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Hadde det ikke vært for ildrid, hadde 
jeg aldri kommet meg på grøtfesten. 
Hun er så snill og god.

-beboer dagrun om sin trivselsvenn



BAKGRUnn



med økende andel eldre i befolkningen og knapphet på 
faglige ressurser, må det tenkes nytt. hvordan skal vi 
legge til rette for at beboere i sykehjem skal få dekket 
alle behov fremover? med dette inspirasjonsheftet 
løfter vi frem erfaringer rundt det å tenke annerledes 
for å involvere frivillige som ressurs i sykehjem. 
vi håper disse erfaringene kan gi inspirasjon til 
samarbeid og involvering av frivillige også i andre 
institusjoner innen helse og omsorg i norge.

hvoRFoR 
FRivilliGhET?
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Både Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 
47, 2008-2009) og Innovasjon i omsorg (Helse og 
omsorgsdepartementet, 2011) beskriver utfordringer 
som krever at det tenkes nytt for å skape en bedre og 
mer helhetlig helsetjeneste. Morgendagens omsorg 
(Helse og omsorgsdepartementet, 2012-2013), er en 
mulighetsmelding som påpeker at beboerens behov 
står helt sentralt.

For å løse morgendagens omsorgsutfordringer i 
Norge, vektlegges viktigheten av å benytte pårørende 
og frivillige aktører som ressurs. Gapet mellom 
krav og forventninger til tjenestene, og tilgang på 
helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse 
underbygger behovet for et tettere samarbeid med 
pårørende og frivillige aktører fremover.

Vi har det 
trivelig i lag!

- beboer dagny
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rokilde sykehjem har i flere år arbeidet systematisk 
med involvering av brukere i utvikling av bedre 
tjenester og trivselsskapende tiltak. mye bra arbeid er 
allerede gjort, men det kan likevel gjøres mye mer. i 
tillegg har rokilde sykehjem blitt pålagt budsjettkutt, 
så vi måtte begynne å tenke helt nytt for å utnytte våre 
tilgjengelige ressurser på en bedre måte. hvordan 
skulle vi klare å skape bedre tjenester med enda 
strammere økonomi?  

Vi inviterte beboere, pårørende, ansatte, ledere, 
politikere og ulike interesseorganisasjoner til 
fellesmøter for diskusjon og samarbeid om ideer 
til nytenkning. Engasjementet var stort, og vi fikk 
mange konstruktive innspill på hvordan frivillige bør 
involveres i sykehjem. Deltakerne oppsummerte at 
det aller viktigste er at beboerne opplever at de trives 
og har det godt. Det er også viktig at pårørende føler 
seg trygge på at sine kjære blir godt ivaretatt, og 
at personalet føler at de strekker til og gjør en god 
jobb. Konklusjonen ble at frivillige burde involveres i 
arbeidet med å skape bedre tjenester for beboerne. 

hvA GJoRdE vi?
Utdanning av frivillighetskoordinatorer
Som andre sykehjem i kommunen, har Rokilde 
sykehjem samarbeid med flere lag og foreninger. 
Likevel eksisterte det ikke en etablert en ordning 
for bruk av frivillige for å ivareta enkeltbeboeres 
individuelle behov når det gjelder aktiv omsorg. 
For å lykkes med dette, så vi nødvendigheten 
av god organisering og tilrettelegging for 
hvordan frivillige rekrutteres og ivaretas i sin 
rolle ved sykehjemmet. Fire ansatte startet på 
utdanning som frivillighetskoordinatorer ved 
Verdighetssenteret i Bergen høsten 2014 for å få 
mer kunnskap om hvordan man bør koordinere 
frivillig arbeid.  En omsorgsarbeider, en vernepleier, 
en avdelingssykepleier og enhetslederen ved 
sykehjemmet deltar på denne utdanningen. 
Lederdeltakelse var et bevisst valg med hensyn til 
forankring og for å tilegne seg mer kunnskap om 
hva som skal til for å gjøre de rette organisatoriske 
grepene for å lykkes. 
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Vi hoppet og visste ikke hvor vi 
skulle lande, men dette er fantastisk 
gøy å jobbe med!

Trivselskoordinator ida Ranheim



nY innSiKT, 
TilnÆRMinG 
oG TJEnESTE



I det videre utviklingsarbeidet hadde vi behov for 
hjelp fra noen som kunne bistå oss i prosessen 
med å tenke nytt. Vi ble da tipset om en for oss 
nokså ukjent faggruppe, nemlig tjenestedesignere. 
Tjenestedesignere jobber metodisk og kreativt for å 
utnytte ressurser bedre til det beste for brukere og alle 
berørte parter i en virksomhet.

