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Søbstad Helsehusåfjord Helsesenter

På vegne av Søbstad USH og Åfjord 
UHT ønsker vi deg velkommen til leser 
av denne første utgaven av «Fagnyhe-
ter», et blad ment for deg som arbeider 
i hjemmetjeneste og 
sykehjem eller som har 
interesse av å følge med 
hva som skjer innenfor 
fagområdet. Vi ønsker å 
kunne formidle spen-
nende prosjekter og ak-
tiviteter fra sykehjem og 
hjemmetjeneste i vårt 
fylke. Videre håper vi 
at dette kan være med 
å inspirere til nye ideer 
og utvikling på egen ar-
beidsplass. Utviklings-
senter for sykehjem og 
hjemmetjenester er en 
nasjonal satsing som 
ble etablert som prosjekt allerede 1996. 
Planen ble støttet av Sosialdeparte-
mentet i 1999 og involverte byene Oslo 
(Tåsenhjemmet), Bergen (Fyllings-

dalen), Tromsø (Kroken), Trondheim 
(Søbstad). I 2001 ble Karasjok definert 
som eget prosjekt med fokus på den 
samiske befolkningen. Flere sentre har 

kommet til, og det er nå 
etablert ett senter for 
sykehjem og hjemme-
tjenester i alle fylker. I 
2010 ble navnet endret 
fra Undervisningssyke-
hjem til Utviklingssen-
ter for sykehjem (USH) 
og hjemmetjenester 
(UHT). Som utviklings-
senter for sykehjem og 
hjemmetjenester skal 
vi være pådriver for 
styrking av kvaliteten 

på tjenestene til eldre på 
sykehjem og i hjemmetje-
nestene. Dette skal skje 

gjennom systematisk arbeid knyttet til 
forbedring og utvikling av omsorgstje-
nestene. I regi av Helsedirektoratet 
er det blitt utarbeidet et overordnet 

strategidokument som beskriver visjon, 
mål og roller til de ulike aktørene samt 
nasjonale føringer for 2011–2015. Det 
er utviklet en egen nettside som er 
ment å fungere som en felles kommu-
nikasjonskanal og som skal bidra til 
deling av erfaringer og kunnskap: 
www.utviklingssenter.no 

mål:
Utviklingssentrene skal være pådriver 
for kunnskap og kvalitet i sykehjem og 
hjemmetjenester 
Delmål: 
1.  Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 

innen lokalt og nasjonalt definerte 
satsingsområder

2.  Pådriver for videreutvikling av 
praksistilbudet tilelever, lærlinger og 
studenter

3.  Pådriver for kompetanseutvikling 
hos ansatte

4.  Tilrettelegger for forskning i helse – 
og omsorgstjenestene

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap!

Ønsker du å 
lese mer, kan du laste ned pdf-fil 
fra www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner

U Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester
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aBC

Demensomsorgens aBC er et tverrfaglig 
kompetansehevende tiltak under demens-
plan 2015. Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse (NKaH) fikk oppdra-
get fra Helsedirektoratet med å utvikle 
studiemateriale. 

I arbeidet med å implementere tiltaket 
i kommunene har NKAH samarbeidet 
med de regionale kompetansemiljøer 
og utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester. Søbstad helsehus 
utviklingssenter for sykehjem Sør-
Trøndelag har de siste to årene hatt an-
svar for det faglige innholdet og gjen-
nomføring av fagseminarene for flere 
kommuner i Sør-Trøndelag. I denne 
perioden har ca 225 deltatt fra kom-
munene Trondheim, Hemne, Meldal, 
Orkdal, Røros, Midtre Gauldal, Klæbu, 
Malvik, Selbu og Tydal. I tillegg startes 

det opp nye grupper 
til høsten.

Kompetansepro-
grammet strekker 
seg over to år og 
består av to permer 
med til sammen 22 
hefter, fire fagdager 
samt gruppemøter 
der man diskuterer 
problemstillinger og løser arbeids-
oppgaver basert på egne erfaringer, 
innholdet i heftene og fagdagene. Det 
er muligheter for å søke midler via 
Kompetanseløftet via Fylkesmannen til 
innkjøp av permer.

