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Innledning 

Helsedirektoratet kunngjorde høsten 2011 tilskuddsmider til landets Utviklingssenter 

for sykehjem og hjemmetjenester til prosjekt for å styrke ansattes kompetanse i aktiv 

omsorg.  Kristiansund kommune, ved Rokilde sykehjem - utviklingssenter for 

sykehjem i Møre og Romsdal – søkte, og fikk i tilskudd fra Helsedirektoratet for å 

gjennomføre prosjekt i Aktiv omsorg: 

Tilskuddet skal brukes til gjennomføring prosjektet: Ernæring – måltidet som 

kulturbærer og stimuleringstiltak.   Gjennom prosjektet skal ansatte få 

opplæring som gir økt bevissthet om måltidet som kulturbærer og 

trivselsfaktor. Ledere, kulturverter og ansatte skal involveres i arbeidet og 

utfordres på tilrettelegging av mer aktivitet rundt måltidene. Tiltaket skal 

omfatte både beboere i sykehjem og hjemmetjenesten.   

 

Prosjektgruppen har hatt flere innstatsområder, og alle med fokus på mat og 

måltider. Hvert enkelt innstasområde vil bli beskrevet nærmere i denne 

evalueringsrapporten. I tilskuddbrevet er følgende presisert: 

Det forventes at USHT Møre og Romsdal, Rokilde sykehjem gjennom sitt 

arbeid med prosjektet sørger for at det utvikles verktøy til en idébank for aktiv 

omsorg, som skal utvikles på nettstedet www.utviklingssenter.no i 2012. Målet 

med idébanken er å tilby læremateriell, verktøy, metodebeskrivelser mv som 

kan tas i bruk av ansatte i helse- og omsorgssektoren, slik at de får inspirasjon 

og styrket kompetanse i aktiv omsorg.  

Beskrivelser fra gjennomføring av hvert enkelt innstasområde er sendt til overnevnte 

idébank i juni 2012, og er vedlagt rapporten. 

Stor takk til alle som har deltatt i prosjektet, enten med planlegging og/eller 

gjennomføring. En spesiell takk til elever og lærere ved Kristiansund videregående 

restaurant - og matfag. Samarbeidet har vært inspirerende og forbilledlig! 

Prosjektgruppen ved:  

- Bente Elshaug, folkehelsekoordinator i Kristiansund kommune 
- Bjørn Nortun , faglig leder felleskjøkkenet i Kristianund kommune 
- Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier, Rokilde USH 

 

 

http://www.utviklingssenter.no/


Innhold 
 

Innledning .......................................................................................................... 2 

Om Aktiv omsorg – nasjonale føringer ............................................................... 4 

Ulike dimensjoner ved aktiv omsorg ............................................................... 4 

Bakgrunn ............................................................................................................ 5 

Om organiseringen ............................................................................................. 6 

Om prosjektet - ”det gode måltidet” .................................................................. 6 

Innstatsområder: ............................................................................................ 6 

1. Ka’ ska’ vi eta? .................................................................................... 6 

2. Kokk på post ........................................................................................ 10 

3. 10 minutter ekstra på måltidet - brosjyrer ........................................... 11 

4. Det gode måltidet – måltidet som trivselsfaktor .................................. 12 

Oppsummering ................................................................................................ 15 

Veien videre ..................................................................................................... 16 

Publisering og spredning .................................................................................. 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Om Aktiv omsorg – nasjonale føringer 
 

Utdrag fra ”Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet: IS-5/2007 – Aktiv 

omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud 

 

Regjeringen legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og 

grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. St.meld. nr. 25 (2005-2006) 

Mestring, mening og mangfold peker Regjeringen på dette som en av de fem 

viktigste omsorgsutfordringer og legger opp til ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi 

for fremtidens omsorgstjenester. 

 Individuelle tiltak 

Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som 

ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig 

hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne 

sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også 

muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og 

aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, 

holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og 

interesser.   Grunnleggende behov skal etter forskriften dekkes gjennom tilbud om 

varierte og tilpassede aktiviteter.  I lys av formålsparagrafen og kvalitetsforskriften 

omfatter kommunenes plikt derfor også tjenester som skal dekke den enkeltes behov 

for aktivitet.  