Samarbeidet med Designit Oslo startet våren 2014. 
Tjenestedesignerne gjennomførte en innsiktsfase 
hvor de gikk inn i flere avdelinger som observatører. 
De intervjuet også beboere, pårørende og ansatte. 
Funnene var tydelige; det er for få aktiviteter og 
trivselsskapende tiltak. Beboerne kunne fortelle at 
de kjeder seg mye, noe som deres pårørende også 
var bekymret for. I tillegg kom det frem at personalet 

TJEnESTE-
dESiGn

var frustrerte over å ikke strekke til. Våren 2014 holdt 
Designit en workshop med ansatte som omhandlet 
nettopp disse utfordringene rundt aktiv omsorg og 
hvordan vi kan bli bedre innenfor dette området.

Trivselskoordinatorer
Et av resultatene fra workshopen var å rekruttere to 
entusiastiske og motiverte medarbeidere i det videre 
arbeidet med aktiv omsorg, i tillegg til de eksisterende 
kulturvertene som har vært på hver avdeling siden 
2006. Ida og Tone (hhv. vernepleier og omsorgsarbeider 
ved Rokilde sykehjem) tok på seg rollen som 
trivselskoordinatorer. De ble enige med sykehjemmets 
ledelse om å jobbe strategisk med organisering 
av arbeidet rundt rekruttering – og ivaretakelse av 
frivillige på sykehjemmet. Målet er en varig løsning.

I workshopen kom det også frem at det var behov for 
å etablere et overordnet miljøteam ved sykehjemmet 
hvor kulturvertene og trivselskoordinatorene 
samarbeider. Miljøteamet møtes hver sjette uke 
og jobber overordnet med trivselstiltak for hele 
beboergruppen; fellesarrangement eller avdelingsvise 
arrangementer. Dette innebærer ulike kulturtilbud, 
aktiviteter, utflukter og lignende.
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-Rokildeansatt etter 
workshop med designit

aktiv omsorg er ikke nok 
tilstede i dag. 
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-beboer

det skjer 
ingenting her...
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-beboer

det å bare sitte med 
hendene i fanget, er det 
verste man kan gjøre
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Hvis det plutselig 
står ti frivillige 
på dørstokken,  
har vi jo ikke 
kapasitet til å ta 
de i mot

-sykehjemsledelsen
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”hvis det plutselig står ti frivillige på dørstokken,  
har vi jo ikke kapasitet til å ta de i mot” 

                                                     – sykehjemsledelsen  

Denne erkjennelsen gjorde at vi bestemte oss for å 
leie inn Designit igjen. Vi ønsket nå å se på hvordan 
man kan legge til rette for at sykehjemmet kan ta i 
mot frivillige på en god måte; vi måtte rett og slett 
designe en frivillighetstjeneste. Vi så at vi måtte 
jobbe internt for å skape en helhetlig tjeneste som 
ivaretar de frivilliges behov slik at de føler seg sett, 
ivaretatt og satt pris på. Slik skulle vi sørge for at 
frivillighetstjenesten ble vedvarende. 
 
med brukeren i sentrum avdekker vi de reelle 
behovene og ønskene
Tjenestedesignere jobber aktivt med samskaping for 

Å dESiGnE En 
FRivilliGhETSTJEnESTE

å forankre og gi eierskap hos de som skal bruke og 
levere en tjeneste. Tjenesten som designes skal være 
basert på reelle behov, og implementering vil skje med 
positivt innstilte ansatte og frivillige når endringer skal 
innføres. Det ble derfor lagt til rette for involvering av 
beboere og pårørende gjennom brukerstudier, samt 
frivillige og ansatte gjennom en workshop.  

Tjenestedesignerne utviklet i første omgang materiale 
som gjorde at trivselskoordinatorene selv kunne 
gjøre brukerstudier hos beboere og pårørende for å 
kartlegge behov, ønsker og interesse for å få besøk av 
frivillige. 

Deretter var det viktig å se på den frivillige som 
sluttbrukeren - hvordan skaper vi en tjeneste som 
oppmuntrer til å bli og forbli frivillig? 
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Designit holdt en heldagsworkshop 
hvor deltakerne besto av folk som 
har vært/er frivillige andre steder, 
brukerrådsrepresentant og ansatte 
fra Rokilde sykehjem.

det har vært fantastisk å jobbe med rokilde! det er 
et stort engasjement blant de ansatte og ledelsen. 
dette mener vi har vært avgjørende for en så rask 
og vellykket implementering -Tjenestedesigner i designit
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Dette ble etterfulgt av presentasjon og åpen 
diskusjon om resultatene. 

