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Morgendagens Hjemmeomsorg

Prosjektet går ut på å kartlegge hvilke behov eldre har knyttet til å kunne 
bo lengst mulig hjemme. Målet med prosjektet er at brukerne blir hørt 
slik at man, gjennom behovskartlegging og brukerinvolvering, kan øke 
sjansen for gode løsninger og en smartere måte å levere tjenester på. 

“Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, 
men om mennesker.” Nis Peter Nissen,Direktør Alzheimers-forening, Danmark

Prosjektet Morgendagens hjemmeomsorg har tatt dette på alvor, og søker 
å dreie fokus fra teknologidrevet til brukerdrevet velferdsinnovasjon. 

Leveransen tar for seg ulike reiser til typiske brukere, beskrevet gjennom 
utvalgte personas. Hovedsaklig består leveransen av 6 reiser hvorav 3 
reiser til tjenestemottaker (Dagsenter-, Helge-og Hverdagsrehabiliterings-
reisen) og 3 reiser til tjenesteapparatet (Hjemmesykepleie-, 
Hverdagsrehabiliterings- og Aktør-reisen).
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ADMINISTRASJON
 f Det blir, ifølge sykepleierne vi 

har intervjuet, stadig økende 
dokumentasjonsplikt og administrasjon 
deriblant det å søke og å endre 
vedtak. Med tjenestemottakere som 
hovedprioritet, blir det administrative ofte  
nedprioritert, noe som i neste omgang gir 
dårligere kvalitet til tjenestemottakeren.  

ARBEIDSLISTER
 f Hjemmesykepleien får listene samme 

dag, mens hverdagsrehabilitering får 
listene dagen før. Listene er ikke smarte, 
ett fall, så blir hele dagen annerledes. 
Ved fall, bomturer og annet uforutsett 
blir arbeidslistene utdaterte. De kan også 
bli neglisjerte når de ikke stemmer etter 
individuelle justeringer og tilpasninger. 
Ingen har da lenger oversikt over hvem 
som er hvor.

 “ Listene er sårbare. 
 - Sykepleier 

 o Utdaterte lister resulterer i bomturer til 
tjenestemottakerne. 3 av 11 hadde minst 
én bomtur da vi skygget dem.  

 “ Arbeidslistene må vi bli kvitt. Her er hele 
taushetsplikten.

 - Helsefagarbeider

 “ De pleier å være flinke til å sette opp 
listene. 

 - Helsefagarbeider

 “ Ønsketurnus hadde vært fint. Slik kunne 
man i større grad velge mer selv de 
brukerne man ønsker å jobbe med i forhold 
til kjemi, erfaring og kompetanse.

 - Sykepleier

FORUTSIGBARHET
 “ Neste gang er det helt andre som kommer 

innom og som ikke vet noe om meg. Jeg 
skulle ønske det var tydeligere rutiner 
og bedre kommunikasjon mellom oss og 
hjemmesykepleien.

 - Mann, 80 år

 f Følelsen av forutsigbarhet er viktig for 
tjenestemottakerne. Flere savnet en 
oversikt og kontroll over hvem som 
kommer og når de kommer. 

 “ Jeg vil selv bestemme meg om når jeg skal 
legge meg og når ta medisinen.

 - Mann, 88 år 

 “ Det kom en vilt fremmed her kvart over ni i 
går og skulle gi meg paracet for å få sove. 
Jeg kunne jo ikke legge meg da. Jeg får jo 
nestein ikke sove på natten fra før.

 - Kvinne, 85 år

 “ Det er så godt at når vi er hjemme hos oss 
selv så kan vi gjøre som vi vil.

 - Kvinne, 83 år

 f Flere av de tjenestemottakerne vi har 
intervjuet er på dagsenter 2-3 dager i uka; 
gjerne dagene midt i uka. Flere bemerket 
at fredagene er et tomrom i hverdagen da 
det er få aktiviteter, lite på tv på dagtid og 
lite besøk.

