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Heimeteneste og Undervisningsheimeteneste   
Elisabet Sausjord,  
sjukepleiar/prosjektleiar  
Undervisningsheimetenesta i Troms 
 
Heimetenesta kan sjåast på som eit barometer på kva samfunnet står for; 
den handlar om kva slags liv me unner dei som ikkje kan klare seg sjølve. I 
denne utfordringa skal den nye undervisningsheimetenesta finne sin plass 
Heimetenesta er ei ganske ung helseteneste slik me kjenner den i dag. Då eg 
tok mi sjukepleieutdanning på slutten av 70-talet gjorde ikkje den praksisen 
noko inntrykk, eg hugsar berre at me drog rundt på Laksevåg i Bergen og 
gav ulike B-vitamin injeksjonar. Den meir skjelsetjande 
eldreomsorgspraksisen hadde eg på ein flott avdeling på Fyllingsdalen 
sjukeheim; eg hugsar enno fleire av dei pasientane. 
No har eg arbeida i nesten 20 år i heimetenesta i Tromsø, og møtet med 
menneska som tek imot hjelp i sine ulike heimar har gjort djupt inntrykk på 
meg. Det er eit flott yrke og me står overfor store utfordringar. Eg håper 
undervisningsheimetenesta kan bidra til at denne helsetenesta blir enno 
betre. Men først eit lite tilbakeblikk: 
 
Heimetenesta i historisk perspektiv 
På tampen av 50-talet fekk kommunane noko statstilskot for å opprette 
heimesjukepleie. Og på midten av 60-talet var denne tenesta 
innført i eit fleirtal av kommunane i landet. Ambisjonane om å utvikle 
velferdsstaten var stor på denne tida både hjå folk og i det politiske liv. 
Utover 70-talet kom det institusjonskritikken og trua på 
lokalsamfunnet som omsorgsytar. Samtidig kjem prinsippet om lågast 
effektive omsorgsnivå (LEON) der ein ser at ynskje om endringar 
er både idealistisk og økonomisk motivert. Målet er at tenestene skal 
føregå så nært heimen som mogeleg. Utover 80-talet veks den heimebaserte omsorga, men fortsatt er prinsippet 
slik at anten bur den hjelpetrengande heime med litt hjelp, elles så bur ein på institusjon med ein 
døgnkontinuerleg tilbod. I 1984 kjem lova om helsetenesta i kommunane. Den gav kommunane ansvar for 
primærhelsetenesta. Samtidig innfører staten eit nytt system med rammeoverføringar i staden for øyremerka 
statstilskot. I 1988 vert ansvaret for sjukeheimane overført frå fylkeskommune til kommunen og frå då har 
kommunen hatt eit samla ansvar for alle tenestene. På 90-talet kjem den store satsinga på ”heimleggjeringa”. 
Innstillinga ”Omsorg-Tryggleik-Verdigheit” frå 1992 la vekt på heimen som ramme også for i den meir 
hjelpetrengande fasen og då vart det definert som ei offisiell målsetjing. Og omgrepet omsorgsbustad vart innført 
i 1994. Men snart kom kommunane på etterskot i høve til den sterke veksten i talet på eldre innbyggarar med 
behov for pleie og omsorg. I tillegg fekk kommunane ansvar for stadig fleire pasientgrupper. I 1998 kom den 
nasjonale Handlingsplan i eldreomsorg; no skulle det rustas opp i alle ledd. Heimetenesta skulle styrkast enno 
meir og det skulle satsast på omsorgsbustader og fleire einsengsrom på sjukeheimane. Kommunane har stadig fått 
fleire oppgåver til dømes i samband med HVPU-reforma, og heimetenesta er som kjent ikkje berre eldreomsorg. 
Den gruppa som utgjer den største veksten siste 10 åra er unge brukarar. Samhandlingsreforma, som mange kallar 
ei kommunereform, varslar enno fleire oppgåver som klart kjem til å prege heimetenesta framover. 
 
