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Over lengre tid så vi en negativ utvikling i aktivitetsnivået både på det fysiske 
og det sosiale plan blant de eldre ved omsorgsboligen på Bergseng Bo- og ser-
vicesenter. Pasientene kom opp til frokostbordet og sov i «godstolen» til neste 
måltid. På grunn av flere omstruktureringer i kommunen, som også involverte 
vår avdeling, ble dessverre fokus på fysiske og sosiale aktiviteter nedprioritert. 
Omsorgsboligen har heldøgns pleie.

Marit Kristiansen, Demenskoordinator, Harstad kommune

På Frie midler-kurs ved Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT) Troms høsten 2014 ble prosjekt 
-ideen iverksatt, og i januar -15 startet vi opp. Prosjektet fikk 
navnet «Fra ti på topp til byvandring». Målet for prosjektet 
var å skape en mer aktiv og innholdsrik hverdag for bebo-
erne ved omsorgssentret. 

Før vi satte i gang for fullt med trim for eldre, måtte dette 
implementeres blant personalet. For at prosjektet skulle  
lykkes, anså vi det som viktig at personalgruppa var in-
volvert i prosjektet. Selv om vi var prosjektsøkere var det 
ikke vi to alene som skulle gjennomføre prosjektet. Vi kjøpte 
ei aktivitetstavle for å synliggjøre dagens og ukas aktiviteter. 

Vi har fire postkasser innendørs og tre utendørs. I hver 
postkasse ligger det bok til å registrere seg i. Både beboere, 
pårørende og ansatte skriver seg inn her. Langs korridorene 
henger det bilder av gamle Harstad. Derav prosjekttittelen. 
Bildene langs korridorene brukes til å sette i gang den gode 
samtalen og minnearbeid.

Ved endt sesong har vi behørig markering med bedrifts-
idrettsleder Kjell Søreide som deler ut premier for beste 
«traver», og krus til samtlige deltagere. Lokalavis inviteres 
og lager en hyggelig reportasje av dette. 

Vi så etter kort tid en bedring av den fysiske formen. Noe vi 
også fikk bekreftet av husmor ved Bergseng, May Nylund, 
som gjennom flere år har hatt fast trim med noen av bebo-
erne. De to mest ivrige deltakerne har begge hatt hjerneslag 
og brudd i hofte, bekken eller arm, men har hele tiden hatt 

ti på topp turene som daglige trimturer. For å skape et 
vellykket prosjekt, har vi erfart at ledelsen og personale må 
være like ivrige som prosjektskaperne. Kun i fellesskap kan 
vi lykkes. 

Som prosjektansvarlige ble vi innkalt i formannskapsmøtet 
for eldrerådet for å legge frem prosjektet. Eldregeneralen Ivar 
Østberg ønsket å implementere prosjektet i alle sykehjem i 
Harstad kommune i samarbeid med oss som prosjektledere 
og Ti på toppsjefen. 

Når vi i dag ser tilbake på hva vi har fått utrettet anser vi 
dette prosjektet som vellykket.

Fra ti på topp til byvandring

Det startet som en tanke jeg fikk da jeg var ute i ett av de 
flotte turområdene vi har i Harstad. Mange går alene. Hva 
om noen av de som går alene kunne tenke seg å gå sammen 
med noen som trenger en turkamerat? Det kunne gi dobbel 
glede. Tanken ble tatt med videre, og Omsorg Stangnes søkte 
på midler fra Helsedirektoratet til et større prosjekt som vi ga 
navnet: «Støtte i hverdagen for pårørende til demenssyke». Vi 
var heldige og fikk prosjektmidler for to år. Prosjektet hadde 
som mål å gi pårørende støtte, kunnskap og avlastning slik at 
de ble styrket til å stå i rollen som pårørende. Et av tiltakene i 
prosjektet var Turgruppen. 

