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Kathrine P. Strønen, Leder, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark

Inn på tunet
– ut på tur

May Iren Bendiksen, Fagleder, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms

Hvordan fremme et seksualvennlig miljø?
Tema på Vinterlys 2016

Et godt stykke opp i Pasvikdalen, en liten svipptur unna
hovedveien og ved bredden av Pasvikelva med utsikt over til
Russland ligger Nordmo Gård. I en koselig hytte sitter fire
menn og tre kvinner rundt et frokostbord og deler skrøner
og planlegger dagen. Praten og latteren sitter løst, slik den
pleier å gjøre. Om litt bryter de opp, noen rydder og tar
oppvasken, mens de andre går ut og gjør klar scooteren.
I dag er det tid for en tur til Harefoss. Der skal vinterens
rester fjernes og våren ryddes frem. Før turen tilbake lages
det et par fiskehull på isen og det tar ikke lang tid før en fisk
eller fem ligger og spreller i snøen. Dette skal bli middagsmat.

Konferansen Vinterlys, beregnet på ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming,
ble arrangert 10.2.16. Hovedforeleser var Bernt Barstad, vernepleier og spesialist i
sexologisk rådgivning. Han satte ord på viktigheten av å skape et miljø i avdelingen hvor
man snakker åpent om sex.
Barstad viste til at mange personer med utviklingshemming er seksuelt aktive. Han satte ord på «Sex på godt
og sex på vondt». Sex kan gi nærhet, intimitet og gode
følelser, men det kan også føre med seg smerte, ubehag
og tvang. Personer med utviklingshemming er mer utsatt
for overgrep enn populasjonen for øvrig – hele to til tre
ganger mer.

Ja, slik er en helt vanlig dag i dette tilbudet for fire hjemmeboende personer med demens i Sør-Varanger kommune.
Prosjektet som skulle tilby dagaktiviteter på gård til hjemmeboende personer med demens startet i 2012. Fokus var
på aktivitet, mestring og sosialt samvær, og målsetningen
var økt livskvalitet for bruker og pårørende. Tanken var at
et godt utbygd dagaktivitetstilbud kan bidra til å forhindre
eller utsette økt tjenestebehov og/eller institusjonsinnleggelse. Tilbudet skulle være særlig rettet mot menn som
ønsket utendørsaktiviteter.

ansatte når ting blir vanskelige. Han påpekte viktigheten
av å ta seg tid med brukeren og tørre å spørre de riktige
spørsmålene til riktig tid. I tillegg må man ha gode
rutiner ved mistanke om dårlig sex, overgrep og graviditet.
Streaming av forelesningene på Vinterlys 2016 finner du
her http://www.tromso.kommune.no/vinterlys.282363.
no.html

Dersom sex er et tema man ikke snakker om i hverdagen,
vil man miste muligheten til veiledning i forhold til hva
som ikke er ok i et seksuelt samliv og man vil også i mindre grad ha mulighet for å avdekke overgrep. Men som
han sa, må et slikt miljø skapes.
Utfordringene kan være mange. Sex er et tema som
oppfattes som privat og det kan være vanskelig å snakke
om. Det kan derfor være at ansatte ikke klarer å ta det
opp som tema. Man kan også tenke seg at pårørende ikke
ønsker at dette skal være tema på avdelingen. Dette av
frykt for å vekke «den sovende bjørnen», som Barstad sa.

Det måtte tas stilling til tildelingskriterier, pårørendesamarbeid, transportavtaler, og kontaktlinjer mellom tilbyder
og kommune. Det var en lang liste med ubesvarte spørsmål
som sakte, men sikkert fikk svar, og rutiner ble etablert
underveis i prosjektperioden.
Bakteppet for prosjektet var Demensplan 2015, «Den gode
dagen», som var regjeringens handlingsplan for å styrke
tjenestetilbudet til personer med demens. I 2011 kom
demensplanen som en revidert handlingsplan for perioden
2012-2015. Demensplanen er en delplan av St.meld. nr. 25
(2005-2006), Mestring, muligheter og mening, Omsorgsplan
2015.

Barstad beskrev også viktigheten av å ha ansatte som
opparbeidet seg spesiell kunnskap om temaet og som fikk
det som sitt ansvarsområde. De vil kunne tilrettelegge for
å etablere et læringsmiljø som stimulerer til diskusjon, at
e-læring blir tatt i bruk, at det skaffes aktuell litteratur og
filmer, at tilgjengelige nettsteder gjøres kjent etc..

