
Prosjekt frie midler 2009Prosjekt frie midler 2009..
”FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET ”FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET ––
EN RESSURS FOR SYKEHJEM.”EN RESSURS FOR SYKEHJEM.”

SørSør--Tromsøya sykehjem, Tromsø kommune Tromsøya sykehjem, Tromsø kommune 

Prosjektansvarlig: Prosjektansvarlig: 

Wenche Hanssen, kulturansvarligWenche Hanssen, kulturansvarlig

Unni Merethe Karlsen, bogruppe koordinatorUnni Merethe Karlsen, bogruppe koordinator

Trivselskontakter og ansatte på bogruppene Trivselskontakter og ansatte på bogruppene 
Blåklokke og Bekkeblom.Blåklokke og Bekkeblom.



SørSør--Tromsøya sykehjem.Tromsøya sykehjem.

•• De første beboerne flyttet inn februar 2006De første beboerne flyttet inn februar 2006
•• Fra Hvilhaug og Tromsøysund sykehjemFra Hvilhaug og Tromsøysund sykehjem
•• 9 bogrupper med totalt 82 beboere9 bogrupper med totalt 82 beboere
•• 4 somatiske bogrupper4 somatiske bogrupper
•• 4 demens bogrupper 4 demens bogrupper 
•• 1 kortids bogruppe med isolat.1 kortids bogruppe med isolat.
•• 77--10 beboere på hver bogruppe10 beboere på hver bogruppe
•• 3 pleiere på dagvakt, 2 på kveldsvakt3 pleiere på dagvakt, 2 på kveldsvakt



Kulturansvarlig.Kulturansvarlig.

•• Organiserer og tilrettelegger for aktiviteter, Organiserer og tilrettelegger for aktiviteter, 
underholdning, turer m.m. underholdning, turer m.m. 

•• Ansvar lage felles stuer og felles tema romAnsvar lage felles stuer og felles tema rom

•• Trivselskontakt på hver bogruppeTrivselskontakt på hver bogruppe

•• Planlegger aktiviteter, møte annen hver uke Planlegger aktiviteter, møte annen hver uke 

•• Kurs i trim, enkle massasje teknikker, Kurs i trim, enkle massasje teknikker, 
gitarspilling og aktiviteter på bogruppene.gitarspilling og aktiviteter på bogruppene.



GAMMELSTUA PÅ LILJEKONVALL C1GAMMELSTUA PÅ LILJEKONVALL C1

•• Her har vi i samarbeid med studenter laget ei fin stue med kjentHer har vi i samarbeid med studenter laget ei fin stue med kjente og snart e og snart 
glemte ting. Det hele utgjør nesten et lite museum av klenodier.glemte ting. Det hele utgjør nesten et lite museum av klenodier.

•• Her er en ideell plass for mimring og minner fra svunnen tid.Her er en ideell plass for mimring og minner fra svunnen tid.

•• Kom gjerne innom for å besøke og benytte stua.Kom gjerne innom for å besøke og benytte stua.



SKIPPERSTUA  4BSKIPPERSTUA  4B
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En fellesstue for alle på huset. Her har vi innredet et masEn fellesstue for alle på huset. Her har vi innredet et maskulint og maritimt kulint og maritimt 
rom til sosiale samlinger rundt temaet sjøfolk, for gode minner rom til sosiale samlinger rundt temaet sjøfolk, for gode minner og og 
samtaler. Her tar vi gjerne en god Cognac og en sigar om noen ønsamtaler. Her tar vi gjerne en god Cognac og en sigar om noen ønsker det.sker det.

•• Her er panorama utsikt til både Tromsøysundet og Fjellheisen. Her er panorama utsikt til både Tromsøysundet og Fjellheisen. 

•• Vi har også en stor fin takterrasse utenfor som benyttes til båVi har også en stor fin takterrasse utenfor som benyttes til både grilling de grilling 
og kos på godværsdager om sommeren.og kos på godværsdager om sommeren.

•• Vi har utstyrt skipperstua med en god kikkert for å kunne følge Vi har utstyrt skipperstua med en god kikkert for å kunne følge 
båttrafikken på sundet.båttrafikken på sundet.