Det er nå også opprettet en opplæ-
ringsmodell som gir ABC deltakere 
mulighet til å få fagbrev og autorisasjon 
som helsefagarbeider. Dette gjelder 

ABC-deltakere uten helsefag-
lig utdanning (pleiemedhjelpere, 
assistenter, hjemmehjelpere med 
flere) som er i et arbeidsforhold i 
pleie- og omsorgstjenesten.

Det pågår også en kartleg-
gingsstudie om kommunenes 
erfaringer med ABC-modellen. 
Rapporten fra dette arbeidet kan 
bestilles gjennom www.aldrin-

goghelse.no.
Dersom noe av dette høres interes-

sant ut og dere ønsker mer informasjon 
så ta kontakt med oss eller med Nasjo-
nalt kompetansesenter for aldring og 
helse.

Demensomsorgens ABC
Opplæringsmodellen:
Studiemateriale
Studiegrupper
Seminarer 

54 ansatte i helse og omsorgstjenes-
ten har gjennomført  Eldre og De-
mensomsorgens ABC fra 2009-2012. 
En arena for læring og vekst, hvor 
grupper har faglige dialoger og reflek-
sjoner ved å dele tanker, meninger, 
kunnskaper og holdninger.

erfaringer så langt:
*  Får hevet sin realkompetanse betyde-

lig, til beste for brukerne
*  Får økt forståelse for andres arbeids-

situasjon
*  Får ofte økt selvtillit og blir motivert 

for formell utdanning/videreutdan-
ning

*  Etablert tverrfaglig ressursgruppe i 
demensomsorg

Nøkkelfaktorer for å lykkes:
*  At en bruker god tid på gruppepro-

sessen 
*  Tverrfaglige grupper med represen-

tanter fra ulike arbeidsplasser
*  Deltakerne opplever anerkjennelse 

fra  nærmeste leder – kunnskap et-
terspørres.

erfaring fra  Sør-Trøndelag:

ABC studiegrupper i praksis 

«Jeg har gjennomgått fire permer, 
en del var grunnleggende stoff, men 
det ble mer spennende etter hvert. 
Gruppa jobbet godt sammen. Det 
var en god måte å drøfte fag med 
kollegaer på. Fikk belyst problem-
stillinger ved å diskutere med 
gruppemedlemmer som hadde sin 
erfaring  fra hjemmesituasjon, insti-
tusjon, rehabiliteringstjenesten og 
legetjenesten. Samspillet i gruppa ga 
rom for undring, en kunne ta seg  tid 
til å stoppe opp, stille spørsmål og 
reflektere sammen. Det er dialogen, 

deling av erfaringer og refleksjoner 
ut fra temaene i heftene, som vi 
gruppemedlemmer opplevde som det 
viktigste.»
Rigmor Hosen, hjelpepleier med videre-

utdanning innen eldre/demensomsorg 
 
«Jeg har hatt et positivt utbytte av 
arbeidet, både faglig oppfriskning 
og sosialt. Gruppa hadde deltakere 
fra flere avdelinger, noe som ga oss 
ulike synsvinkler og erfaringer. Et 
fora for faglig vekst!»

Synnøve By, hjelpepleier
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I forbindelse med Stortingsmelding nr. 25 
lanserte Helse- og omsorgsdepartementet 
en plan for å etablere fem regionale Fou-
sentra for omsorgsforskning. Sentrene er 
lokalisert i hver av de gamle helseregio-
nene Øst, Sør, Vest, midt- og Nord-Norge. 
Sentraene er knyttet til høgskoler som har 
helse- og sosialfaglige utdanninger og skal 
være et supplement til andre forsknings-
institusjoner på området.

