
 

   

 

AKTIVITETSVENN 2015 – Sommerhilsen fra Liv Synnøve 

 

 

Hei alle venner, 

Aller først vil jeg rette en stor TAKK til alle frivillige som har meldt seg på kurs for Aktivitetsvenner og  

som har fullført kurs. Noen venter spent på å bli koblet sammen med en person med demens, noen 

er allerede i gang. En aktivitetsvenn får ringvirkninger for så mange. For personen med demens, 

pårørende, venner, omgangskretsen og helsepersonell. Dere er gull verdt!  

TAKK til alle som engasjerer seg, bidrar med deres kompetanse og  deltar i de lokale arbeidsgruppene 
i kommune. Det er så mange dedikerte personer i kommunene og når disse møtes, da skjer det gode 
ting! Til høsten skal vi ha en samling for arbeidsgruppene til oppstartskommunene, for å evaluere 
oppstarten og planlegge veien videre. Mange flere kommuner har også startet og det er planlagt kurs 
i mange kommuner til høsten. 
 
Aktivitetsvenn er godt kjent i egen organisasjon i Møre og 
Romsdal. Jeg har gjennomført innlegg/ presentasjoner i 
mange kommuner, under Demenskonferansen 2015, 
regionmøter, fylkesårsmøte og mye mer.  Milepælsplanen 
for høsten 2014 og våren 2015 er kort oppsummert 
gjennomført på mange punkt og i prosess på andre punkt. 
Aukra, Kristiansund, Herøy og Molde har gjennomført sine 
første kurs og er i ferd med å koble Aktivitetsvenner 
sammen med personer med demens. Sunndal, Surnadal, 
Rindal, Halsa, Gjemnes, Fræna og flere kommuner er i gang 
med arbeidsgrupper og møtevirksomhet for å etablere 
Aktivitetsvenn i sin kommune.  
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Kommune Dato  
Kurs 

År Antall 
Aktivitetsvenner 
som deltok på kurs, 
inkl. arbeidsgruppe 

Kommentarer 

Aukra 2.og 9. februar 2015 10  

Kristiansund 20.og 27.april 2015 14  

Kristiansund 
St.hanshaugen 
videregående skole 

11.og 12.juni 2015 26 Helsefagelever 
vk2 

Molde  4.og 11.mai 2015 15  

Herøy 20. og .27.mai 2015 14  

Rindal 1.og 8.sept. 2015   

Sunndal 14.og 
28.september 

2015   

Gjemnes 29.oktober og 
5.november 

2015   

Halsa 5.og 
12.oktober 

2015   

Fræna Oktober 2015   

Herøy 
Videregående skole 

Høst 2015  Helsefagelever 

Kristiansund, 
St.hanshaugen v.g. skole 

Høst 2015  Helsefagelever 

Romsdal videregående 
skole  

22.september 2015  Helsefagelever 
Voksenoppl. 

Fræna videregående skole Høst eller vår 2015/ 
2016 

  

Surnadal Høst 2015  Arbeidsgruppe i 
etablering 

Haram Høst  2015  Planlagt 
informasjons- 
møte 

Stranda Høst 2015  Planlagt 
informasjons- 
møte 

Rauma Høst 2015  Gjennomført 
info.møte 
Planlegger 
oppstartsmøte 

Averøy Høst 2015  Planlegger 
informasjons- 
møte 

Volda og Ørsta Høst 2015  Gjennomført 
info.møte 
Tilbud om 
oppstart 

 



 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har sammen med Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal fått 
midler til KULtur, som er en turløype med lokal kulturopplevelse tilrettelagt for folk flest. KULtur er 
en flott tilrettelegging for mye aktivitet og opplevelser for Aktivitetsvennordningen. 
Oppstartkommunene Aukra, Herøy, Kristiansund og Herøy vil bli prioritert i første omgang.  
 
Ressursgruppen for Aktivitetsvenn på fylkesnivå, hadde møte i mai. Ressursgruppen bidrar til å gi 
prosjekt Aktivitetsvenn faglig støtte, aksept, tyngde og forankring. Gruppen mål er å fungere som en 
buffer for prosjektet, gi råd og samarbeide om felles interesser i demenssaken og folkehelsearbeid 
samt formidle informasjon ut i sine organisasjoner/arbeidsplass. På møtet kom det mange innspill på 
hva vi sammen kan bidra med for å skape ett demensvennlig fylke. Disse innspillene skal vi ta med 
oss i utarbeidelsen av en felles plan på fylkesnivå.  
 
Vi vil i samskapelse jobbe mot vårt overordnede mål: 
 « Møre og Romsdal – det første og beste demensvennlige fylke»!  

 

 
 
Fra venstre: Greta Hanset, seniorrådgiver Helse og Sosial avdelingen, Fylkesmannen i M&R, Else Lykkeslet, førsteamanuensis 
Høgskolen i Molde, avd for helse og sosialfag, Arne Ruset, overlege/psykiater Helse Møre og Romsdal, Alderspsykiatrisk 
seksjon Hjelset, Else Marie Gulseth, daglig leder fylkeskontoret Nasjonalforeningen for folkehelsen, Paula Næss Skår, 
rådgiver likestilling, eldre og funksjonshemma MR fylke kulturavd.,Anne Holen Grønningsæter, tillitsvalgt Fagforbundet 
Møre og Romsdal, Ellen Hammer, FYSAK koordinator og Idrettsfaglig konsulent, Idrettskretsen og God Helse stab, Marit 
Hoemsnes Angen, demenskontakt i fylkesstyret Nasjonalforeningen for folkehelsen og leder ved Råkhaugen dagsenter, Inger 
Storheim, demenskontakt i fylkesstyret Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Ikke tilstede på bildet: Representant fra Norsk sykepleierforbund, Møre og Romsdal og Hege-Beate Skjølberg, Leder av IA 
rådet og Avd.direktør for NAV Arbeidslivssenter 

 
 

Frivillighet + kommune = sant! I samskapelse skal vi sammen bidra for å gi personer med 

demens flere gode opplevelser og gode dager.  

 

Ønsker dere en riktig god sommer og god ferie!  
Mvh 

Liv Synnøve Hoel 

Regional prosjektleder Aktivitetsvenn 

Liho@nasjonalforeningen.no 

mailto:Liho@nasjonalforeningen.no