•• Her er Amerika koffert, spritkompass, vimpler, garn, årer og myHer er Amerika koffert, spritkompass, vimpler, garn, årer og mye mer.e mer.

•• Velkommen til å benytte stua, både beboere og gjester.Velkommen til å benytte stua, både beboere og gjester.



SVANESTUA  3 cSVANESTUA  3 c

En litt mer feminin damestue, her har vi bygd opp interiøret runEn litt mer feminin damestue, her har vi bygd opp interiøret rundt broderiet dt broderiet 

”Svanesjøen””Svanesjøen”

Her finnes typiske dameting som rokk, symaskin, sminkebord, goroHer finnes typiske dameting som rokk, symaskin, sminkebord, goro og og 

krumkakejern.Her er og en fantastisk takterrasse med panorama utkrumkakejern.Her er og en fantastisk takterrasse med panorama utsikt.sikt.

Vi oppfordrer alle til å benytte disse stuene både på gjester ogVi oppfordrer alle til å benytte disse stuene både på gjester og beboere.beboere.



FILM OG DIVASTUA 3BFILM OG DIVASTUA 3B

Inne på bogruppe ”Prestekrage” har vi laget ei glamour stue, medInne på bogruppe ”Prestekrage” har vi laget ei glamour stue, med våre gamle filmhelter, våre gamle filmhelter, 
Wenche foss, Per Abel, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, OlsenbandeWenche foss, Per Abel, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Olsenbanden, m.fl.n, m.fl.

Vi har selvfølgelig krystallkrone i taket, høystettede glass, diVi har selvfølgelig krystallkrone i taket, høystettede glass, divakjoler, og behagelige vakjoler, og behagelige 
skinnmøbler.skinnmøbler.

Her viser vi gamle klassikere for små grupper.Her viser vi gamle klassikere for små grupper.
Vi oppfordrer også beboere og pårørende å ta med egne filmer forVi oppfordrer også beboere og pårørende å ta med egne filmer for visninger. Kanskje er visninger. Kanskje er 

det noen som har familie langt borte som vil sende film av for edet noen som har familie langt borte som vil sende film av for eksempel barnebarn ksempel barnebarn 
og oldebarn. Alle er velkommen å benytte denne stua.og oldebarn. Alle er velkommen å benytte denne stua.



Tema rom ”Det samiske rom”Tema rom ”Det samiske rom”



SPA BADET C2  (Blåklokke)SPA BADET C2  (Blåklokke)

•• Velvær med boblebad, massasjedusj, aromaterapi, deilige dufter, Velvær med boblebad, massasjedusj, aromaterapi, deilige dufter, levende lys og levende lys og 
avslappende musikk. Vi fortjener det alle!avslappende musikk. Vi fortjener det alle!

•• Våre aromaterapauter tilbyr ulike behandlinger til alle.Våre aromaterapauter tilbyr ulike behandlinger til alle.
•• Vårt personale på bogruppene har fått opplæring i bruk av badet,Vårt personale på bogruppene har fått opplæring i bruk av badet, samt enkle samt enkle 

massasjeteknikker og bruk av aromaterapautiske oljer.massasjeteknikker og bruk av aromaterapautiske oljer.
•• Hva med et gavekort her til neste bursdag, for en sliten og stivHva med et gavekort her til neste bursdag, for en sliten og stiv kropp?kropp?



ROSEROMMETROSEROMMET A2A2

•• Et seremoni rom hvor mye skjer. Her er et stillerom for ulike Et seremoni rom hvor mye skjer. Her er et stillerom for ulike 
trossamfunn, samtalerom for pårørende og studenter. Her har vi trossamfunn, samtalerom for pårørende og studenter. Her har vi 
minnestund ved dødsfall og syning.minnestund ved dødsfall og syning.

•• Her har våre aromaterapauter kurs i baby massasje og yoga m.mHer har våre aromaterapauter kurs i baby massasje og yoga m.m..



Kantina brukes til så mangt, kjekke ungdommer Kantina brukes til så mangt, kjekke ungdommer 
steker vafler, kino, konserter, julemesser m.m.steker vafler, kino, konserter, julemesser m.m.