Formålene med slike sentra er mange. 
De viktigste er å styrke praksisnær 
forskning og utvikling på feltet, drive 
forskningsformidling overfor kom-
munene, bidra til kompetanseheving 
i omsorgssektoren og samarbeide 
med undervisningssykehjemmene og 
undervisningshjemmetjenestr i regio-
nen. Kort sagt: kunnskapsutvikling, 
kunnskapsforvaltning og kunnskaps-
formidling med kommunenes pleie- og 
omsorgstjeneste som målgruppe. Sen-
ter for omsorgsforskning Midt-Norge 
legger vekt på omsorgsutfordringer, 
kompetanseutvikling og formidling i 
kommuner.

Bedre omsorgstjenester:
Økt kvalitet på omsorgstjenestene skal 
komme samfunnet og innbyggerne til 
gode. Vår forskningsaktivitet skal bidra 
til å styrke fag- og metodeutviklingen

Praksisnær forskning:
Senteret skal gjennom sin aktivitet 
styrke praksisnær forskning og utvik-
ling i kommunene.

Fou:
Senterets aktivitet skal skje i samarbeid 
med kommuner, høgskoler og andre 
relevante forskningsmiljø.

Kompetanseutvikling:
Senteret skal gjennom forskning og 
utvikling, rådgiving veiledning bidra 
til å utvikle nødvendig og relevant 
kompetanse i de ulike kommuner og 
høgskoler.

Formidling:
Senteret skal drive utstrakt formidling 
av forskning og utvikling som et bidrag 
til å øke kompetanse og kvalitet innen 
omsorgstjenestene. Senteret skal være 
en nasjonal/regional og lokal ressurs 
innen forsknings- og utviklingsarbeid

Fordringer og behov
som skal defineres i og av kommunene 
skal danne grunnlaget for utvikling og 
forbedring av omsorgstjenesten.

Senter for omsorgsforskning:

Et viktig supplement 

Pågående  
prosjekter:
*  Utviklingsprogram for forebyggende 

hjemmebesøk hos eldre
*  Dagtilbud for personer med demens 

som bor hjemme
*  Utprøving av kommunal behandlings-

enhet – erfaring og utfordringer i 
bruk av akuttplasser i sykehjem

*  Velferdsteknologi for hjemmeboende 
eldre

*  Palliasjon i rurale strøk
*  Mitt hjem – min arbeidsplass. Utvi-

klingshemmedes syn på situasjoner 
som de opplever som problematiske 
og utfordrende i forbindelse med at de 
mottar hjelp i eget hjem. 

*  Smertekartlegging hos eldre personer 
med ulik grad av kognitiv svikt

*  Evaluering av Senter for Omsorgs-
forsknings virksomhet i forhold til 
Utviklingssentrene i Midt Norge 

*  Dialogkafeer og refleksjonsgrupper 
som et virkemiddel i kontinuerlig for-
bedringsarbeid i hjemmetjenestene?

*  Forflytningsteknikk i pleie- og om-
sorgstjenestene, implementering av 
kvalitetsstandard i klinisk praksis og 
studentpraksis

*  Hjelp til selvhjelp for personer med 
nevrologiske skader og sykdommer 

*  Fysisk og psykisk helse hos kvinner 
og menn over 65 år med kjæledyr

Avsluttede  
prosjekter:
*  IPLOS som sykepleiefaglig vurde-

ringsverktøy
*  Forundersøkelse ernæring i Ålesund
*  Eldre sørsamers opplevelse av å være 

gammel
*  Helseopplevelse hos reindriftssa-

merna i sör
*  Evaluering av forflytningsprosjekt i 

kommunehelsetjenesten
*  Kvalitetsutvikling i demensomsorgen
*  Utvikling av funksjonell tverrfaglighet 

i rehabiliteringsarbeid
*  Gode øyeblikk. Dagtilbud for hjem-

meboende eldre med begynnende 
demens

Illustrasjonsfoto: Pang-Pang
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I trygge hender er en treårig kampanje 
som skal redusere pasientskader og 
forbedre pasientsikkerheten i Norge. 
Pasientsikkerhetskampanjen har flere 
innsatsområder som er relevant for 
primærhelsetjenesten – riktig legemid-
delbruk i sykehjem, samstemming av 
legemiddellister, reduksjon av trykk-
sår, reduksjon av urinveisinfeksjoner 
i forbindelse med bruk av kateter og 
reduksjon av fall i helseinstitusjoner. 
Tiltakene som innføres skal optimali-
sere legemiddelbehandlingen av alle 
langtidspasienter på sykehjem og 
dermed redusere pasientskade. 