Vi laget brosjyrer og skrev i lokalavisen om planene våre. 
Ganske snart ble vi kontaktet av noen som ville være frivillige, 
og aktuelle brukere til tilbudet. Etter hvert som tilbudet ble 
kjent kom det flere til. Vi leide en 8-seters bil og hentet de 
som trengte transport, og hadde et fast oppmøtested hvor 
frivillige ventet til vi kom med bilen. Vi hadde med kaffe, 
matpakker og kjeks. Vi ordnet det slik at det ble mindre 
grupper eller par som gikk i lag. Noen ville gå langt og raskt, 
mens andre bare ville/kunne gå en kort tur i rolig tempo. 
Etter turen møttes vi alle til felles kaffepause og lunch. 

Turglede for demenssyke, 
pårørende og frivillige i Harstad 

Når prosjektperioden var over vurderte vi hvilke tiltak vi 
kunne videreføre. Flere tiltak er nå blitt faste, deriblant 
Turgruppen. Både de med demenssykdom, pårørende og de 
frivillige viser stor begeistring for turene. Mest overraskende 
har det vært å oppleve gleden og entusiasmen fra de 
frivillige. De viser stor takknemmelighet for at de får lov til 
å være med å hjelpe til. Det hender rett som det er at noen 
har med noe ekstra til kaffen. Litt sjokolade, kjeks eller 
hjemmebakte kaker, eller som bildet viser, pølser og brød. 

Vi har valgt å organisere turene som et dagaktivitetstilbud 
og søkte om støtte til det. Med det økonomiske tilskuddet 
kan vi fortsette med Turgruppen. Vi får leid bil og har med 
en av personalet. Dette er nok siden vi er så heldige å ha 
en flott gruppe med frivillige som gjør en stor innsats. De 
frivillige sender melding til demenskoordinator om de skal 
delta på turgruppen, og så legger hun planer etter hvor 
mange frivillige hun har med seg. Turgruppen ser frem til en 
flott høst og vinter med mange gode turer i et godt og trygt 
fellesskap. 

Frisk luft, fysisk aktivitet, glede og frivillighet er sentralt i turgruppen som startet 
som et prosjekt og nå er blitt et fast tilbud i Harstad kommune.

Heidi Moen, spesialhjelpepleier, Bergseng Bo- og servicesenter, Harstad kommune
Hilde Ivetorp Søreng, sykepleier, Bergseng Bo- og servicesenter, Harstad kommune

De frivillige i full sving med å servere nygrillede pølser på høstens første tur.                    Foto: Marit Kristiansen

Ønsker du å drive fagutvikling i kommunehelsetjenesten?
Nå kan du søke på prosjektmidlene “Frie midler” for 2017

Vil du starte et prosjekt? Har du fått en ide? Er det et tiltak på arbeidsplassen din som du gjerne skulle ha gjort noe med? Er du 
engasjert og nytenkende? USHT Troms utlyser årlig ut «Frie midler» som økonomisk støtte til prosjekt som bidrar til økt kvalitet på 
helse- og omsorgstilbudet til brukere i hjemmetjeneste og sykehjem i Troms. Midlene er tilgjengelige for helsearbeidere og andre 
aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke. Frivillige organisasjoner og/eller pårørende kan også søke. 
Søknadsfrist for «Frie midler» for 2017 er 15. november 2016
 
Vi har stor tro på prosjektorientert arbeid og inviterer til kurset «Gøy å jobbe i fagprosjekt» 12. oktober i Tromsø. Helse-personell 
som ønsker å lære mer om prosjektarbeid og/eller personell som planlegger å søke Frie Midler kan delta. Kurset er egnet både for 
personer med og uten erfaring fra prosjektarbeid. Påmeldingsfrist til kurset er 5. oktober. 
Meld deg på til: usht@tromso.kommune.no    Mer informasjon på: http://www.tromso.kommune.no/usht-troms
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Mer spesialisering i kommunene krever økt fokus på tverr 
faglighet

Å være farmasøyt i kommunehelsetjenesten er både spennende 
og lærerikt, sier Ellen Riksvold. Farmasøytens rolle i kommune-
helsetjenesten har endret seg de senere årene. Tidligere var  
hovedoppgaven å kontrollere medisinrom. Kortere liggetid 
på sykehus krever mer spesialisert behandling, tverrfaglig 
kompetanse og tverr-faglige tjenester i kommunene. Mange 
sykdommer krever medikamentell behandling og forordning av 
dette er legens ansvar. 

