf 77 79 17 06

Senter for Omsorgsforskning:
Torunn Hamran,  

faglig leder
torunn.hamran@uit.no 

Tlf. 77 64 48 58

Redaksjonens e-postadresse
usht@tromso.kommune.no

Utvikling gjennom kunnskap