Søbstad helsehus deltar i kampanjen 
om legemiddelgjennomgang på syke-
hjem. Kampanjen utvikles og gjennom-
føres i samarbeid med en tverrfaglig 
gruppe bestående av kommunefar-
masøyt, leger, sykepleiere, og primær-
kontakter fra alle fire avdelingene ved 
helsehuset og pågår gjennom 2012.

Deltagerne deltar i et læringsnettverk 
der det tverrfaglige teamet jobber med 
å iverksette tiltakene i egen virksomhet 
for å sikre riktig medisinering av pasi-
entene. I neste omgang skal sykehjem-
mene arbeide for å spre tiltakene i egne 
fylker. 

gjennomføring
30 pasienter med vedtak om langtids-
opphold fordelt på tre avdelinger deltar 
i kampanjen. Vi har valgt ut pasienter 
til ti forskjellige primærkontakter slik at 
flest mulig blir koblet på kampanjen fra 
starten av. Målet er at primærkontak-
tene blir mere bevisst på hvilke medi-
kamenter pasientene står på og hvor-
for og hvilke observasjoner som skal 
gjøres. Pasientene og deres pårørende 
har fått skriftlig informasjon om tilta-
ket. Alle ansatte er godt informert om 
kampanjen og den er også fast tema 
på ledermøtene. Vi har hatt møte 
med alle helsehuslegene som ser 

stor verdi i at kommunefarmasøyten er 
involvert i legemiddelgjennomgangen. 
Farmasøyten har holdt internundervis-
ning om de 11 mest brukte legemidlene 
som benyttes i behandlingen av våre 
utvalgte pasienter. Virkning, bivirkning, 
og viktige observasjoner skal doku-
menteres og følges opp av primærkon-
takt og gruppeleder.

 Det har blitt tatt blodprøver av pasi-
entene og sjekklister er fylt ut og levert 
til farmasøyten og legen slik at de kan 
forberede seg før legemiddelgjennom-
gangen. Det gjennomføres målinger på 
antall faste legemidler med ACT når 
pasienten står på, antall legemidler 
med indikasjon, antall som har lege-
middel i tiltaksplan, antall endringer 
som blir gjort ved legemiddelgjen-
nomgangen og antall pasienter med 
legemiddelrelaterte problemer. Vi har 
funnet baseline på pasientene. Svarene 
fra disse funnene viser at vi har et stort 
forbedringspotensialet. Vi har hatt en 
telefonkonferanse i læringsnettverket 
allerede, med oppsummering av 
status og veien videre. Så langt er 
vi veldig godt fornøyd med egen 
innsats! Vi gleder oss til nytt treff 
i læringsnettverket den 13. juni!    

  Ta kontakt med oss for mer 
informasjon eller les mer på www.
pasientsikkerhetskampanjen.no

I trygge hender:

Nasjonal sikkerhetskampanje

Demensforum 
Sør-Trøndelag 

inviterer til 

Fagdager om 
demenssykdom 

 
Fagpersonell og ledere som arbeider med 

demenssyke inviteres til 
Fagdager 18. og 19. september 2012. 

Sett av dagene allerede nå! 
Nærmere informasjon om påmelding og 
program legges ut på Fylkesmannens 

nettside på et senere tidspunkt. 

Kontaktperson: 
Endre Beversmark

Tlf 73 19 93 08 
 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

U Utviklingssenter for
sykehjem
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eden alternative

Ny omsorgsfilosofi ved åfjord Helsesenter 
som bygger på  eden alternativ-filosofien. 

