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Mari Ann Benonisen, Leder Omsorgstjenesten Fastlandet, Tromsø Kommune

Prioritering og fordeling

I Lakselvbukt i Tromsø deltar fire ansatte på «Demensom-
sorgens ABC». Dette året er det miljøbehandling som er 
hovedtema. Forslaget til aktiviteter ute, var å ta tre til fire 
brukere med ut på en sjarktur. Enhetsleder Brit Fosse ble  
orientert om opplegget. Hun sa «go» og dermed var det bare 
å starte planleggingen. Dato ble bestemt, og både skipper og 
sjark ble klarert. 

Vi ønsket å gi brukerne en god opplevelse og en god dag.  
Ordet opplevelse handler om å bli dratt ut av det vanlige, ut 
av det jevne hverdagslivet og er knyttet til øyeblikket her og 
nå. I dagens eldreomsorg snakkes og skrives det om alle eldre 
som ikke kommer seg ut. Dette var noe vi ønsket og ønsker 
å gjøre noe med. Vi tenker på hvordan vi selv hadde følt det 
dersom vi ikke kom oss ut i frisk luft. 

Årets sommer har ikke vært den beste, så heller ikke den 5. 
juni. Dagen kom med overskyet vær, 8 grader og litt regn i 
luften. Skipper Magnar hadde ventet på telefon fra oss om at 
turen ble avlyst, men det ble den ikke. Fire ansatte var svært 

Fra teori til sjarktur

Mange institusjoner har kanskje flotte arealer rundt seg, både fine turområder og fine hag-
er. Vi har fjell og fjord. Lakselvbukt er omringet av en storslått natur og vi har havet i umid-
delbar nærhet. Mange av våre brukere har drevet med fjordfiske og dette var bakgrunnen 
for ideen med sjarkturen.

motivert og møtte på jobb med sydvest og regnjakke. Tre 
brukere var også ivrige og var klar for en tur. Kaffen ble kokt 
og nistepakkene ble smurt, fiskestenger ble gjort klar og så 
bar det av sted. Ei dame på 88 år, to menn på henholdsvis 82 
og 78 år. 

Ansatte fikk gjort observasjoner av brukere og ble over-
rasket over funksjonsnivået. Kanskje den de trodde skulle  
beherske dette best var den som hadde mest behov for hjelp, 
både det med å komme seg i båten og det å fiske. Vi hadde ei 
dame på 88 år som i sitt unge voksenliv pleide å ro ut å fiske, 
men det var «mange, mange år siden sist hun hadde vært ut 
på fjor´n» sa hun. Hun var den mest iherdige av alle. Hun 
storkosa seg, og det var artig å se. 

At ansatte tar initiativ og viser engasjement er viktig. Det 
gjør noe med faget vårt, vi viser et mangfold og vi ser at det 
nesten umulige blir mulig. Vi vil takke Tromsø kommune og 
USHT Troms for at det satses på kompetanseheving innen et 
viktig felt som demensomsorgen er.

            Foto: Merete Pedersen
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Mari Ann Benonisen, Leder Omsorgstjenesten Fastlandet, Tromsø Kommune Lena Røsæg Olsen, Daglig leder, Løkta

Løkta formidler informasjon, bistår i plan og ut-
viklingsarbeid og driver nettverksbygging. Vi er til 
for kommunens politiske og administrativ ledelse, 
helsepersonell i kommunen og i den desentraliserte  
spesialisthelsetjeneste, samt for pasienter, pårørende og 
brukerorganisasjoner.  Løkta holder til i Kunnskapsparken 
på Finnsnes og her arrangerer vi nettverksmøter og kurs.   
Midt-Troms regionråd er Løkta sin eier og administrativt 
råd, bestående av rådmennene, er styringsgruppa til Løkta. 
Både her og i regionrådet (ordførerne) forankres prosjekter 
og annen aktivitet som Løkta leder.  

Fagnettverk skaper utvikling og gir kompetanse 
Løkta driver i dag fem fagnettverk og flere prosjekter. 
Nettverkene er innen saksbehandling og dokumentasjon, 
psykisk helse og rus, geriatri, lindrende behandling og ut-
viklingshemning.  Hvert nettverk har en ressursgruppe som 
består av ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten, 
samt brukerrepresentant. Dette danner grunnlag for  
samarbeid i hele Midt-Troms. Fagutviklingen er ofte  
prosjektbasert og skjer etter innspill fra kommunene, i tråd 
med nasjonale satsninger.   