I den første delen av workshopen arbeidet 
deltakerne med å tegne ut ideelle brukerreiser hvor 
man kartla behov, ønsker og utfordringer rundt det 
å være frivillig.
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Arbeidsoppgavene som ble valgt ut ble så plassert i 
et såkalt ”service blueprint” for å fordele oppgavene 
riktig mellom aktørene i tjenesten.  ”Service 
blueprint” gir en helhetlig oversikt over tjenesten. Det 
er et godt verktøy for å synliggjøre hvem som gjør hva 
på  ulike tidspunkt i en tjeneste.

I del to av workshopen fortsatte designerne og de 
ansatte arbeidet. Nå skulle de oversette behovene, 
ønskene og utfordringene som kom opp i første del 
av workshopen til konkrete løsningsforslag, i form av 
arbeidsoppgaver for de ansatte. 
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I tillegg leverte designerne støttemateriale som 
kalender, informasjonshefte, evalueringsskjema, 
buttons og annet materiale som trengtes for en 
strukturert pilot av tjenesten.

I etterkant av workshopen videreutviklet designerne 
skissen av ”service blueprinten” til en visuell 
tjenestereise som viser tydelig hvem som gjør hva når. 
Dette ble et godt verktøy for Rokilde sykehjem da vi 
skulle sette i gang med en pilot av den nye tjenesten 
”Trivselsvenn”.
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kjøle kjekk kar. at den ungdommen 
kommer til ei gammel dame som meg. Jeg 
gleder meg til han kommer neste gang!

-beboer liv



ERFARinGER



det fungerer så bra! Vi ser det positive og hvor 
viktig dette er for pasientene. i tillegg letter det 
arbeidet vårt og gir oss mindre dårlig samvittighet 
i en travel jobb -ansatt ingrid
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dETTE GÅR 
Jo SÅ BRA!
For å nå målet om å legge bedre til rette for at frivillige 
kan bidra til å øke beboernes trivsel på sykehjemmet, 
har pilotperioden høsten/vinteren 2014/2015 gitt oss 
mange erfaringer. Disse erfaringene er det viktig 
å ta hensyn til i videreutvikling av ordningen med 
«Trivselsvenn». Erfaringene er utelukkende positive; 
Trivselsvenn er et godt individuelt tilbud til våre 
beboere og et viktig bidrag for å ivareta beboernes 
samlede behov, samt øke deres trivsel og livskvalitet.

Piloten lar oss finne feil i en fei
Tidlig utprøving av tjenester gjennom en pilot gir raske 
tilbakemeldinger og resultater. Slike piloter er en viktig 
del av metodikken i tjenestedesign nettopp for å øke 
endringsvillighet samtidig som man gradvis kan takle 
utfordringer og problemer som løpende avdekkes. 
Denne måten å implementere endringer på er effektiv 
og står i kontrast til tradisjonelle endringsprosesser 
hvor nye organiseringsmodeller pålegges ovenfra og ned.

Jeg er så glad vi skal 
fortsette med dette, 
for det er så gøy!

- trivselsvenn
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Dette sier trivselskoordinatorene
Trivselskoordinatorene, Ida og Tone, ser tydelige 
resultater når beboerne stråler av glede ved besøk. 
De får positive tilbakemeldinger fra ansatte og 
pårørende, og ved at trivselsvennene viser stor iver. 
De opplever det som motiverende å få jobbe som 
trivselskoordinatorer og har en stor glede av å være en 
del av dette prosjektet.

Teamarbeid – en nøkkelfaktor
Trivselskoordinatorene har jobbet som et team for å 
lage et godt opplegg rundt det å rekruttere og ivareta 
det som ble definert som «trivselsvenner». 

De  har fordelt ansvaret, men sørget for at begge 
har oversikt over alt som skal foregå. Fortløpende 
refleksjon og tankeutveksling dem i mellom har vært 
viktig for å kunne forutse og løse eventuelle utfordringer.

oRGAniSERT
SAMARBEid

Annonse 
i lokalavisen

De 16 personene som har deltatt som trivselsvenner 
i pilotprosjektet, er ressurssterke personer med ulike 
egenskaper og interesser. Trivselskoordinatorene har 
derfor hatt en viktig funksjon når det gjelder å vurdere 
hvilken trivselsvenn som kan passe den enkelte bruker 
som ønsker dette tilbudet. Det har vært fortløpende 
kartlegging av sykehjemmets og beboernes behov for 
hjelp av frivillige, samt organisering av dette ved ulike 
arrangementer ved sykehjemmet.

