
LYST PÅ LIVET 

2. møte på Spjelkavik seniorsenter 15. mars 2012 

 

12 deltakere til stede – presentasjon av to stykker som ikke var med på første møte. 

Anita ønsket velkommen og leverte ut referat fra første møtet. Alle syntes at det er greit at 

møtereferatene legges ut på nettet. 

 

Etter forslag fra en av deltakerne på forrige møte, hadde vi denne gangen tre runde bord. 

Dette gjorde lokalet mye koseligere, og gruppene litt mindre. 

Vi hadde så en gjennomgang av arbeidsmetoden livshjulet: 

 Hva ønsker vi å oppnå? 

 Når er en endring en forbedring? 

 Hvilke endringer kan gjøres? 

 

Den endringen du vil gjøre må ha en hensikt, ikke endre på ting bare for å endre. Tenk over 

hva du ønsker å oppnå ved en endring, og om denne endringen fører til en forbedring. 

Hvordan er det hjemme hos deg i forhold til brannsikkerhet? Uønskede besøk? 

Diskusjonen gikk livlig i gruppene om temaet trygghet og sikkerhet i hjemmet. 

Hva trenger jeg å forbedre /gjøre noe med i mitt hjem? 



  

Det kom mange gode forslag etter diskusjonene i gruppene, som for eksempel: Matte i dusj 

og bad, feste løse ledninger, håndtak i dusj, sikkerhetslenke på ytterdør, ryddige gulv og 

snublefrie gangveier, bruke tøfler med feste bak hælen, trygghetsalarm, rekkverk i trappa, 

strøsand på trappa og mye mer. 

Etter diskusjonen og framlegget fra gruppene gjorde vi: Ankringsøvelsen. Alle var med på 

denne. 

Kommuneergoterapeut Stine Kipperberg hadde så et interessant innlegg om tilrettelegging i 

bolig: 

 

Hun snakket også om hva ergoterapi er og informerte om ergoterapitjenesten i Ålesund 

Kommune – at denne er gratis, men det kan være noe ventetid. Den som har behov kan selv 

ta kontakt. 

Stine sa blant annet at enkle grep kan gjøre stor forskjell. Gjør det – ikke vent. For eksempel 

skaffe seg trådløs telefon, fjerne løse tepper 

Sjekk synet! Ha brillene lett tilgjengelig, som i snor rundt halsen, tenk belysning og i tilfelle 

strømbrudd, ha lommelykt på lur. 



Hus at hastverk er lastverk. Blir du lett svimmel, sitt litt før du reiser deg. 

Be om hjelp, ikke klatre i høyden, det er ingen skam å måtte be om hjelp til ting du tidligere 

klarte selv. 

Hun nevnte også at hjelpemidler er gratis når det er behov for det. Teknisk 

Hjepemiddelservice i Ålesund Kommune har ulike hjelpemidler til kortvarig utlån. Ved varig 

og nødvendig behov er det via NAV hjelpemidler en søker om dette. 

Det kan også søkes om stønad fra Husbanken til ombygging av bolig, men dette er 

behovsprøvd. Her kan ergoterapeut være behjelpelig med vurdering av boligen og komme 

med forslag til forbedringer. 

Telefonnr. til ergoterapitjenesten er 70 16 20 00 

 

Så var det tid for lunsj. Vi laget langbord i kafeen og spiste gode rundstykker som hver enkelt 

betalte selv. Til neste gang er det ønske om snitter, det er lettere å spise. 

 

Etter lunsj snakket vi hva vi skal se på hjemme til neste gang. Sette mål og prøve ut hva en vil 

forandre. Fortelle om erfaringer som er gjort når vi møtes neste gang. 

Til neste møte skal alle se på s. 17 i arbeidsheftet. Kartlegg ditt sosiale nettverk. Hva har 

skjedd med mitt nettverk de siste årene? Tar jeg ansvar for mitt sosiale liv slik at jeg bygger 

og pleier relasjoner ut fra de behov jeg har? Har jeg like stort behov for et sosialt nettverk nå 

som da jeg var ung? Har jeg noen jeg kan stole på? Er jeg/vi inkluderende overfor nye 

mennesker? Hva kan jeg gjøre for å bli kjent med nye? 

Vi gjorde så hjerteøvelsen – der vi pustet og fylte hjertet vårt med takknemlighet for hva det 

gjør for oss. 

Alle var enige om at disse øvelsene gjør godt, og at det vi snakker om på livskafeen er nyttig. 

 

Neste møte blir 13. april klokka 11.00 

 

 

 

 