Løkta viser vei

I Midt-Troms samarbeider åtte kommuner interkommunalt om en enhet for kvalitetsut-
vikling i helse og omsorg. Enheten ble opprettet i 2005 og fikk det symbolske navnet Løkta. 

Helsepersonell på oppstartsseminar på Finnsnes 10. juni i prosjektet Dokumentasjon av helsehjelp               Foto: Toril Bülow

Planarbeidet før samhandlingsreformen ble utført gjennom 
Løkta. Vi var en sentral aktør i utarbeidelsen av tjeneste- 
avtalene inkludert planlegging av intermediæravdeling. 

Folkehelse og forebygging er i dag sentrale  
begreper i alt vårt arbeid, spesielt i samhandlingsprosjektet  
psykisk helse og rus, og i arbeidet med å etablere lærings- og  
mestringstjenester.

Sammen er vi sterke 
Løkta har flere samarbeidspartnere, bla Fylkesmannen, 
USHT Troms og nasjonale kompetansesentre.  
Det interkommunale samarbeidet gjør det enklere for oss å 
få hjelp med kompetanseheving.  

Løkta har rutiner på forankring, gjennomføring og oppfølg-
ing av store prosjekter. For tiden gjennomføres prosjektet 
«Dokumentasjon av helsehjelp» i regi av USH Troms. Gjen-
nom felles tiltak skal vi utvikle gode strukturer og rutiner. 
Implementering tar tid og er et kommunalt ansvar. Sammen 
er vi sterke og det er gøy å jobbe med utvikling!
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Jenny-Marlén S. Fossan , Helsefagarbeider, Balsfjord kommune

Jenny-Marlén i Brasil «Man må høre og vise forståelse for det som pasienten forteller, og være tilstede der og da»               Foto: World Skills Norway

Jenny-Marlén er helsefagarbeider. Da hun var ferdig utdan-
net fikk hun tilbud om fast full stilling i Balsfjord. I april 
2014 deltok hun i fylkesmesterskapet i Troms. Som vinner 
gikk hun videre til NM. Jenny-Marlén har brukt mye tid og 
energi på å få gull. Her forteller hun om veien til Brasil og 
hennes opplevelser der. 

Veien til Brasil
NM ble gjennomført i Trondheim. Jeg vant, og dro til USA, 
Florida, Fort Myers med Yvonne Soggemoen (Expert) som 
var blitt min trener. Vi var der i 4 uker og jeg jobbet som 

Verdens beste helsefagarbeider

Jenny-Marlén Fossan 22 år fra Balsfjord i Troms deltok i Yrkes-VM, Worldskills, i Brasil i au-
gust og tok gull! Hun sier: «Jeg er rørt til tårer over alle hilsningene og gratulasjoner jeg har 
fått på sms, mail, snapchat og facebook. Vil takke alle som har støttet meg underveis».

frivillig på et 5 stjerners sykehjem, Calusa Harbour 5 star. 
Der fikk jeg øve på engelsken, slik at øvingen mot VM skulle 
gå lettere. Jeg og Yvonne ble godt kjent i løpet av turen, noe 
som har vært avgjørende for at jeg skulle få et så godt  
resultat. 

Vi har trent i Oslo, Egersund, Tromsø og Ålesund og 
Balsfjord. Jeg har trent med tidligere VM, EM og NM  
deltagere. Yvonne har arrangert alle øvingshelgene og 
ukene, hjemmelekser og brukt mye tid og arbeid for å gjøre 
meg mest mulig forberedt til VM. Vi har hatt tett kontakt. 
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Jenny-Marlén S. Fossan , Helsefagarbeider, Balsfjord kommune

Jeg fikk 50 % permisjon fra Balsfjord kommune for å  
forberede meg til VM. Flere organisasjoner har gitt viktig 
økonomisk støtte, ved å dekke hotell og reiseutgifter.

I Brasil
Vi reiste som samlet landslag fra Oslo til Brasil 08.august 
2015. Etter mange timers reise var vi endelig fremme. Alle 
var veldig spente på hva vi gikk til og hvordan de neste 
dagene kom til å være. 

Første dagen dro alle deltagerne til et stort Resort med 
mange fasiliteter. Dagen etter hadde vi familiarization day 
og vi prøvde utstyret på scenen. Neste dag var vi på “One 
school, One country”. Her besøkte vi en barneskole med 
1200 elever. Elevene hadde danse-show, de sang for oss og 
serverte frukt. Vi svarte på spørsmål om Norge,  
konkurransen og om oss og vi ropte kampropet vårt for 
dem. Alle elevene og lærerne ville ta bilder med oss hver 
og en. Det var nesten litt trist å reise fra dem, for de var så 
gjestfrie og så utrolig glad for at vi kom og besøkte dem. 