Farmasøyten har spisskompetanse i farmakologi, og har 
spesialisert kunnskap om virkning og bivirkning av medika-
menter. Nå jobber farmasøyten i team sammen med lege og 
sykepleier, og utfører tverrfaglig legemiddel- gjennomgang. 
Dette innebærer en systematisk vurdering av pasientens 
legemiddelbruk for å sikre god behandling og forebygge 
pasientskader. I tillegg skal hun drive med opplæring for å 
sikre kompetansen til ansatte som skal jobbe med medisiner. 
Hun leder også arbeidet med overordnet kvalitetsplan om 
legemiddelhåndtering i kommunen.  

Ellen er 36 år og har allerede lang erfaring som farmasøyt. Hun 
forteller at hun har vært ansatt ved et av apotekene i byen i 11 
år, og hadde i den perioden også ansvar for legemiddeltilsyn i 
helse- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune, Balsfjord kom-
mune og Tromsø private sykehus.

Eldre og legemidler 

Stadig nye legemidler kommer i bruk på markedet. Virkning 
og bivirkning er ofte testet på yngre personer. En stor andel 
pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste er eldre med kroniske 
lidelser. Hos disse er det spesielt viktig jevnlig å vurdere og å 
evaluere medikamentbruket. 

Enkelte medikamenter skal ikke brukes samtidig. På fagspråket 
sier en at medikamentene interagerer. Et eksempel er Ibux som 
sammen med Marevan (blodfortynnende) gir risiko for alvorlige 
blødninger. Interaksjoner kan man forutse og styre unna, så 
lenge man sjekker legemiddellisten før man gir noe nytt, og 
selvfølgelig at legemiddellisten er riktig, sier Ellen. 

Bedre klinisk vurdering av medikamentbruken til den 
enkelte pasient

Tromsø kommune har i samarbeid med Utviklingssent-
er for sykehjem og hjemmetjenester i Troms i flere år 

hatt fokus på legemiddelhåndtering og legemiddelbruk, 
og har vært en foregangskommune i dette arbeidet. De 
første prosjektene handlet først og fremst om reduksjon 
av legemidler. Etter hvert ble farmasøyten aktiv samar-
beidspart, og et nytt hovedfokus var først riktig legemid-
delbruk, og deretter avdekking og oppklaring av legemid-
delrelaterte problemer. Kommunen var først i landet med 
systematisk å gjennomføre tverrfaglige legemiddelgjen-
nomganger i hjemmetjeneste. 

Ellen var leder i prosjektet «Kvalitetssikring av tverr-
faglig legemiddelgjennomgang», der Balsfjord og Tromsø 
kommune deltok. Det ble utført 260 legemiddelgjennom-
ganger, 195 i sykehjem og 65 i hjemmetjenesten. Pro- 
sjektet viser at pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste 
i snitt hadde fire legemiddelrelaterte problemer (LRP). 
Dette tilsvarer erfaringer fra andre prosjekter både lokalt 
og nasjonalt. 

Det var flest LRP knyttet til unødvendige legemidler. 
Dette er legemidler som pasientene har fått på grunn av 
et tidligere behandlingsbehov. Etter hvert har behovet 
endret seg, men legemiddelbehandlingen har ikke blitt 
evaluert, og eventuelt avsluttet.

Legemiddelgjennomganger – en lovpålagt tjeneste 
også i sykehjem?