Heimeteneste og Undervisningsheimeteneste 
Då eg byrja i heimesjukepleia i Tromsø kommune i 1991, var det ei positiv bølgje der både administrativ og 
politisk leiing gjekk ut og med tre løfter til dei eldre: betre heimetenester, meir rehabilitering og eit meir aktivt 
sosialt liv. Og det var mellom anna ein «gullalder» i bygging av eldresentra. Eg gleda meg, og jobben var og har 
alltid vore spennande! Men det har vore eit gjennomgåande problem at økonomien ikkje har stått i forhold til dei 
utfordringar som kommunane fekk. Noko av problemet er at tenester som ei god heimeteneste er avhengig av, i 
varierande grad har vore satsa på, til dømes dagsenter, rehabilitering og avlasting  
Det har og vore kritikk av at fokus har vore mest på bustader og mindre på kompetanse. Etter 2000 har ein vorte 
merksam på at ein må satse på mykje meir på rekruttering og betring av kompetansen i pleie og omsorg både i 
høve til eldre og unge brukarar av heimetenesta 
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Undervisningssjukeheimane kom i 1999 og no har me fått undervisningsheimeteneste i alle fylka frå 2009. 
Sommaren 2009 fekk Tromsø kommune tildelt Undervisningsheimetenesta i Troms ved Nordøya og Kvaløya 
heimeteneste 
For at arbeidet me gjer i Undervisningsheimetenesta skal ha legitimitet må personalet i heile pleie- og omsorg 
erfare at fagutvikling er ein del av det daglege arbeidet. Me må kjenna at me heile tida er i bevegelse for å skape 
ein betre praksis. Me må arbeide med å utvikle det gode fagmiljøet i arbeidskollektivet, der det meste av læring i 
praksis skjer. Me må gjera kvarandre gode 
Leiarane må vera bevisste på kor viktig det er å halde på helsearbeidaren sitt faglege engasjement. Kunnskap er 
ikkje nok. Personleg engasjement og forhold på arbeidsplassen betyr mykje for pleie og behandling. Dette erfarer 
me til dagleg og dette er det forska på   
Om me har eit godt arbeids- og fagmiljø i botn i alle einheiter i Troms, kan UHT bli eit viktig bidrag til 
kompetansehevinga i heimetenesta. Det gjeld å finne nøklane til den gode læringa og omsorga. Eg ser fram til 
samarbeidet!   
        
 

 
 
 

Frie midlar 2010 (etter modell frå Undervisningssjukeheimen) 
8 fekk prosjektmidlar og mange av dei vil verte omtala i Nyheitsbrev framover: 
 
”Mening og mestring” Ei gruppe fagfolk på Sjursnes og Lakselvbukt ynskjer å utvikle eit        
       meiningsfullt innhald basert på lokal kulturkunnskap i tilbod om dagsenter i distrikt 
”Aktivitet og kultur på hjul” Kvaløysletta sjukeheim og Kvaløya dagsenter vil fremme samarbeid mellom 

sjukeheim og heimetenesta ved gå saman om å lage mobile ”minnerom”   
”Dagtilbud for personer med demens” Stagnes sjukeheim i Harstad ynskjer å skape tilpassa 

dagaktivitetstilbod  for heimebuande personar med demens der dei fremjer samarbeid med 
demensforeining og heimeteneste 

”Minikompetansemøte” Heimebasert psykiatriteneste i Harstad vil styrke erfaringskunnskapen i 
arbeidsgruppene i ved å lage refleksjonsgrupper 

”Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom dag og natt i hjemmetjenesten for å heve  kvaliteten på 
det tilbudet som gis brukeren” Prosjekt ved nattpatruljen i Tromsø   

”Fallforebyggende gruppetrening for eldre med begynnende funksjonsfall” 
Rehabiliteringstenesta i Tromsø vil prøve ut og evaluere effekten av førebyggande gruppetrening eit 
opplegg på ei gruppe eldre 

“Trivsel, hygge og riktig sammensatt kost under alle måltider ved Karlsøyheimen” På Hansnes er 
målet er å betre kompetansen hjå de tilsette angåande ernæring blant bebuarane i omsorgsbustad 

”Omsorg ved livets slutt” I Kvæfjord vil dei utvikle fagleg god omsorg for alvorlig sjuke og døande 
pasientar i heimetenesta der utviklingshemma er ei viktig målgruppe for prosjektet 

 
 

 

Undervisningsheimetenesta er i gang med tre spennande prosjekt for 2010/2011: 
 
”Læring i praksis”: Prosjektet har som mål å auka bevisstheita om korleis me lærer i praksis. Me vil 

dokumentere behovet for og ta betre vare på kvardagslæringa og stimulere til meir systematisk læring og 
etisk refleksjon. Mange arbeidsplassar vil får besøk av prosjektleiar for UHT i samband med dette  

”Møteplassen” ved Nordøya heimeteneste: Oppstart av prosjekt om utvikling av tilbod til unge personar 
med demens i Tromsø kommune 

”Sjølvstendiggjering av Unge Vaksne” ved Kvaløya heimeteneste: Oppstart av prosjekt om utvikling av 
tilbod til unge vaksne med psykososiale tilpassingsbehov 
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Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse 
og sykdom.  
 