””Parkstua” tidligereParkstua” tidligere dagsenter her har dagsenter her har 
vi felles trim, bingo, andakt m.m.vi felles trim, bingo, andakt m.m.



SørSør--Tromsøya sykehjem har 2 flotte Tromsøya sykehjem har 2 flotte 
sansehager med direkteutgang fra sansehager med direkteutgang fra 
demens bogruppene.demens bogruppene.



Tirsdag, torsdag og søndag kl.17.00.Tirsdag, torsdag og søndag kl.17.00.--19.00. 19.00. 
setter ansvarlig bogruppe ut kaffe og setter ansvarlig bogruppe ut kaffe og 
vaffelrøre i kantina. Dette fordi beboere og vaffelrøre i kantina. Dette fordi beboere og 
gjester kan treffes til en hyggestund.gjester kan treffes til en hyggestund.



Andre tilbud for beboerne.Andre tilbud for beboerne.

•• Frisør Inger FinnstøFrisør Inger Finnstø

•• Fotpleier Pirjo ÅstrømFotpleier Pirjo Åstrøm

•• Aromaterapeut TereziaAromaterapeut Terezia

•• Aromaterapeut AnneAromaterapeut Anne

•• Disse er selvstendige, men har lokaler her.Disse er selvstendige, men har lokaler her.

•• De prioriterer våre beboere som får reduserte De prioriterer våre beboere som får reduserte 
priser.priser.

•• Kantinen drives av Tromsø Kantinen drives av Tromsø AsvoAsvo



Prosjekt ”Frivillige fra nærmiljøet en ressurs Prosjekt ”Frivillige fra nærmiljøet en ressurs 
for sykehjemmet ”.for sykehjemmet ”.

•• ””Beboerne har krav på en aktiv og meningsfull Beboerne har krav på en aktiv og meningsfull 
hverdag sammen med andre” hverdag sammen med andre” 

•• Når de økonomiske rammene ikke tillater flere Når de økonomiske rammene ikke tillater flere 
betalte hjelpere må vi se på andre muligheter betalte hjelpere må vi se på andre muligheter 
for å gi beboerne en aktiv og meningsfull for å gi beboerne en aktiv og meningsfull 
hverdag, gjennom å verve frivillige fra hverdag, gjennom å verve frivillige fra 
nærmiljøet. Dette gir USH og frie midler oss nærmiljøet. Dette gir USH og frie midler oss 
muligheten til å prøve ut i prosjekt.muligheten til å prøve ut i prosjekt.



Prosjektmål:Prosjektmål:

•• HovedmålHovedmål-- å lage et program for å lage et program for 
frivillighetsarbeid i sykehjemmet ved utprøvning frivillighetsarbeid i sykehjemmet ved utprøvning 
på 2 bogrupperpå 2 bogrupper

•• EffektmålEffektmål-- en sosial, aktiv og meningsfull dag for en sosial, aktiv og meningsfull dag for 
beboerne og frivillige fra nærmiljøet.beboerne og frivillige fra nærmiljøet.

•• ResultatmålResultatmål-- Etablere en god mal for verving, Etablere en god mal for verving, 
veiledning og oppfølging av frivillighets arbeid veiledning og oppfølging av frivillighets arbeid 
som mal for de resterende bogruppene på som mal for de resterende bogruppene på 
sykehjemmet.sykehjemmet.



Hva vi gjorde videre i prosessenHva vi gjorde videre i prosessen

•• Inspirasjonstur til Pleiehjemmet LotteInspirasjonstur til Pleiehjemmet Lotte
•• Bergen Røde Kors sykehjemBergen Røde Kors sykehjem
•• Valgte ”Bekkeblom” og ”Blåklokke”Valgte ”Bekkeblom” og ”Blåklokke”
•• Info og ide myldringsmøte med ansatte.Info og ide myldringsmøte med ansatte.
•• Utarbeidet ulike skjema som verktøyUtarbeidet ulike skjema som verktøy
•• Kartlegge ønsker fra beboerneKartlegge ønsker fra beboerne
•• Intervjumal og taushetserklæring frivilligeIntervjumal og taushetserklæring frivillige
•• Oversikt over eksisterende aktiviteterOversikt over eksisterende aktiviteter
•• Oversikt og registrering av eksisterende frivillige.Oversikt og registrering av eksisterende frivillige.