Det er ikke krav om at sykehjemspasienter skal ha lege- 
middelgjennomgang. Helse- og omsorgsdepartementet 
sendte imidlertid i sommer ut et høringsnotat vedrørende 

Se til Tromsø – kommunen er den første i Nord-Norge med farmasøyt i full stilling

«Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem». 
Forslaget innebærer et krav om legemiddelgjennomgang 
til pasienter i sykehjem. Ellen har levert høringssvar fra 
Tromsø kommune, blant annet basert på erfaringer fra 
tidligere prosjekter.

Å være farmasøyt på heltid i offentlig sektor er nytt i Norge. I januar 2016 var det 
bare Trondheim og Stavanger kommune som hadde dette. Nå har Tromsø fulgt 
etter som den tredje kommunen, og Ellen Riksvold er ansatt som kommunefar-
masøyt. Det er et stort behov for tjenesten, og Tromsø kommune anbefaler at an-
dre kommuner ansetter farmasøyter i fast stilling i kommunehelsetjenesten.  

Illustrasjonsfoto: Ellen Riksvold                 Fotograf: T. Bülow
 

Toril Bülow,  FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem, Troms

Kategori Antall LRP

1. Legemiddelvalg

1a. Behov for tillegg av legemiddel 40

1b. Unødvendig legemiddel 115

1c. Uhensiktsmessig legemiddelvalg 32

2. Dosering

2a. For høy dose 33

2b. For lav dose 15

2c. Ikke optimalt doseringstidspunkt 25

2d. Ikke optimal formulering 12

3. Bivirkning 13

4. Interaksjon 16

5. Avvikende legemiddelbruk

5a. Legemidler som administreres av helsepersonell 9

5b. Legemidler som administreres av pasient 9

6. Annet

6a. Behov for/manglende monitorering av effekt og toksisitet av legemidler 10

6b. Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av legemiddelkurve/kardeks/resept 48

6c. Annet 11

Totalt 388

Kartlegging av legemiddelrelaterte problemer (LRP) i prosjektet «Kvalitetssikring av tverrfaglig».  N=92 pasienter

USHT Troms har bidratt til følgende prosjekt relatert til legemiddelbruk
n         En pille for alt som er ille (2008)
n         Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune (2010/11)
n         Riktig legemiddelbruk i sykehjem Rossfjord sykehjem, Lenvik (2012)
n         Riktig legemiddelbruk i hjemmetjeneste (2013)
n         Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Midt-Troms (2014)
n         Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang (2015/16)
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Prosjektet har gått fra å være fokusert på ansattes behov for 
opplæring og veiledning i pårørendesamarbeid, til å bli et 
lavterskeltilbud for pårørende med behov for samtaler og 
praktisk hjelp i den krevende rollen de har. Fylkesmannen 
i Nordland kutter nå midlene til prosjektet, og det som har 
vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues nå av nedleg-
gelse. Camilla Johansen er 28 år, fra Sulitjelma. Hun er ver-
nepleier, prosjektleder for Pårørendeprosjektet og nestleder 
i LPP (Landsforeningen for pårørende i psykiatrien) Salten. 
Hun forteller om prosjektet og hva hun ønsker for framtida.

Framtida for prosjektet er ennå uklar. Vi har prosjektmidler 
frem til 31.desember i år. Dersom vi ønsker å fortsette 
prosjektet, må vi søke om nye midler. Og det vil vi ikke vite 
om vi får før i mai neste år. Visjonen min er å ferdigstille 
rutinene for pårørendesamarbeid, ha månedlige veiled-
ninger for ansatte i tjenesten og ha en kontinuerlig oppfølg-
ing av ansatte. Men også å fortsette å veilede pårørende, 
være med i møter med brukere og pårørende, arrangere 
pårørendekvelder, sikre et godt samarbeid mellom spe-
sialisthelsetjenesten og kommunen, fortsette det gode 
samarbeidet med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, samt 
være tilgjengelig for pårørende som trenger informasjon og 
hjelp. Vi kunne også tenke oss å samarbeide nærmere med 
Pårørendesentrene.  