Ulike dimensjoner ved aktiv omsorg 

Betegnelsen aktiv omsorg har mange dimensjoner, og handler blant annet om 

forebyggende og helsefremmende aktiviteter og måter å utøve omsorgsyrkene på.  

Dette fremmer aktivitet og en meningsfylt tilværelse for brukeren. Det er ikke laget en 

uttømmende definisjon, fordi det er ønskelig å fange opp prosjekter, aktiviteter og 

tiltak som de ulike utviklingssentrene selv definerer som aktiv omsorg.   

Kilde: Kunngjøring, tilskudd 



 

Bakgrunn 
 

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal etablerte 

ordning med kulturverter i 2006. Kulturvertene er personer med spesielt engasjement 

og interesse for trivselskapende og miljørettede tiltak.  

Kulturgruppen har medvirket til å skape trivselstiltak ved bruk av eget personalet, og 

ved hjelp av frivillige, lag og organisasjoner .På grunn av problemer med å få til gode 

avtaler, samt behov for bedre samordning med andre enheter ble det arrangert en 

inspirasjonskonferanse i 2009.  Etter denne konferansen ble det etablert en 

tverrfaglig/tverretatlig kulturgruppe som arbeider med kulturtiltak og trivselstiltak for 

eldre med behov for tilrettelagte tilbud. Dette tiltaket har ført til bedre samordning og 

økt omfang av aktiviteter. Et av områdene som er foreslått videreutviklet er måltidet 

som kulturbærer og stimulerende tiltak: Dette har imidlertid ikke blitt realisert på 

grunn av mangel på ressurser. 

Da Helsedirektoratet lyste ut tilskuddmidler til Aktiv omsorg  vurderte kulturgruppen 

det som naturlig å søke om tilskudd til å gjennomføre tiltak nettopp med 

utgangspunkt i måltidet som kulturbærer og trivselsfaktor.  

I tillegg har Rokilde USH gjennomført ernæringsprosjekt i 2011/2012, et 

kompetansehevende tiltak for å forebygge underernæring i sykehjem. I dette 

prosjektet er også måltidets betydning som sosial stimuli vektlagt, og det har derfor 

vært naturlig å se deler av de to prosjektene i sammenheng. 

Overordnet målsetting for tildelingen er: 

Prosjekt, tiltak og/eller aktiviteter som tildeles midler gjennom denne ordningen må 

ha som formål at de skal bidra til å heve ansattes kompetanse i aktiv omsorg. 

Hensikten med kompetansehevingen er å bidra til at de ansatte har/får kunnskap og 

ferdigheter som kan bidra til å gjennomføre intensjonen om at brukere/pasienter får 

en mer meningsfylt hverdag jf Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv IS-5/2007 

Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud. 

 



Om organiseringen 
 

Prosessansvar for prosjektet er lagt til fagutviklingssykepleier ved Rokilde USH.  

Gruppen har vært sammensatt som følger: 

- Bente Elshaug, folkehelsekoordinator og medlem i kommunens kulturgruppe 
- Bjørn Northun, faglig leder, felleskjøkkenet Kristiansund kommune 
- Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier, Rokilde USH 

 

Samarbeidspartnere:  

- Hjemmehjelpstjenesten i Kristiansund kommune 
- Ernæringsprosjektet ved Rokilde USH ved prosjektleder Shanthinidevi 

Shanmuganathan 
- Lærer og elever ved Kristiansund videregående skole, restaurant - og matfag 
- Ledere, mellomledere, pasienter, personell og brukerråd 

 

Om prosjektet - ”det gode måltidet” 
 

Fra Kristiansund kommune, Rokilde USH ble det søkt om et tilskudd for å utarbeide 

inspirasjonsbrosjyrer til institusjoner og til hjemmeboende som mottar 

middagsombringing.  Prosjektgruppen kom etter hvert fram til flere 

innsatsområder, som blir beskrevet videre.  

 

Innstatsområder: 

 

1. Ka’ ska’ vi eta?  

 Nyhetsbrev, maten som kulturbærer 

”Ka ska’ vi eta - Nordmørsmat og mattradisjoner ” – Inspirasjonsbrosjyrer for 

pasienter i sykehjem og institusjoner, samt hjemmeboende som mottar 

middagsombringing, og ansatte og pårørende i møte med pasienten. 