Filosofi grunnlagt av den amerikanske 
legen dr. William H. Thomas i 1992. 
Har som mål å redusere de tre største 
lidelsene hos eldre: ensomhet, kjedsom-
het og hjelpesløshet. Filosofien er for-
mulert i 10 prinsipper som til sammen 
omtaler problemet, løsningen, midlene, 
ulike måter å tenke og handle på og 
ledelsens utfordringer.

Syv ansatte i Åfjord kommune la ut på 
tur til Danmark i regi av Sintef i 2010. 
Her skulle de læres opp i omsorgsfilo-
sofien Eden Alternative. 
Fulle av ideer og inspirasjon kom 
delegasjonen tilbake til Åfjord. Både 
Helsesenteret og Hjemmetjenesten 
skulle ta i bruk Eden-filosofien. Åfjord 
kommune hadde allerde mottoen Glød, 
Glede og Galskap, kombinert med verdi-
ene i Eden-filosofien ville hverdagen bli 
rikere for både ansatte og brukere.

Lisbeth Nebb, avdelingsleder ved 
åfjord Helsesenter, sier det sånn: 
ut av passiviteten
– De siste åtte årene har vi jobbet mye 
med å gi beboerne kulturopplevelser og 
underholdning. Vi har hatt stor fokus 
på dette, og synes vi har fått det til 
bra. Da jeg satt i Danmark og lyttet til 
lærerne på Eden-kurset, så tenkte jeg 
i starten at – jo, dette er akkurat det vi 
holder på med hjemme i Åfjord. Helt til 
jeg skjønte hva Eden egentlig handler 
om.

– Det handler om mer enn kultur-
opplevelser og underholdning, selv om 
det er et godt krydder i tilværelsen. 
Det handler om å kunne få være med i 
hverdagen, ta beslutninger og ha valg – 
og at omgivelsene respekterer dette. 

Service og hjelp i fokus
– Dette vil utfordre vår generasjons 
tankegang, hvor vårt fokus har vært på 
å yte service og hjelp, fremfor å lytte 
til hva eldre egentlig trenger og hva de 
egentlig kan klare selv. Vi ønsker jo så 
gjerne å hjelpe og gjøre det beste. 

– Noen ganger mener vi at vi vet best 
hva den eldre trenger, men mange 
ganger kan omgivelsene gjøre eldre 
hjelpeløse og mer hjelpetrengende enn 
hva de er. Dette er negativt for selvfø-
lelsen og opplevelsen av egenverd.

– Det er viktig å kunne opprettholde 
regi av eget liv. De tjenester som skal 
tilbys fra hjemmetjeneste og institu-
sjonstjeneste skal for ettertiden under-
bygge og støtte opp under dette.

Får gi omsorg tilbake
– Kurset fikk meg også til å se at det å 
være passiv mottaker av omsorg med-
fører at det blir et skille mellom hjelper 
og mottaker. Man oppfatter ikke 
hverandre som likeverdige, og dette gir 
mottaker en følelse av å være hjelpeløs 
og mindre verd. 

– Nettopp det å gi omsorg er et av 
menneskets mest grunnleggende be-
hov, og våre beboere har også fortsatt 
behov for å gi omsorg. Vi samarbeider 
blant annet med barnehagen, grunn-
skolen og den videregående skolen i 
våre aktiviteter. Der får barn, ungdom 
og beboere sjansen til å delta sammen.

– De ansatte er udelt positive. Folk 
er kreative og legger enda mer av sin 
energi inn i jobben.

«La hverdagslivet blomstre»

Fosen pløyer også ny mark i interna-
sjonal sammenheng. åfjord er nemlig 
første kommune i europa som tar i bruk 
eden-filosofien også i hjemmebaserte 
omsorgstjenester. 