Yrkes-VM, Worldskill  
På åpningsseremonien ble hvert land presentert. Det var 
mye show og en del taler, masse publikum og presse.

Konkurransen ble gjennomført over 4 dager. Det var 16 
praktiske oppgaver og 4 planleggingsoppgaver. Oppgavene 
foregikk på en scene med en skuespiller som skulle være 
pasient, og dommere. Alle har mikrofon og høreapparat. To 
konkurrenter sto på parallelle scener og arbeidet ved siden 
av hverandre. Jeg spilte parallelt med team Sverige hele  
tiden. Type oppgaver var cerebral parese, diabetes,  
hjertesvikt, demens, palliativ pleie, hjerneslag, multiple 
sclerose, kols, kognitiv svikt, stomi, hofte operert, brystkreft, 
astma og lungebetennelse. 

Dag 1 begynte bra. Det var en del tekniske problemer med 
lydanlegget. Jeg gråt en del på open communication med 
Yvonne, fordi jeg selv følte at det var en del ting jeg ikke rakk 

på de ulike oppgavene. Dag 2 gikk ikke så bra, og jeg fikk 
lite poeng. Jeg var nok preget av dagen før og var motløs. 
Jeg hadde mest lyst til å reise hjem og være ferdig med hele 
VM. Dag 3 gikk kjempebra, over all forventning faktisk. Jeg 
gikk hjem med et smil om munnen. 

Dag 4 begynte bra, men fikk nok en gang tekniske  
problemer. Vi måtte avbryte etter start to ganger og jeg 
måtte begynne på samme oppgave for 3. gang. Da knakk jeg  
sammen bak scenen og begynte å gråte. Jeg hadde kun sovet 
2 timer de fleste konkurransedagene og var sliten. Jeg fikk 
en pause og pratet med Yvonne, før jeg gikk på scenen igjen. 
Dette var avgjørende for at jeg skulle klare meg så bra på 
scenen etter pausen. De andre oppgavene resten av dagen 
gikk veldig bra. 

Norsk aften, var samme dag som siste konkurranse dag. Dit 
kunne alle fra Norge som var deltager, expert, delegat,  
foreldre, teamleadere og opplæringskontor. Vi nøt god mat 
og drikke og hadde gode samtaler. 

GULL 
Avslutningsseremonien var veldig nervepirrende. Vi hadde 
hatt lange og intensive dager og var spent på resultatet. For 
health and social care, som var min skill, kom Norge,  
Singapore og Italia på pallen. Vi var alle like sjokkerte da 
Singapore tok bronse, med tanke på at de alltid har fått gull, 
så lenge health and social care har vært arrangert. Jeg var 
helt målløs og sjokkert over å ha tatt gull og det gikk ikke 
helt opp for meg med en gang. Jeg fikk også Best of nation 
medalje for å ha best score innad i landslaget. Det var veldig 
fine medaljer som jeg skal ta godt vare på. 

På Gardermoen var det en hel gjeng som møtte opp med 
kamera, blomster og klemmer. Da jeg landet i Tromsø 
stod hele familien med norske flagg, kubjeller og haugevis 
med blomsterbuketter. Vi dro ut og spiste sammen og fikk 
servert gull kake med bilde av meg og gullmedaljene. 

Vil du starte et prosjekt? Har du fått en ide? Er det et tiltak på arbeidsplassen din som du gjerne skulle ha gjort noe med? Er 
du engasjert og nytenkende? 
 
USHT Troms utlyser årlig ut «Frie midler» som økonomisk støtte til prosjekt som bidrar til økt kvalitet på helse- og  
omsorgstilbudet til brukere i hjemmetjeneste og sykehjem i Troms. Midlene er tilgjengelige for helsearbeidere og andre  
aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke. Frivillige organisasjoner og/eller pårørende kan også søke. 
 
