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MEDLEMSBLAD januar 2017  

Jeg vil starte med å ønske alle et godt nyttår. Vi regner med at mange av våre medlemmer er 

opptatte med sammenslåing og samordning i tillegg til den daglige travelheten. Håper at det 

faglige får plass i omorganisering og ikke bare det praktiske. 

Vi i styret i NSF-FUFF jobber intensivt med årets konferanse som er på Quality hotell 

Fredrikstad 10. og 11. mai 2017. Programmet nærmer seg ferdig, og temaet er: Kvalitet i 

utdanningen. Vi samarbeider også med våre danske kollegaer om vår felles konferanse som 

er i Danmark til neste høst. 

 NSF sentralt og sentralt fagforum jobber med fokus på hvordan faggruppene kan brukes. 

Dette arbeidet medfører også at man ser på om noen gruppe kanskje kan samarbeid mer. 

Dette tas opp på neste generalforsamling i mai i Fredrikstad. 

Vi har i dette bladet litt om; Meningsfull hverdag som et mål for arbeidet i hjemmetjenesten, 

ved høyskolelektor Ingun Pahr og høyskolelektor Ann-Kristin Fjørtoft, Høyskolen Diakonova, og  også 

et innlegg fra høgskolelektor Catrine Norvik fra en internasjonal forskningskonferanse «Transforming 

Health Care in Remote Communities» i Edmonton, Alberta, Canada 

Vi vet at mange av dere medlemmer jobber med spennende ting og dersom dere har noe 

dere har lyst å dele er det bare å ta kontakt med Anita Tymi, anita.tymi@nord.no 

På ekstraordinær generalforsamling i mai ble det valgt ekstra medlemmer til styret for de 

som av forskjellige årsaker hadde sluttet. Presentasjon og bilde finner dere på hjemmesiden 

vår.  

 

NSF FUFF STIPEND 

Vi utlyser NSF FUFF stipend til våre medlemmer i form av konferansestøtte. Det er avsatt 

20.000,- Du må ha vært medlem av faggruppen i minimum 2 år og betalt din kontingent, for 

å kunne søke inntil kr.5000,- til kurs og konferanser. Stipend utbetales i ettertid mot original 

kvittering og søknadene behandles fortløpende. Har du spørsmål tar du kontakt med leder 

Anita Tymi, 95884962. Søknad sendes til Anita Tymi: anita.tymi@nord.no  

Her ønsker vi at flere søker, det ble bare søkt om og utdelt et stipend i 2016. 
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NSF FUFF PÅ FACEBOOK  

I tillegg til at vi har en hjemmeside https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-

fagutvikling-og-forskning så har vi nå også en facebookside for de som er interessert i det. Vi 

forsøker å legge ut noen saker der og dere som medlemmer må gjerne dele denne siden 

med kollegaer som kan være interessert. Dere må gjerne dele saker som andre kan ha 

interesse av. Adressen til siden er: https://www.facebook.com/FUFFs-Faggruppe-for-

Undervisning-Fagutvikling-og-Forskning-924331837643405/?fref=ts  

 

 

 

Meningsfull hverdag som et mål for arbeidet i hjemmetjenesten – 

Et samarbeidsprosjekt mellom høyskole og praksis. 

Av høyskolelektor Ingun Pahr og høyskolelektor Ann-Kristin Fjørtoft, Høyskolen Diakonova 

Kommunale helsetjenester skal være med å bidra til meningsfulle hverdager og gode opplevelser for 

den enkelte som mottar helsehjelp (Meld. St. 29, 2012-2013). I et samarbeidsprosjekt mellom 

Høyskolen Diakonova og hjemmebaserte tjenester var meningsfull hverdag et ønsket tema i 

prosjektet knyttet til hjemmeboende pasienter med psykiske lidelser og eller demens. Felles for 

https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning
https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning
https://www.facebook.com/FUFFs-Faggruppe-for-Undervisning-Fagutvikling-og-Forskning-924331837643405/?fref=ts
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begge pasientgruppene er at de har en helsesvikt som påvirker hverdagen i stor grad og i en travel 

hverdag oppleves det krevende å få gitt tilpasset hjelp til disse pasientene. 

Målsettingen for samarbeidsprosjektet var først og fremst å styrke kompetansen hos ansatte og 

studenter og gjennom dette bidra til en meningsfull hverdag for disse pasientgruppene. Samtidig ville 

vi utforske hvorvidt meningsfull hverdag er et aktuelt mål for arbeidshverdagen i hjemmetjenesten 

og se hva det innebærer å ha en meningsfull hverdag som mål for helsehjelpen. Vi gjennomførte 

fokusgruppeintervju med deltagerne. Gjennom undervisning og kafèbord-dialog ønsket vi at 

deltagerne skulle utvikle kunnskaper og bli stimulert til økt refleksjon. Prosjektgruppen bestod av 

deltagere fra hjemmetjenesten og høyskolen. 

Informantene var opptatt av at meningsfull hverdag er individuelt og at det er viktig å spørre 

pasientene og arbeide slik at de kommer fram med sine tanker og medvirker i eget liv. Det oppleves 

viktig å lytte til pasientene og se den enkelte som en person med en historie og et hverdagsliv som 

gir mening for dem. Informantene vektla betydningen å se at pasienten hadde noe å bidra med og 

fikk oppleve å være til nytte. Meningsfull hverdag var avhengig av både det den enkelte oppfattet 

som meningsfulle aktiviteter og det å ha sosial kontakt og snakke med andre mennesker. 