Gjennom et tre-årlig prosjekt har det i dag blitt etablert et
tilbud som bidrar til en meningsfull hverdag med fokus på
aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene stimulerer til å vedlikeholde dagliglivets
funksjoner hos brukerne, slik at de som ønsker det kan bo
hjemme så lenge som mulig. Vi ser også at dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens bidrar til å
gi nødvendig avlastning for pårørende.

Illustrasjonsbilde: Fotograf Thormod Hoel.

Gledene over tilbudet deles av brukerne som mottar et unikt tilbud, pårørende som opplever at sine nærmeste utøver
meningsfylte aktiviteter og kommunen som kan tilby enda
et godt tilbud til hjemmeboende personer med demens.

Prosjektet «Inn på tunet – ut på tur, et annerledes dagaktivitetstilbud i Sør-Varanger kommune» er implementert.
Det er mange suksessfaktorer som ligger til grunn for det.
Hovedårsaken ligger i den tette kontakten og viljen mellom
partene til alltid å være løsningsfokusert og fremtidsrettet.

Det er gitt tillatelse fra brukere/pårørende om publisering av bilde.
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Han oppfordret til å snakke med brukerne om sex i
naturlige settinger. Dersom man så noe på tv kunne man
skape en diskusjon rundt temaet eller det kunne være
tema på interne brukermøter. Man kunne også ta det opp
en til en når brukeren har hatt besøk av kjæresten eller
når brukeren har vært og kjøpt pornoblader. Her poengterte
han viktigheten av at man opparbeidet fortrolighet med
brukeren. Temaet kan også tas opp i ulike fora som på
ansvarsgruppemøter, under arbeid med IP og som internundervisning.
Dersom brukerne er blitt trygge på å snakke om seksualitet, er sjansen større for at de tar det opp med
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Hilde Fryberg Eilertsen, Demenskoordinator, Tromsø Kommune
Roy Samuelsen, Leder Nasjonalforeningen for folkehelsen, Tromsø demensforening

Demensvennlig samfunn
Demensvennlig samfunn. Uttrykket gir løfte om et varmt og inkluderende samfunn
hvor også de som har fått en demenssykdom er inkludert, men hva er det egentlig?
Kanskje er du en av dem som har stått i en kassakø og

og gi opplæring, spesielt til grupper som daglig er i kontakt med mange mennesker.

irritert deg over en person som stod foran kassa og ikke
fikk til å betale, fant ikke pengene, eller husket ikke pin-

Tanken om et mer demensvennlig samfunn kommer
opprinnelig fra Storbritannia. I 2001 satte Alzheimer

kode? Og kanskje personen som satt i kassa også maste
om at han/hun måtte forte seg. Hvordan ville det føles å

Scotland fokus på hvordan man kunne redusere stig-

være den personen som sto der og ikke fikk det til? Ikke
fordi han eller hun ønsket å være vanskelig, men kanskje
fordi personen hadde en demenssykdom og ikke lengre

ma, øke bevisstheten om sykdommen og skape et mer
demensvennlig samfunn. I Norge kom inspirasjonen fra
møter med demensorganisasjoner i Skottland og Eng-

var i stand til å klare det på egen hånd. Hadde det ikke
da vært fint med en butikkansatt som forsto det, og både
ville og kunne hjelpe?

land. I forbindelse med TV-aksjonen 2013 til inntekt for
demenssaken besøkte ordføreren fra Moss, Tage Pettersen byen Motherwell i Skottland. Der så han hva de hadde
oppnådd med opplæring av mennesker som ville komme
i kontakt med personer med demens i sitt daglige virke.

Demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn», slår
fast at personer med demens har både behov for og rett
til å delta i ulike fellesskap, men at mange isolerer seg og
opplever ensomhet.

Moss ble den første byen i Norge som startet og gjennomførte planmessig opplæring om demensvennlig samfunn.

Samfunnsskapte hindre leder til unødig isolasjon,

Med midler fra TV-aksjonen 2013 har Nasjonalforenin-

fordommer og økt sykdomsbyrde. Med et økende
antall personer med demens, blir det et stort behov for å
avmystifisere demenssykdommene, øke kunnskapene og
bevissthet og bygge ned samfunnsskapte barrierer. Å legge
til rette for at personer med demens kan ha et godt liv
handler om langt mer enn utbygging av helse- og omsorgstjenestene. Det handler om den enkeltes mulighet til å bli
møtt med forståelse og respekt, slik at det blir lettere å
snakke åpent om hva sykdommen fører til. Det handler om
tilrettelegging, slik at det blir mulig å opprettholde et aktivt
og selvstendig liv lengst mulig. Demens angår hele samfunnet
og er noe som alle må ha kunnskap om og forholde seg til
(Demensplan 2020, s.17).