Mål: 

At inspirasjonsbrosjyrene er et hjelpemiddel for ansatte og pårørende i møte med 

pasienten; at det skapes aktivitet og trivsel ved å øke interessen og bevisstheten for 

maten, mattradisjoner og måltidet  



 

Tiltak: 

Utarbeide mal for menyer som inngår i inspirasjonsbrosjyrene som skal publiseres til 

institusjoner og til hjemmeboende som mottar middagsombringing. Nyhetsbrevet 

omfatter menyen i en gitt tidsperiode med omtale av enkeltretter eller mattradisjoner, 

som er tilpasset årstid og hovedkjøkkenets meny: 

- Tradisjonsmat ved høytider som: 
o Julemat fra Nordmøre 
o Mat i fasten (feittirsdag, askeonsdag) 
o Påskemåltidet 
o Festdager i mai 
o Høst- og tradisjoner 

- Omtalen må gjenspeiles i menyene 
- Andre omtaler når det lages lokal tradisjonsmat- eller ”retro-måltider” som: 

o Mat fra spesielle 10-år, for eksempel 70-tallet 
o Klippfiskdager (gjenspeile aktiviteten i byen) 
o Spesielle retter fra Nordmøre 
o Favorittmåltid 

 

 

Mal for nyhetsbrev mai, utarbeidet av elever ved Restaurant- og matfag 



 

Hvordan 

 

- Innholdet utarbeides i samarbeid med kjøkkensjef og elever ved restaurant- og 

matfag ved videregående skole 

- Utforming av brosjyrer, bruk av bilder, design - elever ved Medier- og 

kommunikasjonslinjen ved videregående skole 

- Favorittmåltider, spørreskjema/ intervju med et utvalg av pasienter/ 

hjemmeboende. Lage en ”Topp 12-liste”- minst et favorittmåltid gjenfinnes i 

menyen hver måned 

- ”Husker du?”; mat fra barndom, ungdom og voksen alder- retromåltidet.. 

Intervju med pasienter, hjemmeboende.  Mat som gjennfinnes i meny, for 

eksempel i temauker.  

- Involvering av pasienter, pårørende og personell 

 

o Brosjyren leveres med middagsombringing til institusjoner og 

hjemmeboende 

o Utgangspunkt for samtaler med pasienter – forventning, reminisens, 

matglede  

o Utgangspunkt for personalet til planlegging av å gjøre noe ekstra ut av 

måltidene i institusjoner  

o Invitere pårørende til spesielle begivenheter, bestille ekstra mat, 

samarbeid med elever ved helse- og sosialfag til å stå for ekstra 

tilrettelegging 

 

Evaluering/ måloppnåelse:  

Utforming 

Elever ved Kristiansund videregående skole, restaurant- og matfag har på oppdrag 

av prosjektgruppen utarbeidet maler for årets måneder. Elevene har selv utformet 

design, og det ble derfor ikke benyttet tjenester fra ungdomsbedrift ved media - og 

kommunikasjonslinjen.  



Faglig leder for felleskjøkkenet utarbeidet de første nyhetsbrevene i prosjektperioden. 

Elevene har utarbeidet maler for januar til september. Kjøkkensjef vil revidere 

utgavene for at de skal tilpasses aktuell meny, samt sørge for at det også blir 

nyhetsbrev de resterende månedene. Et eksempel er vedlagt.   

Brukermedvirkning- favorittrett. 

Prosjektgruppen sendte ut følgende forespørsel til sykehjem og hjemmetjenestene 

ved enhetsledere: 

Utviklingssenteret har i samarbeid med sentralkjøkkenet med flere søkt om tilskudd for å 

lage lesestoff til hjemmeboende og pasienter i sykehjem - kort sagt, til alle som mottar 

middagsombringing. Lesestoffet vil bli en brosjyre/nyhetsbrev som beskriver mattradisjoner, 

meny i forhold til årstid og andre hendelser. I tillegg vil det bli lagt vekt på at 

brukere/pasienter gjenfinner sin faviorittmat på menyen.  Nyhetsbrevene er ment å være en 

inspirasjon for personell og pårørende i samvær med pasienter/brukere ved at det gsi økt 

oppmerksomhet mot måltidet, både som samtaleemne, forventninger og for tilrettelegging.  

I den forbindelse har kjøkkensjef Bjørn Nortun laget et enkelt spørreskjema hvor vi faktisk 

spør pasientene om hva som er deres favorittmåltid, slik at kjøkkenet kan lage en ”ti på 

toppliste”. Nyhetsbrevet kan dermed også inneholde omtale av det aktuelle favorittmåltidet.  