Bodil H Blix 
Sykepleier, Universitetslektor, PhD-student 
Universitetet i Tromsø 
  
Veiledere: 
Førsteamanuensis Hans Ketil Normann, Universitetet i Tromsø 
Professor Torunn Hamran, Universitetet i Tromsø 
 
 
 
Studien er en av tre delstudier i prosjektet Life-stories, engagement and health problems of elderly persons in northern areas, 
with consequences for care services. Denne delstudien har arbeidstittelen Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse 
og sykdom. Prosjektet ligger under Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Tromsø. 

Bakgrunn 

Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening peker på behovet for forskning innen 
eldreomsorg med fokus på eldres bakgrunn, ønsker, helse og levekår. Det slås også fast at myndigetene har et 
overordnet ansvar for at samiske eldre får et språklig og kulturelt forsvarlig tjenestetilbud. I NOU 1995: 6 Samisk 
helse- og sosialplan pekes det på at det er blitt tatt lite hensyn til eldre samers språk, kultur og levemåte, både i 
hjemmesykepleien og på institusjoner. Dette gjelder både i områder der man ikke har vært bevisst på at det lever 
samer, og i områder der samene er i flertall. Målet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om samiske 
eldres livserfaringer og deres erfaringer med alderdom, helse og sykdom. Økt kunnskap om dette kan bidra til at 
man kan gi denne gruppen helse- og omsorgstjenester som bedre ivaretar deres ønsker og behov. 

Problemstillinger 

Forskningsprosjektet skal belyse følgende problemstillinger: 
• Hvordan erfarer samiske eldre egen alderdom, helse og sykdom? 
• Hva forteller livsfortellingene til eldre samer om identitet og opplevelse av tilhørighet i 

alderdommen? 
• Hvordan erfarer pårørende til samiske eldre som er rammet av demenssykdom og bor i sykehjem at 

de gamles livserfaringer gjøres relevant i dagliglivet i sykehjemmet? 

Metode 

Forskningsprosjektet består av to delstudier.  
 
I delstudie 1 gjøres det kvalitative intervju med 20 samiske eldre. Deltakerne er menn og kvinner over 67 år, som 
betrakter seg selv som samisk og som opplever å ha et helseproblem. Det gjøres intervju i Troms og Finnmark, 
både i og utenfor samiske kjerneområder. 
 
I delstudie 2 gjøres det kvalitative intervju med ti pårørende til samiske eldre som er rammet av demenssykdom 
og bor i sykehjem. Det gjøres intervju i Troms og Finnmark, både i og utenfor samiske kjerneområder. 
 
Målet med prosjektet er å få kunnskap om samiske eldre sine livserfaringer og hvordan disse er med de gamle inn 
i alderdommen. De eldres egne livsfortellinger er en åpning til deres erfaringer. Pårørendes erfaringer er en annen 
kilde til innsikt. Det kvalitative forskningsintervju er en god inngangsport til andres erfaringer. I begge delstudiene 
brukes det en tematisk intervjuguide. Intervjuene med de gamle starter med at de inviteres til å fortelle om sine 
liv. Intervjuene beveger seg videre inn på tema som det å bli eldre, egen helse og det å være samisk. Intervjuene 
med pårørende starter med at de inviteres til å fortelle om de gamle, hvordan de har vært og hvordan de er nå. 
Videre beveger intervjuene seg inn på tema som aktiviteter, relasjoner og livet på sykehjemmet. 
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Status presens  

Intervjuene i delstudie 1 er gjennomført og analysearbeidet er i gang. Intervjuene i delstudie 2 skal gjennomføres 
høsten 2010. Arbeidet skal etter planen være ferdigstilt juli 2012. 