DAGSENTER
 f Åpningstidene er basert på de ansatte 

og ikke på brukerens behov. Dette kan 
henge sammen med at disse ligger inn 
under sykehjem. Flere tjenestemottakere 
kommenterer at ettermiddagene blir 
lange etter dagsenteret, mens morgenene 

oppleves travle. 
 f Få tjenestemottakere kommenterer 

opplegget på dagsenter utover at de 
spiser der og prater med andre. Ingen av 
tjenestemottakerne nevner at de trener i 
grupper og øver seg på hverdagsmestring 
på dagsenter. Flere tjenestemottakere 
etterlyser kurs - som hobbykurs, språkkurs 
og andre seminarer på dagsenter.

 f Det er få menn som trives på dagsenter. 
Det virker som at de opplever det som en 
“syklubb” og at aktivitetene er mest rettet 
mot kvinner. 

 f Ved at dagsentrene ligger inn under 
sykehjem, sier flere tjenestemottakere 
at de føler seg mer skrøpelige enn de 
egentlig er.

 f Flere ansatte rapporterer om at 
dagsenterproblematikken har vær oppe til 
diskusjon i mange år uten nevneverdige 
resultater. 

 “ Vi som pårørende har prøvd å få mor på 
dagsenter, men hun sier at hun kjedet 
vettet av seg. Det ble ekstra negativt at det 
er så mange demente på dagsenter.

 - Pårørende

 “  Det plager meg litt med de som ikke 
husker på dagsenteret.

 - Mann, 80 år 

HEMMELIGE TJENESTER
 f Det er mye tid som går til “generell 

omsorg” og ikke til tiltakene. 
 f Det kom klart frem under prosjektet at 

medisinering er en omfattende post, selv 
om det ikke er tidkrenede, er det flere 
tjenestemottakere som kun får hjelp til 
medisinering. Avvik grunnet hastverk ble 
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satt som et kritisk punkt(topp fem) av 
prosjektdeltakerne fra hjemmesykepleien. 

 “ Det er et hjem vi går inn i, og det skal se 
rent ut når vi går fra.

 - Helsefagarbeider

 “ “Vi vil ha færrest mulig folk inn til B. Derfor 
skal hjemmesykepleien re opp seng, kaste 
søppel etc.” 

 - Helsefagarbeider

 “ Ville du tatt det glasset med vann til meg?  
- Ja, jeg kunne jo gjort det selv.

 - Mann, 75 år

 “ Har dere litt tid? Jeg må ha en kopp kaffe.
 - Kvinne, 85 år

Tjenestemottaker ber hjemmesykepleien om 
å fylle på oljefyren. 

 “ Vi kan ikke se på oljefyren.” 
 - Helsefagarbeider

HEMMELIGE HRH-TJENSTER
 “ Kan vi ikke sette oss og drikke kaffe? Jeg 

har så vondt i kneet altså!
 - Kvinne, 74 år 

HJELPEMIDLER
 o Under våre besøk ute i felt, så vi 

flere innsalg av svært institusjonelle 
hjelpemidler inne i  hjem. Majoriteten 
av tjenestemottakerne vi besøkte har 
rullator(er). Disse er med overalt. 

 o Rullestol er gjerne det mest tekniske 
tjenestemottakerne har i hjemmet sitt. Det 
var ved flere anledninger et gap mellom 

hjelpemidlene og behovene. 
 “ Eg e ikkje lamme, heller!

 - Kvinne, 97 år 

 “ Nå begynner rullestolen å kjøre av seg selv 
her!

 - Kvinne, 90 år

 “ Jeg falt av en komfortrullestol da jeg hadde 
justert opp setet for høyt og tippet frem. 
Den stolen var lite brukervennlig. 

 - Kvinne, 90 år

 “ Jeg skulle ønske at jeg som sykepleier fikk 
mer frihet til å velge tiltak/produkt ut fra 
min kompetanse, ikke bare det som er 
billigst. 

 - Sykepleier

 o De fleste eldre har rullator, gjerne en inne 
og en ute. De er svært avhengige av dette 
hjelpemiddelet. 

 “ Jeg er helt avhengig av rullatoren - uten 
den hadde det ikke gått. Jeg har èn ute og 
èn inne.

 - Mann, 90 år

 “ Jeg må ha fasttelefon pga trygghets-
alarmen. Den går ikke med mobilen.

 - Kvinne, 90 år

 “ Trygghetsalarmen falt av under fall, det er 
typisk. Den har for dårlig innfestning.

 - Mann, 75 år

HJELPEMIDLER
 f Tjenestemottakerne er avhengige av 

pårørenede når det gjelder bestilling og 
montering av hjelpemidler.