 

Oppdraget til dere er å spørre pasientene/ brukerne om hva de liker best. Hva om dere 

henter inn svar fra hver enhet og sender det i retur til meg?  

Forslag: Sykehjem: de som kan svare selv. Hjemmetjenestene: 10 fra hver rode. 

Nevn de 3 middagsrettene du liker best. 

1. Blandaball  

2. Klippfisk og stappe 

3. Kjøttsuppe 

Eksempel på besvarelse 

Vi fikk hele 81 svar, 28 hjemmeboende og 53 fra sykehjemmene. De mest populære 

middagsrettene ble deretter summert opp. Kjøkkensjef sørger for at når favorittretter 

kommer på menyen, presenteres også dette i månedens nyhetsbrev. 

Svært mange brukere ga uttrykk for at de mente maten var både god og variert, men 

noen var ikke helt fornøyd med de kokte grønnsakene. Ønsket er at de skal være helt 



gjennomkokt. Felleskjøkkenet har undersøkt koketid og foretatt justeringer på 

tilberedningen med bakgrunn i disse tilbakemeldingene.  

Besvarelsene oppsummert: 

Topp 10 fra pasienter i sykehjem 

1. Kjøttkaker 

2. Blandaball 

3. Baccalao 

4. Kjøttsuppe 

5. Fisk og stappe 

6. Laks 

7. Fårikål 

8. Grøt 

9. Lapskaus 

10. Potetball  

 

Topp 10 fra hjemmeboende 

1. Kjøttkaker 

2. Blandaball 

3. Fårikål 

4. Fiskekaker 

5. Stekt fisk 

6. Fisk og stappe 

7. Fiskegrateng 

8. Småsteik 

9. Baccalao 

10. Kjøttsuppe 

 

 

 

2. Kokk på post 

 

Kjøkkensjef følger prosessen fra felleskjøkken og ut i møte med enhetene.  Det vil si 

fra produksjon til middagsbord, og da i nært møte med ansatte og brukere.  

 

Mål:  

Å skape en møteplass og etablere kunnskapsutveksling mellom produsent og 

sluttbruker for å øke oppmerksomhet på måltidet.  

Tiltak: 

Fagleder og kokk fra felleskjøkkenet møter personell i avdelinger og omsorgsboliger.  

Hvordan: 



Opplegg for institusjonsbesøk beskrives her. 

Varighet - ca 2 timer: 

- Presentasjon av meg og min kollega. 
- Instruksjon i ovnens enkelte funksjoner. Med plansje som utdeles.  
- En av oss går så i gang med å forberede to lune retter, to forskjellige 

smoothies og en kake til ettermiddagskaffe. 

- Mens den andre har en opplysende samtale om berikelse og om viktigheten 
av riktig ernæring. 

- Deretter samles vi for å smake på kaken og de lune retter, samt servere 
smoothies for dem der måtte ønske det 

- Oppskrifter over rettene deles ut. 
- Innkjøp av råvarer for omkring 300 kr per besøk. 

Evaluering: 

Kokk på post starter høsten 2012, og vil bli evaluert underveis.  

 

3. 10 minutter ekstra på måltidet - brosjyrer 

 

Personell i sykehjem og i hjemmetjenester utfordres på hva som skaper det gode 

måltidet. Refleksjonsøvelse.  

Mål: 

1. Økt bevissthet på hva, og ofte hvor lite som skal til for å skape det gode 

rammer rundt måltidet.  

2. Samle stikkord til bosyrene ”Det gode måltid i sykehjem” og ”Det gode måltid i 

hjemmet”. 

 

Tiltak:  

Prosjektgruppen har besøkt hjemmetjenester og sykehjem, spurt om hva som gjøres 

nå- og hva som evt kan ha blitt bedre med få ressurser- eller også ”10 minutter ekstra 

på måltidet. 

Hvordan:  

Utstyr til idédugnadene: Tusj, post-itlapper, gråpapir eller flip-over. 

En styrer spørsmålsstilling/ refleksjon, en noterer på post.itlapper 

GrGr   Grønn lapp= Forslag til forbedring 



 

   Gul lapp= Dette fungerer godt 

 

     

Rød (rosa) lapp=  Rød (rosa) lapp = Problemområde/ kan bli bedre 

 

 

 

Illustrasjonsfoto: Pasienter, pårørende og personell ved Rokilde sykehjem tar formiddagskaffen ut i 

det fri.  