gen for folkehelsen startet kampanjen «Demensvennlig
samfunn». Den enkelte kommune undertegner en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om
å bli et demensvennlig samfunn. Deretter koordinerer en
arbeidsgruppe det videre arbeidet. Det tas kontakt med
aktuelle arbeidsplasser i kommunen, og ordnes med undervisning og materiell til dette. Vi forsøker ikke å gjøre
noen til eksperter på demens, men vi gir gode råd som
vi håper vil hjelpe til å gjøre dagen enklere og mer forutsigbar for de som har fått en demenssykdom, og for dem
som hjelper. Demens berører ikke bare den som har fått
sykdommen. Kanskje er det en kollega som er pårørende
til en person med demens, og som får mange telefoner i
løpet av dagen fra en ektefelle, en mor eller far.

Med kampanjen for et Demensvennlig samfunn ønsker vi
å bryte ned de samfunnsskapte hindrene og gjøre vårt for
at personer med demens skal bli møtt med forståelse og
respekt. Vi vil at flere skal forstå at demens er en sykdom
som rammer hjernen, men at vi med enkel tilrettelegging
kan gjøre det lettere for dem som rammes å utføre van-

Tromsø kommune var den første større byen i NordNorge som undertegnet samarbeidsavtalen med
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette ble gjort den
21. september 2015, på den internasjonale Alzheimer
dagen. Kommunen ga tidlig beskjed om at de ønsket å gå
foran som et godt eksempel og vår første undervisning

lige hverdagsaktiviteter. Vi ønsker derfor å spre kunnskap
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Mennesker med demens går fra en tilværelse med
selvstendighet og aktivitet, til å få økende problemer med
å klare seg alene. De trenger ikke bare gode omsorgstjenester og pleie. De trenger også å få hjelp til å leve
selvstendig, være trygge når de er ute og gjør ærender,
eller går tur, og å få en hjelpende hånd når ting blir
vanskelige. Derfor kan vi alle bidra.

ble derfor holdt for personalet på Tromsø bibliotek og
byarkiv, og Servicetorget på Rådhuset. Alle ansatte deltok
og tilbakemeldingene var udelt gode. Deltakerne følte at
de fikk kunnskap de kunne bruke i sitt daglige arbeid. I
dag har begge disse stedene fått Demensvennlig-logoen
på inngangsdøren.
Neste kurs blir for ansatte på Amfi Pyramiden, og

Kampanjen kommer alle innbyggerne til gode, ikke bare
personer med demens. Et demensvennlig samfunn er et
varmt, vennlig og inkluderende samfunn for alle.

senere ønsker vi å gi kurset til blant annet buss- og
drosjeansatte, restaurant- og kafeansatte, politiet,
frisører, apotekene og vaktselskap. Natteravnene som
kanskje treffer på noen som trenger hjelp kan også være
en aktuell gruppe. Vi håper at de som får opplæring rundt
i bedriftene vil formidle kunnskapen videre til kollegaer
som ikke har deltatt på kurset, og til nyansatte.

Kilder:
Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen www.nasjonalforeningen.no

5

Anne Serine Fottland, Daglig leder, Senter for omsorgsforskning, nord - UiT Norges arktiske universitet

Samhandlingsreformen
– noen erfaringer så langt
Kortere liggetid på sykehus, sykere pasienter utskrives til kommunene, mangelfull
informasjon til pasienter og svikt i overføring av legemiddellister til hjemmetjenesten.
Dette er noen av funnene i undersøkelser om samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste etter innføringen av samhandlingsreformen.
Reformen trådte i kraft i 2012. Formålet er blant annet å
bøte på en fragmentert helsetjeneste, og å bedre overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
for pasientene. Funn i flere tilsyn og undersøkelser viser
at det fortsatt er en vei å gå før reformens intensjoner
oppfylles (1).

Jill-Marit Moholt, PhD-stipendat, Senter for omsorgsforskning, nord - UiT Norges arktiske universitet

Offentlig demensomsorg - likheter og
ulikheter i bruk av kommunale helse- og
omsorgstjenester i områder med samisk
og norsk befolkning
Det er i dag over 70 000 personer med demenssykdom i Norge, og rundt halvparten av
dem bor hjemme. Pårørende bidrar med betydelig hjelp og støtte, og det er etablert en
rekke helse- og omsorgtjenester som skal hjelpe og støtte personer med demenssykdom
og deres familier. Vi vet lite om hvem som benytter seg av disse tilbudene, og om de er
tilpasset familienes behov.
Dette er bakgrunnen for et nytt forskningsprosjekt i
regi av Senter for omsorgsforskning, nord/ Institutt for
helse og omsorgsfag, UiT, Norges arktiske universitet.
Hovedmålet er å få kunnskap om lokale og individuelle
forskjeller i bruk og ikke-bruk av kommunale helse- og
omsorgstjenester. Gjennom praksisnær forskning
ønsker vi å avdekke og forstå likheter og ulikheter
mellom kommuner, etniske og sosiale grupper. Prosjektet
ledes av professor Torunn Hamran og er finansiert av
Norges forskningsråd.