Vi søker deg som vil bidra til en positiv og meningsfull hverdag for eldre på sykehjem. Du trenger ingen forkunnskaper, bare engasjement! 
Sykehjemmet skal prøve ut en ny modell for samarbeid med frivillige, og vi er ute etter deg som kan delta i dette prøveprosjektet i november og desember i år. 
Vi trenger hjelp både på dagtid og kveldstid. Har du en time til overs en dag i uken? 
Ta kontakt med vårt miljøteam for å bli trivselsvenn:E-POST: utviklingssenter@kristiansund.kommune.no TLF: Ida Ranheim: 476 38 073 | Tone Veglo: 954 41 629

VIL DU VÆRE
TRIVSELSVENN PÅROKILDE SYKEHJEM?
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ledelsen har sånn 
trua på dette og 
backer oss opp. 
Vi er sammen om 
dette og de legger 
til rette for at 
dette skal bli 
bra. det er “alfa 
omega”!

- trivselskoordinatorene
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det er lett å være 
trivselsvenn når 
koordinatorene er 
så engasjerte

- trivselsvenn
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I samarbeid med enhetsleder arrangerte de 
oppstartsmøter for trivselsvennene. Totalt 14 frivillige 
møtte opp for orientering om prosjektet og avklaring 
rundt forventninger om rolle og ansvar. 

Trivselskoordinatorene har hatt tett dialog med 
trivselsvennene hvor organisering i form av å sette opp 
avtaler mellom beboer og trivselsvenn har vært viktig. 
De har også vektlagt å forberede avdelingene og de 
ansatte slik av trivselsvennene har blitt tatt i mot på en 
god måte når de kommer på besøk.

Oppfølging av trivselsvennene i form av jevnlige 
telefonsamtaler eller sms-utvekslinger etter 

diAloG oG oppFølGinG Av 
TRivSElSvEnnEnE

besøkene, har også vært viktig. Ida og Tone har også 
vært tilgjengelige dersom trivselsvenner har behov for 
en prat eller ønsker å ta opp noe.

Trivselskoordinatorene har også hatt ansvaret for 
å lese evalueringsskjema som trivselsvenner fyller 
ut etter hvert besøk. Her kan trivselsvennene skrive 
om de ønsker en prat, eventuelle utfordringer ol. 
Tilbakemeldinger om behov for kursing og innspill om 
forslag til organisatoriske forbedringer har de forsøkt 
å løse fortløpende.
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Fra et ledelsesaspekt er det noen suksesskriterier:

•  Skape lik forståelse for hva det vil si å være trivselskoordinator

•  Legge til rette for arbeidet som skal utføres

•  Skape legitimitet for ordningen/tjenestetilbudet i egen enhet

•  Skape en infrastruktur for frivillighet i sykehjem

•  Dedikerte stillingsstørrelser som trivselskoordinator

•  Fast møteplass/møtearena

•  Være på tilbudssiden hele veien; ikke se problemer men muligheter

ERFARinGER 
FRA lEdElSEn
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Frivillige eirik er et fantastisk 
menneske for pasientene våre. 
Husk at han er bare 16 år og har 
så gode holdninger!

-ansatt Janne
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Etter en pilotperiode på tre måneder, vektlegges 
de positive erfaringene når Rokilde sykehjem nå 
velger å implementere samarbeidet med frivillige 
i ordinær drift. Det krever en del å organisere og 
ivareta «Trivselsvennene», men de positive resultatene 
bidrar til at sykehjemmet som helhet velger å sette av 
ressurser og satse på dette videre. Det må nevnes at ti 
av trivselsvennene blir med og viderefører ordningen 
som trivselsvenn i sykehjem. 

Fremover vil vi:

•  Ansette trivselskoodinatorer i dedikerte stillinger

•  Åpne trivselskontor

•  Spre tilbudet videre til andre sykehjem i egen 
kommune 

vEiEn 
vidERE

Pilotperioden har vært en ubetinget suksess, og vi har 
høstet svært positive erfaringer. Utgangspunktet var 
ingen frivillige. Dagens situasjon er at alle som ønsker 
en trivselsvenn har fått en- og i noen tilfeller to.

