
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My home is my castle,  

my nursing home  

and my hospital 

 
v/ Karen Kaasa 

Kommunalsjef  Larvik kommune 

05- desember 2014   



Livet etter fylte 80 år 

• Hva ønsker vi oss da? 

• Trygghet for å få sykehjemsplass når vi trenger det? 

• Bingo? 

• Redusert betaling for ufrivillig dobbeltrom? 

• Hva tror vi gjør livet godt å leve og hva er realistisk å 

håpe på? 



5 om dagen (for å ha det bra) 

Oppskriften på det gode liv 

• Knytt bånd 

• Lær 

• Vær aktiv 

• Vær til stede i nuet 

• Gi 



La oss møte fremtiden med 

menneskeverd i sentrum 

• Se bakover i tiden 1970 tallet, hva 
gjorde vi den gangen som ryster oss i 
dag, hva var brudd på 
menneskeverd? 

• Hva gjør vi i dag som vil ryste folk i 
2030? Hvilke brudd på 
menneskeverdet gjøres i dag? 
 



Et verdig og godt liv for eldre 

etter 2020- hvordan lykkes? 

• Videreføre det vi gjør i dag eller trenger vi en 

snuoperasjon? 

• Hva med dagens sykehjem-? 

• Mange vil trenge heldøgns omsorg- men hvordan 

skal det gjøres?? 



Menneskeverd i sentrum 

• Alle er vi like mye verdt og alle er vi unike.  

• I don´t know what´s best for you. 

• Start med det forløsende spørsmålet :  

Hva er viktig for deg? 

http://vimeo.com/110758834


My home is my castle 

• Hvorfor er hjemmet vårt så viktig? 

• Trygghet? 

• Privatliv? 

• Være oss selv? 

• Være sammen med 

familie og venner? 

• Tingene våre? 

 

 

 

 



My home is my hospital 

• Sykehus er et farlig sted- vi kan bli smittet av 
sykehusinfeksjoner. 

• Hvis det som skjer på sykehuset kan skje hjemme, er det 
bedre?  

• Hvor er skjæringspunktet?  

• Er skjæringspunktet forskjellig fra person til person fra 
pasient til pårørende? 

• C3 innovasjons senter 

 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/17_nye_Sentre_for_forskningsdrevet_innovasjon_SFI/1254002192236/p1174467583739


My home is my nursing home? 

• Vi kan utsette behovet for sykehjem ved bruk av 

teknologi og god veiledning. 

• Demens- forlengelse av tiden hjemme ved hjelp av 

teknologi. 

• Vi kan bidra til at sykehjemmet for personer med 

demens ikke er one size fits all. Se til Nederland 

• Når hjemmet blir sykehjem – hva med pårørende? 

http://www.atdementia.org.uk
http://www.atdementia.org.uk
http://www.detail-online.com/architecture/news/dementia-village-de-hogeweyk-in-weesp-019624.html


Forebygging – herre i eget liv 

• Satse på forebygging og hjelp til å selv ta vare på 

helsa, eksempel  

• Lyst på livet 

• Hverdagsrehabilitering 

• Selvhjelpsgrupper 

• Frivilligsentral 

• Trepartssamarbeid; næringsliv-frivillig-offentlig 

• Teknologi- helt i startsfasen- her må det satses mye mer 

på utvikling og forskning 

 

 

http://www.kunnskapssenteret.no/mer-om-oss/lyst-p%C3%A5-livet;jsessionid=6B63E2CE8BB9B48A982C022AB999CB21
http://hverdagsrehabilitering.no
http://hverdagsrehabilitering.no


Utfordringene 

• såkalt aldersrelatert sykdom (f.eks kols, hjertesvikt, 

demens, kreft) øker 

• med samme standard på tjenestene som i dag, vil 

behovet for arbeidskraft fordobles fram til 2050 

• 43 000 årsverk knyttet til helse- og sosialfaglig 

personell om 20 år (spesielt mangel på sykepleiere og 

helsefagarbeidere) 

• Muligheter, forventninger øker, men ikke ressursene 

 



Hva er svaret? 

• Brukermedvirkning-  Hva er viktig for deg? 

• Innovasjon. Samarbeid på tvers av faggrenser- 

offentlig og næringsliv søke etter nyvinninger. 

• Forebygging. 


