
Morgendagens helsetjeneste på sykehjem 

 
 

Forskergruppen ‘Aldring, helse og velferd’, HIOA, inviterer til konferansen: ‘Hvordan møter vi 

morgendagens behov for helsetjenester på sykehjem? Fokus på mat, tannlegebehandling, omsorg, 

rehabilitering og fysisk aktivitet. Forskergruppen ‘Aldring, helse og velferd’ ønsker å ha et nært samarbeid 

med praksisfelt, politikere og utdanningssektoren. Temaet helsetjenesten på sykehjem vil være en viktig sak 

under høstens kommunevalg. Et tettere og mer systematisk samarbeid mellom forskere, praksisfeltet og 

utdanningsinstitusjonene kan bidra til økt fokus på fag- og kunnskapsutvikling. Gjennom dette samarbeid 

ønsker forskergruppen ‘Aldring, helse og velferd’ å bidra til kvalitet i helsetjenestene gjennom 

implementering av kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og øke fokuset på praksis i forskergruppens forskning. 

Kliniske beslutninger skal være basert både på relevant forskning, erfaringskunnskap, brukermedvirkning og 

realistiske rammefaktorer. Denne dagskonferansen er et ledd i dette. Det vil bli god anledning for deltakerne 

til å reise spørsmål og å delta i debattene. Forskergruppen ønsker å bidra til at landets hovedstad har en arena 

hvor aldersforskning møter helsetjenestens og helsepolitikks aktører til kunnskaps- og meningsutveksling.  
 
I 2013 var det 41 594 sykehjemsplasser i Norge, hvorav 33 968 langtidsplasser. Det utgjør den største 

institusjonspopulasjonen i Norge. Beboere i sykehjem utgjør er en stor gruppe med mangfoldige og 

sammensatte hjelpebehov. Det antas at 80 prosent beboerne i norske sykehjem har demenssykdommer, og at 

ca. 70 prosent har psykiske lidelser [Meld St 29 (2012-2013) Morgen dagens omsorg]. Sykehjemsplass 

tilbys kun personer som har så dårlig helsetilstand at de blir vurdert til ikke å kunne ta vare på seg selv, 

verken i egen bolig eller i omsorgsbolig. Beboere i sykehjem er dermed en gruppe med stort behov for 

oppfølging av sin helsetilstand. Sykehjemmene skal ivareta mange ulike funksjoner; omsorg for personer 

med demens, rehabilitering, korttidsopphold, avlastningsopphold og palliativ omsorg i livets slutt. Av 

sykehjemmene er 90 % kommunalt eid og drevet. Standarden i sykehjemmene blir stadig bedre. Nå har 80 

% av pasientene enrom med eget bad og toalett. Både en aldrende befolkning og prevalensen og 

alvorligheten av sykdommer og lidelser som er forbundet med innleggelse i sykehjem vil påvirke presset på 

sykehjem og primærhelsetjenesten i årene som kommer.   

 

Temarapporten ‘Menneskerettigheter i norske sykehjem’, utgitt i 2014, peker på at det er relevant å ha fokus 

på tilgang til mat og drikke, tannlegebehandling, omsorg, rehabilitering og fysisk aktivitet. Det er bred 

enighet på tvers av politiske partier, på ulike nivåer i forvaltningen, blant eksperter, publikum generelt og 

berørte individer at eldreomsorgen i Norge må forbedres.  Vi ønsker å sette fokus på utfordringer i sykehjem 

med hensyn til: 

 

 Menneskerettigheter  

 Demenssykdommer og psykiske lidelser   

 Ernæringsutfordringer  

 Omsorg, rehabilitering og fysisk aktivitet. 

 



 

Tidspunkt  fra 11.9, 2015, kl: 09.00 -16. Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46. 

 

 

 

 

 

Sted Atene I og Atene II: Piletredet 46, se:  
 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser 

 

 

Program 
 

09.00 Velkomst ved forskergruppeleder professor Astrid Bergland 
 
 Åpningstale ved statssekretær Lisbeth Normann, Helseministerens kontor, HOD 

 

09.20 Menneskerettigheter i norske sykehjem ved Wenche Frogn Sellæg, Statens seniorråd  
 
10.00 "Utfordringer ved omstilling til Helsehus i Sykehjemsetaten": vyer og mål" for omstillingen: 

Forskjellen mellom korttids- og rehabiliteringsplasser samt innvirkningen bestiller-utførermodellen 

ved prosjektdirektør Torill Madsen, Sykehjemsetaten, Oslo kommune 
  

10.45 Pause 

 

11.00 ‘State of the art’: Fysisk aktivitet og trening på sykehjem ved Phd kandidat Elisabeth Wiken 

Telenius, HiOA  
 
11.45 Lunsj- som deltagerne må ordne selv 
 
12.45 Ernæringsutfordringer i sykehjem og implikasjoner for utdanning av sykepleiere ved høgskolelektor 

Anne Karine Gjerlaug, HiOA. 
 
13.15 Skal jeg virkelig servere dette? – om mat og måltider til eldre med tygge og svelgevansker på 

sykehjem ved Marianne Schage og Miriam Ribbegren Svendsen, tidligere masterstudenter i 

samfunnsernæring HiOA. 
 
14.00 Bevegelsesveiledning for mennesker med demenssykdom som bor på sykehjem v/ Post doktor, 

førsteamanuensis Anne Langaas, HIOA 
 
14.30 Personsentrert omsorg i praksis på Oslosykehjemmene v/ Gunilla Martinsson Utviklingssenter for 

sykehjem i Oslo 

15.00  "Mangel, behov og muligheten for tannpleie ved sykehjem" ved professor emeritus Seniorsaken Per 

Nygard Østby  

 

15.30  Hverdagslivet for sykehjemsbeboere? Behov og utfordringer i fremtiden, praksiserfaringer ved 

 Ergoterapeut Kai Inge Solheim  

 

16.00 Vel hjem 
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