 “ Trygghetsalarmen falt av under fall, 
så typisk nok hadde jeg den ikke da 
jeg trengte den. Det er nok litt dårlig 

innfestning.
 - Mann, 90 år

 “ Trygghetsalarmen fungerer fint. Den ligger 
alltid på nattbordet, så jeg er ikke flink til å 
bruke den.

 - Kvinne, 90 år

 “ En gang ringte jeg etter et fall. Jeg hadde 
vondt i hodet og greide ikke å reise meg. 
Ingen kom.

 - Mann, 88 år

 “ Systemet er slitsomt når ingen pårørende 
tilstede. Hjemmesykepleien måtte bli med 
meg i en drosje til fastlegen.

 - Kvinne, 94 år

 “ Det kunne med fordel ha vært lettere å få 
gjennom hjelpemidler. 

 - Pårørende

 “ De må slutte å sette alle hjelpemidlene i 
stua. Se, her står både rullestol, rullator og 
heis i stua, selv om brukeren ikke klarer å 
røre noen av delene uten hjelp.

 - Sykepleier

 “ Jeg skal ikke ha noen sykeseng. Jeg skal jo 
leve og bo her.

 - Kvinne, 82 år 

HJELP FRA PÅRØRENDE
 f Flertallet av tjenestemottakerne vi 

intervjuet, fikk hjelp av pårørende til å 
handle én gang i uken.

 “ Datteren min handler en gang i uka for 
meg, det er flott service.

 -  Mann, 90 år

 “ Jeg får ingen hjelp fra ungene.
 - Mann, 75 år

 f Økonomistyring og hvordan gjøres 
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dette på en grei måte i hverdagen, er en 
utfordring, påpeker samtlige pårørende 
vi intervjuer. Tjenestemottakerne er 
avhengig av hjelp til flere administrative 
oppgaver som å betale regninger. 

 “ Nettbank funker ikke for mor. Brevgiro 
funker til nøds. 

 - Pårørende

 “ Eldste sønnen min tar seg av regninger og 
økonomi.

 - Mann, 80 år

 “ Uten pårørende hadde jeg ikke klart meg. 
Hvem skulle da betalt regningene mine? 

 - Mann, 88 år

 “ Mine pårørende er det viktigste i livet mitt.
 - Mann, 85 år

 “ Barna mine er hele livet mitt.

 “ Mor har vært veldig krevende og det er 
tungt å være alene datter i byen.

 - Pårørende

 “ Jeg ønsker ikke å stelle min mor - det er en 
grunn til at jeg ikke ble helsefagarbeider.

 - Pårørende

 “ Jeg må innom hver dag for å sjekke om 
mor har spist. Jeg ser at hun ikke spist, men 
til hjemmesykepleien sier hun at hun har 
spist. Jeg vil teste ut vitamindrikken, den 
har jeg ikke hørt om før. 

 - Pårørende

 f Flere av de vi intervjuet kommenterte 
en merkbar økning i krav, da spesielt 
fra pårørende. Dagens eldregenerasjon 
vil helst ikke være til bry. Utfordringen 
fremover kan være en mer kravstor 
gjeng med nye dusjvaner og større 

krav generelt. Prosjektdeltakerne fra 
hjemmesykepleien opplever at de får mye 
kjeft fra tjenestemottakere og pårørende, 
samtidig som det en utfordring med 
tjenestemottakere uten pårørende.

 o Pårørende kan gjøre mye dersom de blir 
spurt.

 o Mange tjenestemottakere eller pårørende 
ringer inn og forteller at de har program 
og har dagsspesifikke tilsynsbehov. 
(klokkeslett etc.).

 “ Det er lett for pårørende å sende inn en 
klage via e-mail, de slipper å forholde seg 
til et ansikt og da er det lettere å være 
kritisk. 

 - Sykepleier

 “ En av våre utfordringer er pårørende som 
blander seg inn for mye, og av og til drar 
ned brukeren.

 - Helsefagarbeider

 “ Viktig å ha pårørende som støtter opp og 
motiverer, og som kan følge opp i etterkant.

 - HRH Hjemmetrener

 o Pårørende bør være med på første møtet 
slik at de kan fungere som motivatorer 
underveis. 