Det er en tendens til at kommunene har fått flere
pasientgrupper og at terskelen for å få sykehjemsplass
og hjemmetjenester er blitt høyere. Det er mangel på
institusjonsplasser, og etablerte avlastningsordninger for
hjemmeboende personer med demens er blitt nedprioritert (2).
Liggetiden i sykehus er blitt kortere, og det er en oppfatning om at kommunene mottar sykere pasienter enn tidligere. Kommunene har imidlertid i liten grad øket kapasiteten eller styrket kompetansen (3). Nesten halvparten
av kommunene opplyser at de mangler sykepleiere i
tjenestene. Vi ser også at kommunene i liten grad har
benyttet seg av helseforetakenes tilbud om ambulerende
team og hospitering i sykehus.

Pårørendes bidrag i demensomsorgen er betydelig, men
det er kjent at over tid kan pårørende oppleve hjelperrollen
som belastende. Kommunene tilbyr helse- og omsorgtjenester som skal hjelpe og støtte personer med demenssykdom og deres familier. Dette er tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, matombringing,
dagsenter og korttidsplass på sykehjem. Pårørende kan
også få tilbud om avlastning og pårørendeskole. I studien
stiller vi spørsmål om hvilke tjenester som blir brukt eller
ikke tatt i bruk, om pårørende vet nok om tjenestene, om
de er tilgjengelige og om de oppleves som relevante. Vi
vil undersøke om faktorer som etnisitet, kjønn og bosted
har betydning for bruk av tjenester.

Både ved innleggelse i sykehus og ved utskrivning av
pasienter til kommunene er det utfordringer knyttet til
overføring av korrekt legemiddelliste (3, 4). Helsetilsynet viser til kommuner som allerede har rutiner for
samstemming av legemiddellister mellom fastleger og
hjemmetjenesten, og oppfordrer andre kommuner til
å vurdere om deres egen praksis er god nok. Det viser
seg videre at pasientene i for liten grad informeres og
involveres i beslutninger vedrørende utskrivelse og videre
oppfølging i kommunene.

Les mer:
1) St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: rett behandling
- på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 2009.
2) Abelsen, B., Gaski, M., Nødland, S. I., & Stephansen, A. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Rapport IRIS – 2014/382. Stavanger: International Research
Institute of Stavanger/Nasjonalt senter for distriktsmedisin. 2014.
3) Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i
helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Dokument
3:5 (2015–2016). Oslo: Riksrevisjonen. 2016.
4) Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. Oppsummering
av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning
av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Rapport fra
Helsetilsynet 1/2016. Oslo: Helsetilsynet. 2016.

Bedre samhandling og mer sømløse pasientforløp krever
at det arbeides systematisk med kompetanseheving og
rutiner, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Disse eksemplene viser
ikke hele bildet, men er funn som kan gi hjelp til ledere
og ansatte i dette forbedringsarbeidet.
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Prosjektet består av flere delstudier, og gjennom en
bred tilnærming til forskningsfeltet ønsker vi å få svar
på spørsmålene stilt ovenfor. Ansatte i den kommunale
helsetjenesten, pårørende og frivillige blir intervjuet, og
det er sendt ut spørreskjema til ca. 950 pårørende i 31
kommuner i Nord Norge. I spørreskjemaundersøkelsen
kartlegges pårørende tilfredshet med de kommunale
helse- og omsorgstjenestene, hva pårørende trenger mer
hjelp til, omfanget av hjelp som pårørende gir og hvordan
de opplever sin livssituasjon. 50 engasjerte studiemedhjelpere i kommunehelsetjenesten hjelper oss med å
dele ut spørreskjema, og deres innsats er helt nødvendig
for å gjennomføre undersøkelsen. Funn fra prosjektet
som helhet vil gi viktig kunnskap til både de som mottar

og utøver tjenestene, til frivillige og til politikere. Dette
kan bidra til at tilbudene blir enda bedre tilpasset eksisterende behov, og tas i bruk.
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