Dette prosjektet er overførbart til andre kommuner. Jeg 
tenker at det er viktig å utarbeide rutiner for pårørende- 
samarbeid. Jeg tror alle kommuner kunne hatt godt av 
et slikt tilbud. Politikerne må bli kjent med tilbudet vårt. 
Nasjonalt sett sier de at for hvert årsverk i den kommunale 
helsetjenesten finnes det et årsverk i pårørenderessurser. 

Vi kunne spilt på lag med andre kommunale tjenester. 
Både med de som arbeider med mennesker med psykisk 

utviklingshemmede og personer som er rammet av demens. 
Vi har jo pårørendeskoler for mennesker med demens. 
Påkjenningene for pårørende er jo mye det samme. Men det 
er en større kultur for pårørendesamarbeid i andre deler 
av kommunehelsetjenesten. Der er det forventet at man 
samarbeider; det er pårørende som kjenner sine mennesk-
er best.  Vi burde samarbeide mer på tvers av tjenestene i 
kommunene.

Elever, lærlinger og studenter er en viktig ressurs i syke- 
hjemmene. Kunnskapen de får på utdanninginstitusjonen 
tar de med seg i praksis; de stiller spørsmål og de reflekter-
er over praksis. Dette bidrar til videreutvikling av tjenesten. 
Dagens elever, lærlinger og studenter er morgendagens 
helsearbeidere. 

Modellbok og dialogkonferanse
Utviklingssenter for sykehjem (USH) Troms har i samar-
beid med fagkonsulenter i sykehjem i Tromsø kommune 
og en lektor ved sykepleierutdanningen på UiT Norges 
arktiske universitet utarbeidet modellboka Sykehjemmet 
som læringsarena – mangfold og muligheter. En dialogkon-
feranse med sammen navn er også avholdt. Her deltok 
ansatte fra utdanningene, USH og Tromsø kommune.

Hensikten var å synliggjøre mangfoldet av helsefaglige 
grunnutdanninger som benytter sykehjem i Tromsø kom-
mune som læringsarena, og å bidra til en tettere dialog 
mellom praksissted og den enkelte utdanning. 

Sentrale spørsmål på dialogkonferansen var blant annet; 
Hvorfor er sykehjem relevant som praksisplass? Hva er mål for 
praksisen?  Hvordan er praksisen beskrevet i utdanningens 
læreplan? Hvordan foregår samarbeid med sykehjemmet?  
Hvorfor er denne form for praksis viktig? Hvordan tilrette- 
legger sykehjemmene praksisen for de ulike utdanningene?

Et hav av muligheter
Sykehjemmet som læringsarena gir mange muligheter, 
men følgende spørsmål må besvares i planleggingen av 
praksis: 

n Er det samsvar mellom utdanningenes forventinger og 
behov, og sykehjemmenes ressurser til å svare til disse for-
ventningene? 
n  Er det samsvar mellom sykehjemmenes forventninger og 
behov, og ressursene utdanningene stiller til rådighet? 
Fungere samarbeidet sykehjem og utdanninger tilfreds- 
stillende og smidig? 
n  Hvilke studentgrupper ønskes det mer av, og når i studiet 
er det aktuelt å være i sykehjem? 
n  Har helsepersonell den kompetansen som kreves? 

Studenter som tar bachelorgrad i tannpleie, fysioterapi og 
ergoterapi har kun i perioder hatt praksis på syke- 
hjemmene. Pasientene har komplekse lidelser og sam-

Sykehjemmet som læringsarena  
– mangfold og muligheter

Pårørendeprosjektet i Bodø  
kommune
Pårørendeprosjektet i Bodø kommune startet opp i august i fjor. Bakgrunnen for 
prosjektet er et behov for systematisk pårørendesamarbeid innenfor Oppfølgings- 
tjenesten psykisk helse og rus, samt nasjonale føringer som krever større fokus 
og anerkjennelse av ressursene pårørende utgjør. 