HJEMMESYKEPLEIENS FUNKSJON
 o Mennesker lever lenger og bor hjemme 

lenger, dette gjør at det blir flere 
tjenestemottakere per ansatt, samt et 
økt behov for fagkompetanse. Dårlig 
tilrettelagte hjem er også en utfordring for 
hjemmesykepleien som må bruke deler av 
sin tid til å hjelpe tjenestemottakere ned 

bratte trapper etc. 

 f I følge prosjektdeltakerne fra 
hjemmesykepleien, er deres viktigste 
funksjon å skape trygghet for 
tjenestemottakerne og pårørende, dernest 
nødvendig helsehjelp og muliggjøre at de 
kan bo hjemme.

 “ En av de viktigste funksjonene til 
hjemmesykepleien er å være en god lytter.

 - Helsefagarbeider

INTERNT SAMARBEID 
 f Ut ifra intervju med ansatte i 

hjemmesykepleien, ser vi at deres styrke 
er blant annet deres samarbeid innad i 
enheten hvor de hjelper hverandre og 
familiære.

 “ Vi har alltid vært kjente for å være nære 
og nedpå. Godt familiært forhold og 
godfølelsen.

 - Sykepleier 

 o Det skjer mye kommunikasjon internt 
i hjemmesykepleien hvor de formidler 
interne beskjeder om tjenestemottakerne, 
dette systemet er lite skalerbart etterhvert 
som de får flere tjenestemottakere er det 
vanskeligere å håndtere.

 “ Tid spart er gull verd!
 - Helsefagarbeider

KOMMUNIKASJON
 “ Alle må ta tak og gjøre noe med saken, 

f. eks. ny størrelse bleier. Og de må 
rapportere at det er gjort. (hjertesukk). 
Ellers blir det fort sånn at alle tenker at 
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nestemann gjør det, og da oppstår pinlige 
situasjoner hvor brukeren må mase igjen 
og igjen.

 - Helsefagarbeider

 “ De bør ringe når de kommer for sent.
 - Mann, 90 år

 “ Det er ofte jeg ikke får tilbakemelding fra 
hjemmesykepleien, og det savner jeg.

 - Mann, 80 år

 f Både tjenestemottaker og 
hjemmesykepleien blir frustrerte 
over dårlig tid. Dette er ikke et 
godt utgangspunkt for en god 
tjenesteleveranse. 

 “ Vi ble enige om å ha en beskjedbok hvor 
hjemmesykepleien kunne notere saker og 
ting til oss pårørende og vise versa - det 
ble kun oss som pårørende som skrev. 
Forslaget kom fra en sykepleier, men det 
ble ikke fulgt opp.

 - Pårørende

 “ Vi har god kommunikasjon med 
bestillerkontoret og får rask tilbakemelding 
derfra.

 - Pårørende

 o I motsetning til hjemmesykepleien, 
går man mer inn på hver enkelt 
tjenestemottakere på HRH 
koordingeringsmøtet. Det blir en 
koordinering med alle ansatte om alle 
tjenestemottakerne, og i noen tilfeller 
går de inn på spesifikke brukerbehov.

 o Dårlig hørsel hos mange 
tjenestemottakere kan føre til dårlig 
kommunikasjon og misforståelser.

 “ Kommunikajsonen fungerte ikke helt i 
starten. Hjemmesykepleien kan godt holde 
oss mer løpende oppdatert på hvordan 
de opplever situasjonen, feks. én gang i 
mnd. Vi vet jo ikke om vår tjenestemottaker 
ringer og plager dem med saker og ting, for 
hun forteller jo ikke det til oss.

 - Pårørende

 “ Jeg skulle ønske meg tilbakemelding 
hvordan det har gått denne uka/måneden 
fra hjemmesykepleien. For eksempel at 
det er tredje dag svigermor bare går i 
nattkjolen.

 - Pårørende

 “ Kommunikasjonen fungerte ikke helt i 
starten. Hjemmesykepleien kunne holdt 
oss som pårørende mer løpende oppdatert 
på hvordan de opplever situasjonen, for 
eksempel. én gang i mnd. Vi vet jo ikke om 
far ringer og plager dem med saker og ting, 
for han forteller jo ikke det til oss. 

 - Pårørende 

KOMPETANSE
Evnen til small-talk og til å motivere 
tjenestemottakeren er kvaliteter som 
er sentrale for å få god kjemi med 
tjenestemottakerne. Bevisstheten og 
kunnskap omkring dette var for noen i 
hjemmesykepleien nesten fraværende, mens 
andre brukte det som sitt viktigste verktøy.

 “ Jeg prøver å være en motivator - målet er 
å “snu” hodet til pasienten slik at han/hun 
blir positiv. 