Å gi eldre som mottar pleie – og 
omsorgstjenester en bedre hverdag 
med mulighet for fortsatt vekst og 
trivsel. Ved å ha  innført filosofien Eden 
Alternative oppfordres alle til en større 
grad av medvirkning, aktiv og bevisst 
omsorg og ansvar for seg selv og andre.  
Dette gir en helt klar holdningsendring 
i kontakt med den eldre hjelpetren-
gende. Ved å kunne synliggjøre dette 
mener vi at eldre oppnår den aner-
kjennelse og respekt de fortjener, og 

formidler ved dette at eldre har en stor 
verdi i og for vårt samfunn.

Laila refsnes, leder av hjemmetje-
nesten i åfjord kommune, sier dette 
om eden-satsingen i hjemmebaserte 
tjenester: 

– Å arbeide ut fra verdiene i Eden 
Alternative, innebærer et fokusskifte 
fra en hverdag hovedsakelig tilrettelagt 
etter personaldefinerte rutiner ut fra 
den enkelte beboers vurderte behov 
for pleie og omsorg, til et hverdagsmiljø 
som oppmuntrer, inspirerer og gir 
tjenestemottakere mulighet for fortsatt 
deltakelse i hverdagslivet. 

– Vi vil skape og bevare det hjemlige 
og private miljøet med mulighet for 
hverdagsliv, naboskap og fellesskap. 
Den nødvendige pleie gjennomføres 

selvfølgelig også.

Hjemmetjenesten



1. De tre plager – ensomhet, kjedsom-
het og hjelpeløshet – regnes som 
størstedelen av lidelsene blant våre 
eldre.
2. Et eldre vennlig samfunn forplikter 
seg til å skape levesteder, hvor livet 
utvikler seg i tett og vedvarende kon-
takt med planter, dyr og barn. Disse 
relasjoner skaper veien til et liv verd å 
leve – både for unge og eldre.
3. Kjærlige relasjoner er midlet mot 
ensomhet. Eldre mennesker fortjene-
ren lett og naturlig adgang til rela-
sjoner, med både mennesker og dyr i 
hverdagen.
4. Variasjon og spontanitet i hverda-
gen er midlet mot kjedsommelighet. 
Dette muliggjøres, når det skapes 
omgivelser, hvor uventede og uforut-
sigbare situasjoner kan oppstå.
5. Å gi, så vel som å motta omsorg er 
midlet mot hjelpeløshet. Dette oppnås 
ved å ha noen og gi omsorg for.
6. Meningsløse gjøremål nedbryter 
den menneskelige sjel. Muligheten for 

å gjøre ting, vi finner mening i, er es-
sensielt for menneskehetens sunnhet.
7. Medisinsk og fysisk behandling 
er riktig, når den er nødvendig. Ekte 
menneskelig omsorg skal dog være 
den styrende i hverdagen, og all be-
handling skal understøtte omsorgen.
8. Et eldre vennlig samfunn ærer 
den eldre ved å nedtone toppstyrt, 
byråkratisk ledelse. I stedet arbeides 
det for å plassere flest mulige beslut-
ningsprosesser hos våre eldre, eller 
de personer som er tettest på de eldre 
9. Å skape et Eden – orientert 
samfunn er en evig prosess, for 
menneskets vekst må aldri atskilles 
fra dets liv. Det betyr, at levestedene 
skal hjelpes til konstant å utvikle seg, 
vokse og gro, etter at verdiprinsip-
pene er innarbeid.
10. En klok og engasjert ledelse er 
hjerteblodet i kampen for å overvinne 
de tre plager. Ikke noe kan erstatte 
denne ledelse.