KARTLEGGING AV ØNSKET AKTIVITETS TILBUDKARTLEGGING AV ØNSKET AKTIVITETS TILBUD

•• Navn:                     Navn:                     BogruppeBogruppe Alder:                 Alder:                 
Tidl. Yrke/ interesser .Tidl. Yrke/ interesser .

•• Er det spesielle hensyn vi må tilrettelegge for Er det spesielle hensyn vi må tilrettelegge for 
deg ved aktiviteter?deg ved aktiviteter?

•• Syn        Hørsel       Språk    Bevegelse    Syn        Hørsel       Språk    Bevegelse    
Rullestol      Annet  Beskriv:Rullestol      Annet  Beskriv:

•• Er du med å betale på felles trivselsordning?                   Er du med å betale på felles trivselsordning?                   
•• Leser du felles aktivitetsplan på bogruppen?Leser du felles aktivitetsplan på bogruppen?
•• Har du familie/venner som kan følge deg på Har du familie/venner som kan følge deg på 

ulike aktiviteter ved behov?ulike aktiviteter ved behov?
•• Hvilke fellesaktiviteter kunne du tenke deg å Hvilke fellesaktiviteter kunne du tenke deg å 

delta på?delta på?

•• Benytter du deg i dag av følgende tilbud på Benytter du deg i dag av følgende tilbud på 
SørSør--Tromsøya sykehjem?Tromsøya sykehjem?

Frisør?   Fotpleie?   Aromaterapi?   Kantine? Frisør?   Fotpleie?   Aromaterapi?   Kantine? 

Bingo?   Trim?       Andakt?         Fredagskafé? Bingo?   Trim?       Andakt?         Fredagskafé? 

Lørdagstreff med Losje Moria?   Lørdagstreff med Losje Moria?   
Søndagskino? Søndagskino? 

Frelsesarmeen sanggruppe? Frelsesarmeen sanggruppe? 

Røde Kors sin kioskvogn?Røde Kors sin kioskvogn?

•• ØnskerØnsker

•• Kunne du tenke deg en egen besøksvenn fra Røde Kunne du tenke deg en egen besøksvenn fra Røde 
Kors? Kors? 

•• Ønsker du kontakt med din egen menighet?Ønsker du kontakt med din egen menighet?

•• Kunne du tenke deg å besøke andre kjente på Kunne du tenke deg å besøke andre kjente på 
andre sykehjem?andre sykehjem?

•• Er det spesielle filmer du liker å se?Er det spesielle filmer du liker å se?

•• Er det spesiell musikk du liker å høre?Er det spesiell musikk du liker å høre?

•• Er det et ønske om bibliotektilbud på huset? Er det et ønske om bibliotektilbud på huset? 

•• Kunne du tenke deg museums besøk? Kunne du tenke deg museums besøk? 

•• Ønsker du å delta på div. bussturer nærområdet ?Ønsker du å delta på div. bussturer nærområdet ?

•• Er du glad i ulike håndarbeid/ baking og lignende. ?Er du glad i ulike håndarbeid/ baking og lignende. ?

•• Er det spesielle tilbud som ikke er nevnt her du Er det spesielle tilbud som ikke er nevnt her du 
ønsker vi skal opprette ?ønsker vi skal opprette ?

•• Svarskjema leveres til kulturansvarligSvarskjema leveres til kulturansvarlig WencheWenche



Fotoalbum ” mitt liv”Fotoalbum ” mitt liv”

•• På alle beboerne i prosjektetPå alle beboerne i prosjektet
•• Beboere, pårørende og ansatte deltokBeboere, pårørende og ansatte deltok
•• Innehold bl.a. fødested, søsken, skole, Innehold bl.a. fødested, søsken, skole, 
familie, yrke, hobby, barn, barnebarn, familie, yrke, hobby, barn, barnebarn, 
naboer, venner, reiser m.m.naboer, venner, reiser m.m.
•• Gode tilbakemeldinger fra ansatte, Gode tilbakemeldinger fra ansatte, 
studenter, vikarer som ser hele fru Hansen studenter, vikarer som ser hele fru Hansen 
og lett å finne tema for samtaler i.og lett å finne tema for samtaler i.