Evaluering:  

Stort engasjement i arbeidsmiljøet. Mange innspill både om hva som fungerer, og på 

det som kan bli bedre. Brosjyre* er utarbeidet og vedlagt. 

*Brosjyren ”Det gode måltidet i sykehjem” er utarbeidet av prosjektgruppen i 

ernæringsprosjektet – et kompetanseprogram som skal bidra til å forebygge 

underernæring i sykehjem.  

 

4. Det gode måltidet – måltidet som trivselsfaktor 

 



 

Samarbeid med elever og lærere ved Kristiansund videregående skole, restaurant og matfag. 

Her er noen av de dyktige elevene i full sving på Barmanhaugen eldresenter, korrekt 

antrukket. 

 Mål:  

Skape god ramme rundt en måltidsituasjon som igjen skal bidra til å inspirerer 

ansatte til å gjøre noe lignende. 

 

Tiltak:  

Samarbeide med lærere og lever fra restaurant- og matfag. Oppdrag: skape gode 

rammer for måltidet. 

Hvordan: 

Utprøvd i sykehjem og ved eldresenterets kafeteria. Elevene har arbeidet selvstendig 

med planlegging og gjennomføring, og videre følger utdrag fra deres egne rapport:  

 



Rapport fra prosjektet  

Vi har utarbeidet rapporten på bakgrunn av logg vi har skrevet underveis 

i prosjektet. 

Vi startet å jobbe med prosjektet i månedskiftet januar-februar. 

Gruppen bestod av 4 deltagere, to gutter og to jenter. Vi fordelte 

planleggingsoppgave mellom oss. Jentene jobbet med nyhetsbrevene, 

mens guttene planla menyen til Rokilde. Hvordan prosjektet ellers skulle 

gjennomføres planla vi i fellesskap. 

Det vi har gjort: 

 Utarbeidet 7 nyhetsbrev. Der vi viser litt til mattradisjoner og nye 

trender innen mat. Vi har også fått med noen oppskrifter på noen av 

brevene (se  

 

 Planlegging av hvordan vi skulle gjennomføre besøket på 

Eldresenteret: 

1. Vi bestemte oss for å lage noen smakebiter på kaker, Frans Josef 

konfektkake og små vannbakkels med vaniljekrem.  

2.  Vi bestemte også farge på servietter, duker og lys. Vi kom fram til 

at det var viktig med mye farge, så servietter, lys og brikker gikk i 

farene skarp grønn og skarp rosa.  

3. 9. mars gikk turen til Barmanhaugen. Vi pyntet bordene slik at de 

så riktig flott og fargerik ut. Når gjestene kom serverte vi middag 

og suppe. Etter at de var ferdige å spise så ryddet vi for så å 

servere kaffe og kaker som vi hadde med fra skolen.  Hele tiden 

gikk vi og pratet med gjesten, og vårt inntrykk var at de syns at det 

var hyggelig at vi kom på besøk. Vi hadde i alle fall en flott dag, og 

vi lærte utrolig mye om hvordan gjestene skal behandles for at de 

skal trives. 

 

 Planlegging av hvordan vi skulle gjennomføre besøk i sykehjem: 

1. Vi bestemte at det var viktig at beboerne skulle få velge mellom 

to retter med suppe. Derfor fant vi fram oppskrifter på 

kyllingsuppe og fiskesuppe. Vi laget suppene på skolen først slik 

at vi fikk kjenne hvordan de smakte før vi bestemte nøyaktig 



hvilke oppskrifter vi skulle benytte. Vi laget også nystekt loff og 

kryddersmør. Kryddersmøret valgte vi med tanke på at 

smaksløkene til de eldre kanskje kunne være delvis svekket. I 

tillegg laget vi fler typer kaker, Marsipan, Vannbakkels, Frans 

Josef konfektkake og Mor Monsen.  

2. 16. mars dro vi til sykehjemmet  for å dekke bord og servere 

mat. Vi dekket opp bordene med lys, servietter og brikker i flotte 

farger som gikk i skarp grønn og rosa. Suppe, kryddersmør, 

brød og kaker hadde vi laget ferdig på skolen, så det fraktet vi 

med oss. 