Søknadsfrist for «Frie midler» for 2016 er 15. november 2015
 
Vi har stor tro på prosjektorientert arbeid og inviterer til kurset «Gøy å jobbe i fagprosjekt» 15. oktober i Harstad. Helse- 
personell som ønsker å lære mer om prosjektarbeid og/eller personell som planlegger å søke Frie Midler kan delta.  
Kurset er egnet både for personer med og uten erfaring fra prosjektarbeid.  Påmeldingsfrist til kurset er 1. oktober. 
Mer informasjon på: http://www.tromso.kommune.no/usht-troms

Ønsker du å drive fagutvikling i kommunehelsetjenesten?
Nå kan du søke på prosjektmidlene “Frie midler” for 2016
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Rita K. Klausen , Emneredaktør, Senter for omsorgsforskning Nord

Bodil Hansen Blix , Postdoktor, Senter for omsorgsforskning Nord

Konferansen arrangeres årlig i Urbana - Champaign,  
3 timers togtur fra Chicago. ICQI drives av kjente forskere 
som også står bak tidsskriftet Qualitative Inquiry. Direktør 
er professor Denzin, en velkjent forsker innenfor kvalitative 

På forskerkonferanse i USA
Den ellevte International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI) ved University of Illinois 
(USA) ble holdt i mai 2015, og dette var andre gangen Senter for omsorgsforskning Nord del-
tok og presenterte forskning vi arbeider med. 

og narrative metoder. ICQI er opptatt av blant annet lokal-
basert forskning, urfolksstudier, psykologi, sosialt arbeid, 
psykisk helse, omsorgsforskning og kjønnsforskning.  
Konferansen favner bredt, og er opptatt av å beholde sin 
tverrfaglige tilnærming. ICQI er et samlingssted for folk fra 
hele verden med en særlig interesse for sine fagfelt. Her kan 
man danne forskningsnettverk, og legge grunnen for  
fremtidig samarbeid med utenlandske og norske kolleger. 
I år var det over 1600 presentasjoner med 2200 involverte 
deltakere fra over 70 forskjellige land. For oss fra SoF Nord 
har dette vært et godt sted å presentere arbeidet vårt på. Vår 
presentasjon i år hadde tittelen ‘Shame, shortcoming, and 
uncertainty as sources of knowledge in narrative research’1, 
og omhandlet etiske utfordringer i forskningsintervju. Vi 
har også publisert to artikler i tidsskriftet Qualitative  
Inquiry som noen kan finne spennende: 

Klausen, R. K., Haugsgjerd, S., & Lorem, G. F. (2013). “The 
Lady in the Coffin”–Delusions and Hearing Voices A  
Narrative Performance of Insight. Qualitative Inquiry, 19(6), 
431-440.

Blix, B. H. (2015). “Something Decent to Wear”  
Performances of Being an Insider and an Outsider in  
Indigenous Research. Qualitative Inquiry, 21(2), 175-183.

Lenke til abstracts: 
 
http://qix.sagepub.com/content/19/6/431.abstract

http://qix.sagepub.com/content/21/2/175.abstract

Nå kan også helsepersonell i Finnmark søke på Frie midler
De tre Utviklingssentrene lyser ut midler for 2016 og søknadsfristen er 20.november 2015.

Frie midler er et tiltak for å stimulere til små, praksisnære prosjekter i helse- og omsorgstjenestene i Finnmark 
slik at den enkelte ansatte kan gå fra ide til prosjekt med sine tanker og ideer. Søknad sendes Utviklingssenter 
for hjemmetjenester i Sør-Varanger kommune. 

Utviklingssentrene i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark arrangerte erfaringskonferanse sammen med 
kommunene i fylket 16. og 17. september i Karasjok. Et tema var Frie midler og kommunene hadde mange ideer 
og forslag til fagprosjekt. 

http://qix.sagepub.com/content/19/6/431.abstract
http://qix.sagepub.com/content/21/2/175.abstract
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Rita K. Klausen , Emneredaktør, Senter for omsorgsforskning Nord

Bodil Hansen Blix , Postdoktor, Senter for omsorgsforskning Nord

Bodil Hansen Blix, Postdoktor, Senter for omsorgsforskning Nord

Torunn Hamran, Professor, Senter for omsorgsforskning Nord

Senter for omsorgsforskning Nord, UiT Norges arktiske  
universitet, har, på oppdrag fra Helsedirektoratet  
utarbeidet et temahefte om helse- og omsorgstjenester til 
samiske eldre, som en del av satsingen under Demensplan 
2015. Arbeidet er gjort i samarbeid med en bredt sammen-
satt referanse- 
gruppe med representanter fra ulike samiske og helsefaglige 
miljøer.

I arbeidet med heftet har vi tatt utgangspunkt i allerede 
tilgjengelig kunnskap, fra ulike kilder. Vår oppgave har vært 
å velge ut, sammenstille og gjøre kunnskapen tilgjengelig.