Noen foreløpige betraktninger 

• Informantene uttrykker svært forskjellige forhold til sin samiske identitet. For noen er dette noe 
avklart og uproblematisk, for andre er dette noe som er forbundet med skam og opplevelse av 
mindreverd, og andre opplever i alderdommen stolthet over sin samiske bakgrunn som de tidligere i 
livet har skammet seg over. Dette kan ha betydning for hvordan de gamle opplever sin egen 
alderdom og helse. 

• Mange av informantene i studien har levd sine liv i en periode og i områder med svært sterk 
fornorskning. Flere snakker derfor ikke samisk og har i liten grad vært del av det man tradisjonelt har 
tenkt på som samisk kultur. Hva er det som gjør at disse menneskenes livsfortellinger også er samiske 
livsfortellinger? 

• I forbindelse med rekruttering av deltakere til delstudie 1 var jeg i kontakt med ledere i 
hjemmesykepleie og sykehjem. Disse ga uttrykk for svært ulike reaksjoner på forskningsprosjektet. 
Flere ga uttrykk for at de syntes at dette var et viktig prosjekt. Men jeg fikk også reaksjoner av typen 
”Hvordan skal vi kunne vite hvem som er samisk?” Hva er denne reaksjonen et uttrykk for? Hvorfor 
vet ikke sykepleierne hvem som er samisk? Er det fordi de gamle selv ikke vil snakke om det, eller er 
det fordi sykepleierne ikke spør? Er det et uttrykk for at etnisitet ikke tematiseres i sykepleien? Er det 
et uttrykk for at sykepleiere generelt vet for lite om pasientenes bakgrunn og livshistorie? 
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kilde: Wikimedia Commons 
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skinnende hele ditt liv, til din egen, dine kjæreste og dine skinnende hele ditt liv, til din egen, dine kjæreste og dine skinnende hele ditt liv, til din egen, dine kjæreste og dine skinnende hele ditt liv, til din egen, dine kjæreste og dine 
pasienters bestpasienters bestpasienters bestpasienters beste.” e.” e.” e.”     

Tor Jacob Moe psykiater v/ Haukeland BergenTor Jacob Moe psykiater v/ Haukeland BergenTor Jacob Moe psykiater v/ Haukeland BergenTor Jacob Moe psykiater v/ Haukeland Bergen    



 
”Forståelse og mestring av utfordrende atferd” 
 
 
Hege Elstad 
Sykepleier / prosjektmedarbeider 
Demensfyrtårnet i Tromsø  
 
Presentasjon av et kompetanseprogram som er utarbeidet 
av Demensfyrtårnet ved Undervisningssykehjemmet i 
Troms, ved prosjektleder Anne - Margrethe Støback og 
prosjektmedarbeider Hege Elstad. 

 
Personalet i eldreomsorgen kan oppleve store utfordringer i arbeidet med pasienter med demenssykdom. Endret 
atferd er en del av sykdomsutviklingen, og kan være den største utfordringen i det daglige arbeidet. 
Kompetanseprogrammet legger vekt på forståelse for personen med kognitive tap, og situasjonen rundt 
personen. Med økte kunnskaper skal personalet arbeide frem en handlingsberedskap for å ivareta personer med 
demens i situasjoner med endret atferd. Det finnes mange eksempler på at gode holdninger og positivt fokus fra 
personalet kan endre en utfordrende situasjon med en pasient. 
 
Programmet er bygd opp over tre samlinger som består av teoretisk undervisning, erfaringsutvekslinger og 
praktiske øvelser. De tre hovedelementene i forståelse og mestring av utfordrende atferd er; kartlegging av atferd, 
forståelse , holdningsarbeid og refleksjon over atferd samt fysisk tilnærming. 
Første samling er åpen for alle ansatte i de enhetene som deltar. De to neste samlingene er for de som skal bli 
ressurspersoner på eget arbeidssted. Mellom samlingene skal de arbeide med kartlegging og refleksjon i egen 
avdeling sammen med sine kollegaer. I tillegg skal de skal øve på fysisk tilnærming med egne kollega som 
øvelsespersoner. På denne måten skal kompetanseprogrammet videreføres fra ressurspersonene til bruk blant alle 
på en arbeidsplass.   
 
