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Bjønnesåsen bo- og 
aktivitetssenter

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter ble åpnet i 
april 2015 og har 102 langtidsplasser + 10 
omsorgsplasser.

6 avdelinger 
Ca 200 ansatte
3 sykehjemsleger
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Alle som bor og arbeider på Bjønnesåsen 
skal ha det godt!

«Tjenesten vil arbeide for at du skal ha en god livskvalitet, trygghet og 
mening i hverdagen og opprettholde dine ressurser så langt mulig». 
(Standard for tjenestetilbudet i kommunen)



Personsentrert omsorg
• Beboeren er unik

• Beboerens identitet og verdi

• Beboeren får bruke egne resurser

• Opprettholde selvstendighet

• Mestringsfølelse

Organisering og 
gjennomføring

Psykososiale 
rammer

Fysiske 
rammer



BAKGRUNNEN FOR 
AKTIVITETSDOSETTEN

Lone Koldby, Øyane sykehjem 2008

Passiv hverdag

Fellesaktiviteter kan ikke tilfredsstille alle

Aktiviteter kan virke som medisin når det blir satt i system

Fokus på miljøarbeid og miljøterapi som en viktig del av pleien – ikke 
bare tilfeldig kos

Verdig eldreomsorg – helhetlig menneskesyn
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Metoden
• Aktiviteter kan ha samme virkning som medisin (beroligende –

oppkvikkende – trøstende – bekreftende osv)

• Tar utgangspunkt i den enkelte

• Gjøres systematisk & dokumenteres

• Medisinsk terminologi - sidestilles

• Aktiviteter i system = lettere å utføre 

• Fysisk – åndelig – mentalt – sosialt 

• Ansvarliggjøring – ikke personavhengig

• Holdningsarbeid og faglig utvikling



Omfang av implementeringen

• Initiert av miljøterapeut og fysioterapeut

• Gipø, Bjønnesåsen og Villa Smidsrød

• 1 engasjert ildsjel fra hver avdeling (totalt 10 stk)

• 1-4 beboere fra hver avdeling (totalt 22 stk)

• Tett forankring hos avdelingslederne, institusjonsleder og legene –
gjennomføringsevne!

• 6 mnd varighet, september 2014 – mars 2015

• Hyppige veiledninger for akt.doktorene



Praktisk gjennomføring

• Kartlegging

• Fellesmøte

• Kurs

• Kick off

• Oppstart 15/9, avslutning 15/3 – veiledninger hver mnd

• Kontinuerlige målinger – BARS, QUALID, evt med.

• Evaluering og fremlegg av resultater juni 2015



Aktivitetsdoktor



Oppsummering

• Pårørende er glade for at deres nærmeste blir sett

• Aktivitetsdoktorene synes det er interessant å være en del av dette –
økt kunnskap om miljøterapi

• Pleiere forteller om aktiviteter som virkelig ”treffer” hos beboerne

• Noe skepsis – endring er alltid utfordrende

• Underdokumentasjon

• Prosedyre i kvalitetslosen

• Eget område på Gerica



Måleverktøy

Vi er de første som benyttet oss av måleskjemaer for å

se om innføring av aktivitetsdosett har effekt!

• Qualid – livskvalitet

• Bars – adferd

• Eventuell medisin gitt i perioden (2 x 6 mnd)

• Tilbakemeldinger fra resurspersoner, pårørende, pleiere, pasienter, 
ledere



Forutsetninger for implementering
”Suksessfaktorer”

• Forankring i ledelse!
- Tydelig visjon
- Deltagende
- Tilretteleggende 
- Etterspør resultater

• Alle må være med!
- Myndiggjøring av personalet
- Fagutvikling

PLEIEKULTUR