Alle har rett til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstje-
nester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, 

TEMAHEFTE Helse- og 
 omsorgstjenester til samiske eldre

kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon. Et 
kvalitativt godt helse- og omsorgstilbud til samiske eldre 
krever kompetanse i samisk språk og kultur, samt kunnskap 
om historiske og sosiale faktorer av betydning for den  
enkeltes livssituasjon. Det bor personer med samisk  
bakgrunn i hele landet. Mange av dagens eldre bærer på 
erfaringer med fornorskning og stigmatisering av samene. 
Dette er en del av vår historie som ikke er like godt kjent 
over hele landet. Mange ansatte i helse- og omsorgstjenest-
en har lite kunnskap om det samiske samfunnet. 

Vi har lagt vekt på at samiske eldre er en mangfoldig 
gruppe. Eldre samer tilhører alle samfunnslag, yrker og  
utdanningsgrupper, og er bosatt i alle deler av landet, noe 
som også understrekes i Sametingets eldrepolitiske  
redegjørelse. Temaheftet bidrar ikke med beskrivelser av 
typiske ”trekk” ved samisk kultur eller samiske eldre som 
sådan. Vi ønsker at heftet skal bidra med kunnskap som kan 
gjøre helse- og omsorgspersonell til ”informerte ikke-vitere”, 
det vil si å ha kunnskap om historiske, kulturelle og sosiale 
forhold som kan ha betydning for den enkeltes helse og 
møter med helse- og omsorgstjenestene, men samtidig erk-
jenne at man aldri kan vite hvordan disse prosessene virker 
inn på livet til det enkelte menneske.

Målet med temaheftet er å skape refleksjon og heve  
kompetansen blant personell som gir helse- og omsorgs- 
tjenester til samiske eldre. Vi anbefaler at heftet brukes som 
et kompetansehevende tiltak for alle i helse- og omsorgs- 
tjenestene som arbeider med eldre samiske tjenestemottak-
ere, det vil si over hele landet.

Heftet legger opp til at leserne skal reflektere over seg selv, 
sine egne kunnskaper og holdninger. Vi er opptatt av at det 
ikke bare er pasienten som har en kultur som skal forstås, 
men at helse- og omsorgspersonell også er preget av  
kulturer som har betydning for møter mellom tjeneste- 
mottakere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Heftet kan brukes i kombinasjon med organiserte op-
plæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC 
og Eldreomsorgens ABC. Heftet anbefales også til personell 
i helse- og omsorgstjenesten som ikke deltar i organisert 
opplæring, men som ønsker kunnskap om temaet. 

Heftet er trykt i 5000 eksemplarer. Det kan bestilles fra 
post@aldringoghelse.no eller på Aldring og helses  
bokhandel på www.aldringoghelse.no 

Kunstner Ingunn Utsi: «Nesten integrert», 2011, Rekved, stein

mailto:post@aldringoghelse.no
http://www.aldringoghelse.no
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Kontaktpersoner
Sykehjem Hjemmetjeneste

Senter for Omsorgsforskning Redaksjonen

Toril Bülow 
FoU-leder sykehjem 
toril.bulow@tromso.kommune.no 
Tlf. 480 34 599

Kirsti Hagen 
Fagutviklingssykepleier sykehjem 
kirsti.hagen@tromso.kommune.no 
Tlf. 901 14 969

Lisbeth Remlo Abelsen 
Fagutviklingssykepleier sykehjem 
lisbeth.remlo.abelsen@tromso.kommune.no 
Tlf. 906 64 977

Jan Erik Risvik 
Enhetsleder Kroken sykehjem 
jan.erik.risvik@tromso.kommune.no 
Tlf. 77 79 13 22

Elisabet Sausjord 
Fagleder hjemmetjenesten 
elisabet.sausjord@tromso.kommune.no 
Tlf. 456 38 074

May Iren Bendiksen 
Fagleder hjemmetjenesten 
may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no 
Tlf. 907 32 983

Roar Evjen 
Enhetsleder Kvaløya hjemmetjeneste 
roar.evjen@tromso.kommune.no 
Tlf: 918 79 360 

Bodil E. Skotnes 
Enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste 
bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no 
Tlf. 77 79 17 06

Torunn Hamran 
Faglig leder 
torunn.hamran@uit.no 
Tlf. 77 64 48 58

Anne Serine Fottland 
Daglig leder 
anne.serine.fottland@uit.no 
Tlf. 77 64 57 18

anne.serine.fottland@uit.no  
usht@tromso.kommune.no

U Buhcciidruovttuid ja ruoktobálvalusaid
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Troms

Foto: Elisabet Sausjord

Utvikling gjennom kunnskap

Foto: A. S. Fottland

Senter for omsorgsforskning: 
www.uit.no/helsefak/sof

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester: 
http://www.tromso.kommune.no/utviklingssenter-usht.177402.no.html
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