Intervju og kartlegging av frivilligeIntervju og kartlegging av frivillige

•• Motivasjon, for å være frivilligMotivasjon, for å være frivillig

•• Hvor ofte, dag , kveld, helg.Hvor ofte, dag , kveld, helg.

•• Bakgrunn, yrke, hobbyer, interesserBakgrunn, yrke, hobbyer, interesser

•• Forventninger, en til en, eller grupperForventninger, en til en, eller grupper

•• Spesielle ønskerSpesielle ønsker



Tilbud og kurs:Tilbud og kurs:

•• Tema kvelder 4. ganger pr. år Tema kvelder 4. ganger pr. år 

•• Hva kan frivillige bidra med, taushetspliktHva kan frivillige bidra med, taushetsplikt

•• Ulike typer demensUlike typer demens

•• Kommunikasjon med dementeKommunikasjon med demente

•• Ulike diagnoser, afasi, diabetes,Ulike diagnoser, afasi, diabetes,

•• Etikk og etiske dillemmaEtikk og etiske dillemma

•• Sansestimulering Sansestimulering 



OPPFØLGING OG KONTAKTPERSONOPPFØLGING OG KONTAKTPERSON..

•• VEILEDNING MINIMUM 2VEILEDNING MINIMUM 2--4 GANG PR. ÅR4 GANG PR. ÅR

•• KONTAKTPERSONER:KONTAKTPERSONER:
KULTURANSVARLIG I FORHOLD TIL FELLESKULTURANSVARLIG I FORHOLD TIL FELLES--
AKTIVITETERAKTIVITETER

BOGRUPPELEDER ELLER TRIVSELSKONTAKT PÅ BOGRUPPELEDER ELLER TRIVSELSKONTAKT PÅ 
BOGRUPPEN SOM DE ER TILKNYTTET.BOGRUPPEN SOM DE ER TILKNYTTET.

Den frivillige skal aldri gå inn/erstatte oppgaver istedenfor Den frivillige skal aldri gå inn/erstatte oppgaver istedenfor 
betalte pleiere. De skal gi beboerne det lille ekstra som betalte pleiere. De skal gi beboerne det lille ekstra som 
pleierne ikke rekker i en travel hverdag.pleierne ikke rekker i en travel hverdag.



Faste aktiviteter på sykehjemmetFaste aktiviteter på sykehjemmet..
MANDAGER:MANDAGER:

Hver mandag er det ulike aktiviteter som trim og Hver mandag er det ulike aktiviteter som trim og 
avislesning på bogruppene.avislesning på bogruppene.

•• Hver 3. mandag kommer Frelsesarmeen de synger og Hver 3. mandag kommer Frelsesarmeen de synger og 
spiller i kantina kl. 12.00.spiller i kantina kl. 12.00.

•• 2.hver mandag kommer våre Røde Kors vertinner rundt 2.hver mandag kommer våre Røde Kors vertinner rundt 
på alle bogruppene med sin kioskvogn.på alle bogruppene med sin kioskvogn.

•• Sommereng barnehage besøker bogruppene Sommereng barnehage besøker bogruppene 
Tromsøpalmen, Bekkeblom og Blåklokke hver 4. uke.Tromsøpalmen, Bekkeblom og Blåklokke hver 4. uke.

•• Frivillig fra Røde Kors besøker Blåklokke a.hv. uke for Frivillig fra Røde Kors besøker Blåklokke a.hv. uke for 
avislesning, gå trening og samtaler. avislesning, gå trening og samtaler. 

•• 2 frivillige språkstudenter på kveld2 frivillige språkstudenter på kveld



Røde kors kioskvogn hver 2. ukeRøde kors kioskvogn hver 2. uke



TORSDAGER:TORSDAGER:
Elverhøy menighet andakt kl.11.30.Elverhøy menighet andakt kl.11.30.