Prosjektleder Camilla Johansen.  Fotograf: Anja Digernes.

Nærmere 400 elever og studenter har årlig praksis i sykehjemmene i Tromsø. 
Foruten elever og lærlinger fra videregående skole, gjelder dette sykepleier-, ver-
nepleier-, medisiner-, odontologi- og psykologistudenter. 

Toril Bülow,  FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem, Troms

mensatte behov, og dette krever at flere helsefaglige yrkes- 
grupper arbeider med pasienten. Derfor er det ønskelig 
at man i fremtiden legger opp til større grad av tverrfaglig 
samarbeidslæring.

De ulike helsefaglige studieretninger kan i større grad 
samarbeide og planlegge praksislæring. Dette kan bidra til 
videreutvikling av modeller for praksislæring som  
gjennomføres i dag, samt gi inspirasjon til nye modeller for 
praksislæring.  

Last ned modellboka på: 
www.tromso.kommune.no/usht-troms

Rita K. Klausen,  emneredaktør, Senter for omsorgsforskning, nord - UiT Norges arktiske universitet

Foto: Forside av modellboka

Musikkbasert miljøbehandling – nytt opplæringsprogram i helse- og omsorgstjenesten 
Helsepersonell i Nord-Norge inviteres til samlingsbaserte kurs for de som ønsker en fordypning i miljøterapi med bruk av 
musikk, sang og bevegelse. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja er hovedforeleser og fagansvarlig.
USHT Troms har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (NKKHO) Nord 
universitet, i Levanger for å bistå med å gjennomføre opplæringsprogrammet «Musikkbasert miljøbehandling» Modul 2 i 
2017. 
Modulen består av tre samlinger i Tromsø. Første samling 17.-19.01.17, andre samling 22.-23.02.17 og tredje samling en dag 
mars 2017. 
Les mer og meld dere på http://musikkbasertmiljobehandling.no/  Påmeldingsfrist 04.01.17 Begrenset antall plasser.
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Toril Bülow 
FoU-leder sykehjem 
toril.bulow@tromso.kommune.no 
Tlf. 480 34 599

Kirsti Hagen 
Fagutviklingssykepleier sykehjem 
kirsti.hagen@tromso.kommune.no 
Tlf. 901 14 969

Lisbeth Remlo Abelsen 
Fagutviklingssykepleier sykehjem 
lisbeth.remlo.abelsen@tromso.kommune.no 
Tlf. 906 64 977

Jan Erik Risvik 
Enhetsleder Kroken sykehjem 
jan.erik.risvik@tromso.kommune.no 
Tlf. 77 79 13 22

Elisabet Sausjord 
Fagleder hjemmetjenesten 
elisabet.sausjord@tromso.kommune.no 
Tlf. 456 38 074

May Iren Bendiksen 
Fagleder hjemmetjenesten 
may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no 
Tlf. 907 32 983

Roar Evjen 
Enhetsleder Kvaløya hjemmetjeneste 
roar.evjen@tromso.kommune.no 
Tlf: 918 79 360

Bodil E. Skotnes 
Enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste 
bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no 
Tlf. 77 79 17 06

Torunn Hamran 
Faglig leder 
torunn.hamran@uit.no 
Tlf. 77 64 48 58

Anne Serine Fottland 
Daglig leder 
anne.serine.fottland@uit.no 
Tlf. 77 64 57 18

anne.serine.fottland@uit.no  
usht@tromso.kommune.no
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Troms

Utvikling gjennom kunnskap

Senter for omsorgsforskning: 
www.uit.no/helsefak/sof

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester: 
http://www.tromso.kommune.no/utviklingssenter-usht

Fagnytt i nord

Kontaktpersoner
Sykehjem

Foto: Toril Bülow.

Senter for Omsorgsforskning Redaksjonen

Hjemmetjeneste