Innføringen av Eden gikk sin gang, de 
opplevde både opp- og nedturer. Noen 
avdelinger tok utfordringen på strak 
arm, mens noen stilte spørsmål om 
hvordan man skulle gjennomføre dette 
uten ekstra ressurser. Etter hvert som 
tiden gikk, flere satt seg inn i omsorgs-
filosofien og tankene fikk samlet seg 
litt, fikk flere større fokus på budska-
pet: Å sette brukerens behov i fokus i 
hverdagen. Den store utfordringen for 
de ansatte ble å bruke seg selv på en 
alternativ måte. Istedenfor å gjennom-
føre en rutinepreget hverdag, skulle de 
være spontane og kreative. Åfjord har 
flere forskjellige avdelinger med ulike 
pasientgrupper og ulike behov. For alle 
har ikke oppgaven vært å skape en 
vanlig hverdag, men å lage et hjemlig 
og varmt miljø for beboere og pårø-
rende. Man tok i bruk Eden-bøker hvor 
hver avdeling kunne notere ned små 
historier fra hverdag og fest. Her kan vi 
lese om da det ble arrangert skattejakt 

før Melodi 
Grand Prix. 
Dagvaktene 
hadde laget 
rebusløp for 
kveldsvakta og beboerne. Spente bebo-
ere fulgte med mens kveldsvakta løp 
fra post til post på jakt etter den gjemte 
skatten.  Mange finner glede i å ha dyr 
rundt seg og en avdeling har gått til 
anskaffelse av katt, Sussi. Sussi pleier 
å følge med rundt på kveldsstellene, og 
om det er noen som ikke er i form til å 
delta sosialt, så holder hun dem gjerne 
med selskap. På Stoksund Trygdepen-
sjonat har alle beboerene og ansatte 
hatt konkurranse om hvem som kan 
dyrke frem den peneste georgineren. 
Vinneren kåret på slutten av sesongen.

Hva sitter de ansatte igjen med? De 
merket holdningsendringer. Om de før 
satt seg ned for å ta en kaffekopp med 
en bruker, kunne de få dårlig samvittig-
het for å bruke tiden slik. Nå blir dette 

sett på som en del av arbeidsoppga-
vene. De har fått et økt fokus på se bru-
kerene, deres ressurser, interesser og 
historie. Utfordringen har blitt å bruke 
dette til å involvere brukerne i det dag-
lige livet. Noen hjelper til med å lage 
middag, andre deler gamle oppskrifter 
på blodmat etter griseslakting i bygda 
og noen bidrar med sang. Her gjør alle 
det de får til. Prosjekttiden er over og 
Eden er offesielt innført i Åfjord kom-
mune. Nå kommer tiden hvor ansatte 
og brukere skal blomstre sammen gjen-
nom Eden, Glød, Glede og Galskap. 

Ansatte uttaler
«Nattevakt øver på Rosenborg-
sangen sammen med beboer som 
er Rosenborg-fan! Kjempestem-
ning på rommet i kveld »

Fra Eden-bok på sykehjemmet

«Jeg føler vi må ha gjort noe riktig 
når pårørende kommer labbende 
i sokkelesten for å hente seg en 
kaffekopp på kjøkkenet»

Ansatt i kommunen

Edens ti prinsipper:

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Utviklingssenter for hjemmetjenester i 
Sør-Trøndelag inviterer til 

Utviklingskonferanse
Konferansen vil kunne gi ideer og inspirasjon 
til utvikling i helse og omsorgssektoren. Vi 

presenterer våre prosjekter Fysisk aktivitet, Eden 
Alternative, demens-omsorg og velferdsteknologi

Sted: Åfjord, Åfjordhallen
Dato: 9. oktober 2012

Tid: 09.00–16.00

STiG RoAR 
WiGESTRAnD
n Skap framtiden før framtiden 

skaper deg.
n Hva skal til for å lykkes 

med innovasjon

For mer informasjon og påmelding:
www.fylkesmann.no/st
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Kontaktpersoner
Åfjord Hjemmetjeneste
Telefon 72 53 23 00
Laila D. Refsnes, Leder hjemmetjenesten
laila.refsnes@afjord.kommune.no

Søbstad Helsehus
Telefon 72 54 79 81
Signe Nyrønning, FoU-koordinator
signe.nyronning@trondheim.kommune.no

Senter for Omsorgforskning Midt-Norge
Kirsten Lange
kirsten.lange@hint.no
Tlf: +4774112206/91326873
www.omsorgsforskning-midt.no
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