Vi har erfart at den viktigste suksessfaktoren er 
engasjert og samvittighetsfull oppfølging av alle 
involverte trivselsvenner, beboere, pårørende og 
ansatte. Uten dyktige trivselskoordinatorer hadde ikke 
denne satsingen vært bærekraftig.

Trivselskoordinatorer i dedikerte stillinger
Selv om det har vært arbeidet både vel og lenge med 
tilrettelagte trivselstiltak ved sykehjemmet tidligere, 
har det ikke vært avsatt dedikerte stillinger til dette 
formålet. Ved å omprioritere ressurser har vi nå fått 
muligheten til å ansatte våre to trivselskoordinatorer 
i til sammen 60 % stilling. Den ene koordinatoren er 
Tone Veglo. Hun skal i hovedsak fortsette med intern 
tilrettelegging. Det vil si å finne best mulig match 
mellom beboere og trivselsvenner, gi god oppfølging, 
sette opp avtaler osv.

spredning til de andre sykehjemmene
Den andre koordinatoren er Ida Ranheim. Hun 
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vil arbeide mer eksternt med å rekruttere nye 
trivselsvenner både til Rokilde sykehjem og til de 
andre sykehjemmene i kommunen. Hun vil også sørge 
for å gi informasjon og opplæring både til ansatte 
og trivselsvenner underveis. Nye trivselsvenner skal 
rekrutteres fortløpende og etter behov. Det viktigste 
er likevel at de som melder seg som frivillig blir godt 
ivaretatt og dermed får lyst til å komme tilbake.

Åpning av trivselskontor
Høsten 2014 var Rokilde sykehjem sammen med leder 
i brukerrådet for sykehjemmet med på studietur til 
demenslandsbyen i Hogeweyk utenfor Amsterdam. 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte denne 
turen. Noe av det viktigste vi tok med hjem derifra var 
landsbyens “reisebyrå”.  Dette var en møteplass for 
frivillighetskoordinatorer, frivillige og innbyggerne. 
Trivselskontoret ved Rokilde sykehjem blir åpnet i 
februar 2015, og skal fylle den samme rollen. Her kan 
trivselsvenner møte trivselskoordinatorene for avtaler, 
oppfølging og en hyggelig prat.
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Trivselsvennene som meldte seg til å være med 
å utvikle tjenesten ved å delta i pilot. Uten deres 
samvittighetsfulle engasjement hadde vi ikke kommet 
noen steder. 

Trivselskoordinatorene som har demonstrert et unikt 
engasjement, og har vært allestedsnærværende før, 
under og etter pilotperioden. Ildsjeler med høy faglig 
kompetanse er oppskriften på suksess.
 
Fylkesmannen i møre og romsdal, som har støttet 
designprosjektet økonomisk, og også gitt tilskudd 
til utdanning av frivillighetskoordinatorer via 
Kompetanseløftet 2015. Stor takk for at vi også har fått 
tilskudd til å utvikle dette inspirasjonsheftet. Vi håper 

og tror det har vært vel anvendte tilskuddsmidler.

Designit Oslo som har gjennomført innsikt og 
designet den nye trivselsvennordningen sammen 
med oss, og for det vakre arbeidet med å utarbeide 
inspirasjonsheftet.  Det er en glede og fryd å 
samarbeide med dere.

Brukerrådet, beboere, pårørende, ansatte 
og samarbeidsaktører som har gitt innspill, 
tilbakemeldinger, delt erfaringer og kommet med råd 
underveis. En spesiell takk til våre kulturverter som 
har bidratt ekstra til å være det gode vertskap for 
trivselsvennene. 

SpESiEll TAKK

Trivselsvenn i sykehjem er en suksesshistorie, og det 
mange som fortjener ære og takk. Varm takk til:
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heftet er utarbeidet av 
Trude Eines (Høgskolen i Molde)
Ida Ranheim (trivselskoordinator)
Tone Veglo  (trivselskoordinator)
Stephanie Helland (enhetsleder ved Rokilde sykehjem)
Inger-Lise Lervik (Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal)
Emilie Strømmen Olsen og Stein-Fredrik Fossum (Designit Oslo)

Foto
Hedda Bangsund
Designit Oslo
Rokilde sykehjem

Grafisk design
Designit Oslo
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Vil du være trivselsvenn? 
Ta kontakt med trivselskoordinator 
Ida Ranheim :

Tlf: 
+47 907 40 651 

e-post:
ida.ranheim@kristiansund.kommune.no
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