Informantene var opptatt av at siden arbeidet er mye preget av tidspress er det viktig å bruke tiden 

på pasientens behov og unngå at tiden styrer arbeidet.  

Konklusjon: De ansatte og studentene erfarte at meningsfull hverdag er et viktig overordnet mål for 

arbeidet, samtidig som arbeidet ofte blir mest oppgaveorientert.  Individuell tilpasset helsehjelp 

knyttet til meningsfull hverdag blir lite tematisert i arbeidshverdagen. Erfaringene fra 

samarbeidsprosjektet viste at deltagerne erfarte at det var lærerikt og inspirerende å reflektere 

sammen. Deltagerne fikk gjennom dette samarbeidet økt forståelse for hverandres arbeidshverdag.  

For videre lesing om prosjektet: Fjørtoft, A.K. og Pahr, I. (2016) Meningsfull hverdag som et mål for 

arbeidet i hjemmetjenesten, I: red. Glavin,K og  Gjevjon,E, R.,  Sykepleie i kommunehelsetjeneste, 

Bergen, Fagbokforlaget. 

Deltakelse på internasjonal forskningskonferanse «Transforming Health 

Care in Remote Communities» i Edmonton, Alberta, Canada. 

Catrine Norvik  
Universitetslektor, ansvarlig koordinator for desentralisert deltid BA-
utdanning sykepleie. Institutt for helse og omsorgsfag, Helsefak, UiT 
Norges arktiske universitet 
 
catrine.norvik@uit.no  
 

 

I april 2016 var jeg så heldig å få godkjent et abstrakt og få delta på en internasjonal 

forskningskonferanse «Transforming Health Care in Remote Communities» i Edmonton, Alberta, 

Canada. På denne konferansen var det deltakere fra Alaska, Canada, Grønland, Russland, de nordiske 

landene samt fra Australia.  

Jeg var del av et konferansepanel bestående av representanter fra sykepleierutdanninger i Canada 

(University of Saskatchewan, Nunavut Arctic College, Aurora College og Dalhousie University), Island 

(University of Akureyri) og Norge (UiT Norges arktiske universitet). På konferansen presenterte vi 

ulike sykepleierutdanninger gjennomført off-campus (desentralisert/deltid) og utfordringer for 

studenter i rurale strøk i arktiske områder.  
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Fokus på min muntlige presentasjon var universitetslektoren og lærerrollen ved desentralisert deltids 

bachelorutdanning i sykepleie (DSU) ved UiT Norges arktiske universitet.  

 

Jeg har i flere år jobbet off-campus som universitetslektor og har lang erfaring fra denne 

organiseringen av sykepleierutdanninger. Jeg ønsket å bruke konferansen som en mulighet til å dele 

mine positive erfaringer av en off-campus utdanningsmodell som siden 1990 har utdannet 

sykepleiere til distriktskommuner og bidratt til å bedre sykepleierdekningen i rurale strøk.  

 

DSU ved UiT Norges arktiske universitet er organisert som et fireårig off-campus deltidsstudium i 

sykepleie i distriktskommuner i Troms fylke. Universitetslektorene, som er tilknyttet DSU, har 

arbeidssted på tre ulike studiesentra der studentene har studiested. Universitetslektorene har 

helhetlig ansvar for studentkullene med veksling mellom teori- og praksisstudier, har tett faglig og 

sosial interaksjon med studentene og følger dem gjennom alle studieårene. Universitetslektorene har 

ansvar for både teori- og ferdighetsundervisning, eksamensarbeid, digital undervisningsaktivitet samt 

oppfølging av studentenes praksisstudier i kommunehelsetjenesten. Universitetslektoren er ansvarlig 

for at læringsstrategier off-campus er tilpasset studentenes studieprogresjon, og at lærestoffet 

struktureres for ulike gruppestørrelser og studentenes etniske, språklige og faglige utfordringer.  

Universitetslektoren har ansvar for at læringsfellesskap er velfungerende og kan ved sin 

tilstedeværelse off-campus støtte studentenes læringsprosess. De har regelmessige studentsamtaler 

med faglig oppfølging over de fire studieårene, og vet hvor studenten trenger faglig støtte og faglige 

utfordringer. 

Universitetslektorene innehar bred sykepleiefaglig og pedagogisk kompetanse, og pga. arktisk 

beliggenhet og store geografiske avstander, må ofte didaktisk kreative løsninger anvendes, de må 

vise fleksibilitet og ha selvstendig gjennomføringsevne. 

 

Universitetslektorene har, som universitetets representanter i distriktene, mulighet til å skape en 

faglig relasjon mellom kommunehelsetjeneste og UiT Norges arktiske universitet. Dette kan åpne opp 

for profesjonelle og tverrprofesjonelle prosjektsamarbeid, som kan komme både 

sykepleierutdanningen og distriktskommuner til gode.  

 

Min opplevelse som konferansedeltaker i Canada var over all forventning. Jeg fikk mange positive 

tilbakemeldinger på hvor vellykket utdanningsmodellen vår er for rurale områder og det var flere 

som under samtaler etterpå ønsket å dele sine erfaringer samt få vite mer om hvordan vi ved UiT 

Norges arktiske universitet gjennomfører desentralisert sykepleierutdanning. 

 

 

 

Da ses vi 10. og 11. mai 2016 til konferanse i Fredrikstad  

En riktig godt nytt år ønskes alle våre medlemmer! 

På vegne av styret, Anita Tymi, leder 