3. Denne dagen var litt annerledes enn da vi var på 

Barmanhaugen. Her var det pasienter, på Barmanhaugen var 

det gjester. Vi tror nok at pasientene var glad for at vi var der 

på besøk, men de var så stille, lite tilbakemelding å få mens vi 

var der. Derimot var personalt på Rokilde helt fantastiske mot 

oss, her fikk vi mye positiv respons. 

 Når vi ser tilbake på dette prosjektet så mener vi at det har vært en 

lærerik prosess. Tusen takk for at vi var så heldige å få delta i 

prosjektet. 

Med hilsen Catrine, Beate, Hans Petter og Johannes 

 

Evaluering:  

I følge tilbakemeldinger fra brukere og personell oppfattes dette tiltaket som svært 

vellykket, og det er allerede gjort avtale om å videreføre samarbeidet for skoleåret 

2012/2013. 

Oppsummering  
 

Erfaringene så langt er at prosjektet har bidratt til å øke fokuset på aktiv omsorg i 

hverdagen, og det å få mer ut av en av dagliglivets aktiviteter.  

Prosjektgruppen har bestått av tre personer, og har i tillegg hatt et samarbeid med 

prosjektleder ”Ernæringsprosjektet”.  



Involvering av personell har vært bred- både i hjemmetjenester og i institusjoner.  

Andre erfaringer er som ble gjort i prosjektperioden er: 

- Samarbeidet med Kristiansund videregående skole har vært inspirerende og 

lærerik. Lærerne opplyser imidlertid at det at oppdraget kom sent i skoleåret, 

medførte at tiden ble litt knapp.  Dette gikk delvis på bekostning av andre 

oppgaver. Med bakgrunn i dette er det allerede før sommerferien gjort en 

avklaring mellom lærerne og skoleledelsen for kommende skoleår. Samarbeid 

om ”det gode måltidet” videreføres. 

- Flere av hjemmehjelpsgruppene påpekte behov for et bedre samarbeid med 

miljøarbeidertjenesten. Prosjektgruppen kalte inn til et møte i mai 2012, og det 

ble der enighet om å gjennomføre et større fellesmøte med flere fra fagmiljøet 

til stede. 

- Samarbeidsmøtene med hjemmetjenestene ved hjemmehjelpsgruppene har 

vært godt forberedt fra ledelsessiden. Institusjonsbesøkene er enda ikke 

gjennomført alle steder. Det vil bli gjort en ny innsats når ”Kokk på post” 

kommer i gang til høsten. 

- ”Kokk på post” var planlagt igangsatt etter påske 2012, men måtte utsettes 

pga av tidspress og ressursmangel ved felleskjøkkenet. Oppstart påregnes fra 

tidlig høst 2012.  

Veien videre 
 

Flere tiltak er allerede nevnt i planer for videreføring som ”Kokk på post”, samarbeid 

med elever ved videregående skole, restaurant- og matfag og utsendelse av 

nyhetsbrev.  

I august 2012 gjennomføres et større fellesmøte med både hjemmetjenster og 

miljøarbeidertjenesten. Følgende saker skal diskuteres: 

- Hvordan gjøre mer ut av de møteplassene som allerede eksisterer, som 
omsorgsboligene 

- Møteplass for både miljøarbeidertjenesten og hjemmehjelpsgruppene – bedre 
sammen 



- Muligheter for frokostgrupper 
- Muligheter for middagsgrupper- finansiering 
- Samarbeid med frivillige 
- Samarbeid med Kristiansund videregående skole, skoleåret 2012/2013 
- Felleskjøkken- kokk på post, mat og menyvalg 

 

Publisering og spredning 
 

Erfaringer fra alle innstasområdene i prosjektet er sendt til www.utviklingssenter.no, 

og vil bli presentert i Nasjonal idébank  for aktiv omsorg som landeres i oktober 2012.  

Prosjektrapport publiseres på nettsiden til landets utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester, samt på Rokilde USH sin nettside: www.ogbedreskalvibli.com  

Rokilde USH vil arbeide aktivt med å spre erfaringer fra prosjektet i egnede fagfora, 

møteplasser og på konferanser. 

 

 

 

Fra kafébesøk i ”Bestemors hage”, 2012. 

http://www.utviklingssenter.no/
http://www.ogbedreskalvibli.com/