Kartlegging 
Når atferden hos personer med demens endrer seg og utfordrende situasjoner oppstår er kartlegging viktig. 
Systematisk og målrettede observasjoner av atferden kan medvirke til at personalet ser et mønster som gir 
muligheter til å forebygge vanskelige situasjoner. Målet med kartleggingen er å hjelpe pasienten til en best mulig 
hverdag vurdert ut fra hans/hennes situasjon. I kompetanseprogrammet får deltakerne opplæring i bruk av to 
forskjellige kartleggingsskjema.  Det første skjemaet ligger i en versjon på Aldring og helse sin nettside, men 
Demensfyrtårnet har brukt en omarbeidet versjon. I videre kartlegging har Demensfyrtårnet utarbeidet en mal 
som kartlegger hendelser rundt den aktuelle pasient, mulige årsaker og løsninger i samhandlingssituasjonen. 
 
Forståelse og holdningsarbeid 
For å gjøre god kartlegging og være bevisst på egen tilnærming i utfordrende situasjoner må personalet arbeide 
med forståelse for personen som er rammet av demenssykdom. I dette arbeidet skal det reflekteres over mulige 
årsaker til den kartlagte atferden, og forståelse for de årsaker vi ikke ser. I slik refleksjon skal det også være mulig 
å lufte frustrasjon og oppgitthet hos personalet, men målet med diskusjonene rundt den endrede atferden er å 
komme frem til gode tiltak. Det skal være tiltak som viser forståelse for personen med demens, og tiltak som gjør 
at personalet opplever tilfredshet med eget arbeid. Kompetanseprogrammet viser noen enkle redskap for slikt 
arbeid.  
 
Fysisk tilnærming  
Undervisning om fysisk og verbal tilnærming er utarbeidet ut fra erfaringer fra praksis og prosjektmedarbeiders 
tidligere opplæring. Hege Elstad bruker erfaringer fra sitt arbeid ved forsterket skjermet enhet og kunnskaper fra 
Løvstadskolen.  – Mange har erfaring med at personalets tilnærming i utfordrende situasjoner kan bidra til økt 
uro. Det er også mange eksempler på at personalet beskriver egen redsel i vanskelige situasjoner. Hovedfokuset i 
opplæringen rundt fysisk tilnærming er hvordan pleierens egen atferd og språkbruk kan virke inn på pasienten, og 
hvordan man kan tilnærme seg pasienten på en god og terapeutisk måte. Deltakerne får en bevisstgjøring i eget 
kroppsbruk, og øver på forskjellige tilnærmingsmetoder i situasjoner som kan oppleves vanskelig. Ut fra sin egen 
trygghet kan pleieren medvirke til et trygt samspill med pasienten.  
 

 

 
NYHETSBREV NR. 2 – 2010        SIDE 6 



 
Programmet er gjennomført i 11 kommuner i Troms og i Alta kommune i Finnmark. Til Sammen 90 
ressurspersoner har deltatt på tre samlinger. Etter avsluttet kompetanseheving skal ressurspersonene fortsette å 
arbeide med kartlegging som forebyggende instrument, og som redskap for konkretisering av situasjonen. De skal 
medvirke til at kartlegging, refleksjon over kartleggingen, og fysisk tilnærming blir brukt i det daglige arbeidet. De 
skal videreføre kunnskap til annet personal og holde ved like gode holdninger og positiv tilnærming gjennom 
refleksjon over endret atferd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
Tilbakemelding fra en deltager på kompetanseprogrammet  
 
Sykepleier Maria Frihaug Sørensen 
Ansatt på Omsorgstjenesten Jadeveien i Tromsø kommune 
Dalheim –  avdeling som gir tilbud til pasienter med demenssykdom 
 
Forventninger til kurset: Å jobbe med mennesker som har kognitive 
svekkelser som følge av en demensdiagnose er ofte krevende. Vi kommer 
daglig opp i situasjoner som krever at personalet har gode kunnskaper 
omkring det å kunne håndtere pasientens adferd. Kunnskap knytta til 
utfordrende adferd og måten vi håndterer vanskelige situasjoner på er 
avgjørende for pasients opplevelse av situasjonen.  
 