3 frivillige fra menigheten og flere pårørende, 3 frivillige fra menigheten og flere pårørende, 
serverer prestekaffe og kaker, har sosialt serverer prestekaffe og kaker, har sosialt 
samvær for beboerne. samvær for beboerne. 



Musikk konservatoriets studenter konsertMusikk konservatoriets studenter konsert



Den siste lørdag i hver månedDen siste lørdag i hver måned kl.11.30. kommer 6kl.11.30. kommer 6--8 8 
frivillige damer fra losje frivillige damer fra losje MoriaMoria og har lørdagstreff i kantina. og har lørdagstreff i kantina. 
De har med nydelige hjemme bakte kaker, musikk og leder De har med nydelige hjemme bakte kaker, musikk og leder 
allsang. allsang. 



SØNDAGER:SØNDAGER:

•• Annen hver søndag kl. 17.00. har vi kino i Annen hver søndag kl. 17.00. har vi kino i 
kantina. Gratis kaffe og vafler.kantina. Gratis kaffe og vafler.

•• Vår frivillige kinosjef Hudson fra Røde Kors  Vår frivillige kinosjef Hudson fra Røde Kors  
snurrer film, steker vafler og serverer. Han har snurrer film, steker vafler og serverer. Han har 
også fått 2 frivillige assistenter med seg.også fått 2 frivillige assistenter med seg.



Fast samarbeid med 16 ulike Fast samarbeid med 16 ulike 
organisasjoner organisasjoner 
•• Røde kors besøkstjenesteRøde kors besøkstjeneste
•• NansenveienNansenveien barnehagebarnehage
•• Sommereng barnehageSommereng barnehage
•• SørSør--tromsøyatromsøya skolekorpsskolekorps
•• BjerkakerBjerkaker skoleskole
•• FagerengFagereng skole skole 
•• Musikk konservatorietMusikk konservatoriet
•• KulturskolenKulturskolen
•• Losje MoriaLosje Moria
•• ElverhøyElverhøy menighetmenighet
•• FrelsesarmeenFrelsesarmeen
•• Fjellheim ungdomFjellheim ungdom
•• Livsglede for eldre, Breivika Livsglede for eldre, Breivika 
•• Voksenopplæringa språkstudenterVoksenopplæringa språkstudenter
•• Flyktning helsesøster, frivilligeFlyktning helsesøster, frivillige
•• Div. sangkorDiv. sangkor

•• ENKELT PERSONER. ENKELT PERSONER. 

VI HAR PR. 1. MARS 2010 VI HAR PR. 1. MARS 2010 
FORUTEN VÅRE FASTE FORUTEN VÅRE FASTE 
SAMARBEIDSPARTNERESAMARBEIDSPARTNERE
47 ENKELT PERSONER SOM ER 47 ENKELT PERSONER SOM ER 
KNYTTET OPP MOT BEBOERNE KNYTTET OPP MOT BEBOERNE 
PÅ DE ULIKE BOGRUPPENE PÅ DE ULIKE BOGRUPPENE 
SOM FØLGE TIL ULIKE FELLES SOM FØLGE TIL ULIKE FELLES 
AKTIVITETER ELLER AKTIVITETER ELLER 
BESØKSVENNER.BESØKSVENNER.

Alle 9 bogruppene har noen Alle 9 bogruppene har noen 
frivillige knyttet opp mot seg.frivillige knyttet opp mot seg.

Noen frivillige kommer opptil 12 Noen frivillige kommer opptil 12 
timer pr. uke, andre 2timer pr. uke, andre 2--3. timer 3. timer 
annen hver uke. annen hver uke. 



Utfordringer fremover.Utfordringer fremover.

•• Hvordan ivareta og følge opp våre frivilligeHvordan ivareta og følge opp våre frivillige

•• Frivillige må ha kontaktpersonerFrivillige må ha kontaktpersoner

•• Utvikling av gode systemer tar tidUtvikling av gode systemer tar tid

•• Jungeltelegrafen er god å haJungeltelegrafen er god å ha

•• Pårørende kommer så lenge de har sine Pårørende kommer så lenge de har sine 

•• Frivillige er en positiv ressurs for alleFrivillige er en positiv ressurs for alle