Mine forventninger til kurset var å oppnå økt kunnskap samt å styrke egen handlingsberedskap knyttet til temaet 
utfordrende adferd, for på den måten å være bedre rustet til å spre mine kunnskaper videre på min arbeidsplass. 
Jeg har ofte opplevd å stå i situasjoner som har vært utfordrende og oppleve at man ikke har tilstrekkelig 
kunnskap til å løse situasjonen godt nok. Kanskje har det vært fokusert for lite på utfordrende adferd hos 
demente, både i utdanninga og blant personalet. Og vi har kanskje også vært for lite flinke til å reflektere på 
arbeidsplassen omkring situasjoner som vi opplever som spesielt utfordrende. 
Hva har jeg lært: Underveis i kurset har vi blant annet lært hvordan vi skal kartlegge spesifikk uro. Å benytte oss 
av kartlegging som verktøy kan være med på å gi økt forståelse for pasients adferd, og det blir dermed enklere for 
oss som pleiere å komme med hensiktsmessige tiltak som bidrar til en bedre hverdag for pasienten. Utfordrende 
adferd har bestandig en bakenforliggende årsak, og om det lar seg gjøre er det viktig at vi eliminerer bort årsaker 
som kan fremprovosere en slik adferd. Blant annet kan sykdom være en årsak som vi har mulighet til å gjøre noe 
med. Gjennom praktiske øvelser fikk vi lære hvordan ulike tilnærminger kan bidra til å løse vanskelige situasjoner 
til det beste for pasienten og oss selv. Jeg tror også at vi gjennom øvelse ble mer bevisste på hvordan egne 
handlinger kan være med på å skape trygghet, eller for den saks skyld være det som utløser den utfordrende 
adferden.  
Andre kommentarer: Å bli verbalt sjikanert og fysisk angrepet oppleves vanskelig, og jeg tror det er viktig at 
personalgruppa setter av tid til å reflektere over temaet utfordrende adferd. Bruk av tillitskapende tiltak i 
situasjoner som oppleves spesielt utfordrende er svært viktig for å løse og for å unngå at situasjoner eskalerer. 
Allikevel tror jeg at vi kan bli flinkere til å forsøke å oppnå tillitsforhold til pasientene for å forhindre at maktbruk 
blir en del av kulturen i hverdagen på arbeidsplassen.  
 
 

 
Deltagere fra Tromsø øver.. 

 
Hege instruerer i Nordreisa 
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 Slik når du de ansvarlige i UHT / USH Troms 
 

Prosjektleiar for Undervisningsheimetenesta i Troms, Elisabet Sausjord, tlf 45 63 80 74   
e-post: elisabet.sausjord@tromso.kommune.no  
 
Sjå UHT nettside: http://www.tromso.kommune.no/undervisningshj-tjeneste.149396.no.html  
Her kan du finne heile Prosjektplanen for UHT 2010. Der står det om kva overordna mål 
Helsedirektoratet hat med etablering av Undervisningsheimetenester og kva oppdrag me har fått 
i Troms. 

 
 
 
Leder for Undervisningssykehjemmet; konst. enhetsleder Kroken sykehjem; Viggo Larssen,  
tlf. 77 79 17 05, e-post: viggo.larssen@tromso.kommune.no 
 
Kontoret til USH er i andre etasje på Kroken sykehjem. Undervisningssykehjemmets  
e-postadresse er: ush@tromso.kommune.no   
 
USH Tromsø sin hjemmeside er www.tromso.kommune.no/undervisningssykehjem   
 
FoU leder Toril Bülow Mobakken treffes på                              
telefon 77 79 13 04 og 480 34599, e-post: toril.b.mobakken@tromso.kommune.no  
 
Fagutviklingssykepleier Kirsti Hagen, tlf. 77 79 13 11 og 47 60 86 68 
e-post: kirsti.hagen@tromso.kommune.no     
          
Demensfyrtårnet: Prosjektleder Anne-Margrethe Støback, tlf. 77 66 07 18 / 950 74831,  
e-post:    anne.margrethe.stoback@uit.no  

 
 

 

 
 

Daglig leder :Elin Damsgård Senter for Omsorgsforskning, Universitett i Tromsø Tlf (47) 77 64 
62 16 
e-post: elin.damsgard@uit.no 
 
Faglig leder: Torunn Hamran Senter for Omsorgsforskning, Universitett i Tromsø Tlf (47) 77 64 
48 58 
e-post:  torunn.hamran@uit.no  

 
 
 
 

                                 

Redaksjonens e-postadresse er : ush@tromso.kommune.no 
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