 - Sykepleier 

KOORDINATOR
 “ Grei koordinator (HSK) som handler fort.

 - Pårørende

 “ Vi syns det fungerer fint med 
hjelpemiddelsentralen så ser ikke noe 
problem med at hun skal kunne fortsette å 
bo hjemme. Hun har fått de hjelpemidlene 
og tjenestene hun trenger.

LESING
 f Flere tjenestemottakere sliter med synet, 

samtidig som de fremhever lesing som en 
betydningsfull aktivitet for dem. 

 “ Det er mange som ikke ser, men som 
ønsker å lese.

 - Kvinne, 97 år

 “ Jeg liker å lese, så det hadde vært bra hvis 
jeg kunne hatt noe slik at jeg så bedre. 

 - Mann, 88 år

 “ Det viktigste for meg er å se bedre. 
 - Kvinne, 94 år

MAT OG DRIKKE
 o Mange tjenestemottakere er ofte glemske 

og svimle. Hjemmesykepleien antydet at 
det ofte hang sammen med dehydrering.

 “ Hjemmesykepleien sier jeg drikker for lite 
vann, men kroppen sier jo ifra.  

 - Mann, 88 år

 f Mange tjenestemottakere sliter med 
matlyst, og noen glemmer å drikke og 
spise. 

 “ Jeg får bedre matlyst hvis jeg bestemmer 
maten selv.
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 -  Mann, 90 år

 “ Det er lettere å huske å spise når det er 
sosialt. 

 - Helsefagarbeider

 o En del tjenestemottakere styrte med å få 
kaldt nok vann når de skulle drikke.

 o Joker Sola leverer matvarer til noen 
tjenestemottakere. 

 o Det er viktig at tjenestemottakerne får i 
seg mat og drikke etter at de har trent.

 o Mange eldre er sparsommelige med 
brødet. De spiser gjerne ukes gamle 
brød som er tørre og smakløse. En mulig 
konsekvens av dette er liten matlyst. 

 o Noen pårørende hadde smurt 
smørbrød som stod klare i kjøleskapet. 
Mulig konsekvens av dette er at 
hemmesykepleien hadde mer tid til 
tjenestemottakeren.

 “ Hjemmesykepleien lager frokost, vasker 
opp og tar ut søpla.” 

 - Pårørende

 “ Eg holdt på å svelta i hjel her. 
 - Kvinne, 70 år (kl 9:37)

MENNESKELIGE RESSURSER
 f Utfordringene deres er blant annet 

er for lite fagfolk og økende antall 
utrygge hjem de må gå til. Økende 
innslag av kognitiv svikt og psykriatri 
ute hos tjenestemottakerne krever 
fagkompetanse. 

 “ Det viktigste er å gi brukerne økt livskvalitet 
opp imot hver enkelt brukers verdisett.

 - Helsefagarbeider

 “ Mindre viktig at stell alltid er 100%, mange 

brukere har aldri hatt det ryddig hjemme, 
så da er kanskje ikke dette avgjørende nå 
heller.

 o Imponerende hvordan hjemmesykepleien 
klarer å vise omsorg og være fysisk i en 
situasjon hvor en utenforstående intuitivt 
vil ta avstand/rygge ut.

 o Hjemmesykepleien ga en liten dose fysisk 
kontakt som man merket at betydde mye 
for en tjenestemottaker i total forfall.

 o Tung pleie og negativ innstilling ute 
hos tjenestemottakerne oppleves som 
slitsomt og dagens bunnpunkt blant de 
ansatte i hjemmesykepleien. 

 “
 - Helsefagarbeider

 o De ansatte bør kunne utvikle seg med 
faglig påfyll, case-diskusjoner/oppgaver, 
etc. 

MENNESKELIGE RESSURSER 
- FAGKOMPETANSE
 f Av intervjuene med helsefagarbeiderne 

i hjemmesykepleien kommer det 
tydelig frem at de som oftest er 
omsorgsmennesker av natur og derfor 
har valgt dette yrket. Smalltalk og 
godt humør ble av flere brukt aktivt 
til å motivere tjenestemottakerne. 
Flere helsefagarbeidere understreket 
viktigheten av nettopp det lille ekstra. 
Helsefagarbeiderne som deltok i 
prosjektet satte opp hva de ville gjort 
dersom de fikk en time ekstra:

• satt meg ned og lyttet til 
tjenestemottakerne

• ta med tjenestemottakerne ut på tur (til 

butikken, mate fuglene, til frisør)
• fikset og ryddet bilene

 f Hos sykepleierne var det merkbart 
mer fagprat, også ute i felt med 
tjenestemottakerne. Det virker som om 
tjenestemottakerne benytter sjansen 
til å spørre sykepleierne om faglige råd, 
spesielt med hensyn til medisinering. 
Vi opplevde generelt litt mindre 
småprating hos sykepleierne enn hos 
helsefagarbeiderne, men atmosfæren 
var likevel trygg og god. Sykepleierne i 
prosjektet satte opp hva de ville gjort 
dersom de fikk en time ekstra:

• gjøre unna adm. oppgaver som å 
opplyse at tjenestemottakerne må hente 
multidose selv hver 14dg.

• mer dokumentasjon / rapportering
• få til en ordentlig tiltaksplan - hva trenger 

tjenestemottakerne hjelp til.

 “ La hjemmesykepleien få bruke sin 
kompetanse til å avgjøre mer. Gi dem  
råderett.

 - Pårørende

MEDISINERING
 o Tjenestemottakernes spisebord eller 

kjøkkenbenk er ofte helt fullt av medisiner/
multidoserull og ulike medisinske 
apparater, sammen med en avsjekksperm 
til hjemmesykepleien. Dette ser lite 
innbydende ut og ganske uoversiktelig fra 
tjenestemottaker til tjenestemottaker. 

 “ Den litle der e så utidige(om tablettene). 
 - Kvinne, 87år
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 “ Hun vil ikke ha oss inn så ofte. Derfor 
ønsker hun av vi legger ut tabletter i 
eggeglass for hele dagen. 

 - Helsefagarbeider 

MESTRING
 o Det er store forskjeller på antall 

tjenestemottakere og tid pr 
tjenestemottaker hos hjemmesykepleien 
i forhold til Hverdagsrehabilitering, 
og hjemmesykepleien skyver derfor 
mye av mestringsarbeidet over på 
hverdagsrehabilitering. 

 “ De i Hverdagsrehabilitering har god tid til 
meg.

 - Mann, 85 år

 “ Hjemmesykepleien sier god morgen og 
kommer rett inn.

 - Kvinne, 75 år

 o Prosjektdeltakerne fra Hverdagsrehab-
ilitering var gjennomgående opptatt av 
hverdagsmestring. For dem er mestring i 
det små noe av det viktigste fokuset både 
Hverdagsrehabilitering og Hjemmesyke-
pleien bør ha, små hverdagslige oppgaver 
som å lukke opp selv, hente avisa, gå ut 
med søppelet etc. Dette skåret også blant 
topp fem da samtlige prosjektdeltakere 
skulle vekte de viktigste funnene fra skyg-
gingen. 

 “ Utfordring å snu tankegangen til 
hjemmesykepleien fra behandling og 
omsorg til bedring og selvhjelp. Vi ser på 
aktiviteter, som trening. Vi legger treningen 
inn i de daglige gjøremålene, her må vi 
være kreative og bruke fantasien.

 - HRH Hjemmetrener

 o Fysioterapeutene gjør en viktig del 
av mestringsarbeidet ved å trene 

tjenestemottakerne opp. De fleste 
tjenestemottakerne vi har snakket med 
trener individuelt og ikke i grupper, selv 
om det er flere gruppetilbud tilgjengelig.   

 “ Mandag og torsdag går jeg på trening hos 
fysioterapeut. Det er givende.

 - Mann, 88 år

 “ Hver dag gjør jeg flere øvelser med stikk, 
strekk- og bøy-øvelser.

 - Kvinne, 97 år

 “ Vi prøver å motivere brukerne til videre 
gruppetilbud, også sosialt, i kommunen.

 - HRH Hjemmetrener

 “ Jeg skulle ønske vi hadde bedre oppfølging 
av brukerne som er ute av eller ferdige med 
opplegget. Hvordan går det med dem?

 - HRH Hjemmetrener

 f De fleste prosjektdeltakerne snakket 
om hverdagsmestring, men det var 
hovedsaklig i Hverdagsrehabilitering de 
faktisk praktiserte det.

 “ Vi skal helst jobbe med hendene på 
ryggen.

 - HRH hjemmetrener

 “ Vi kunne ha ventet med å åpne, men vi har 
ikke tid, og det trengs å modnes. Jeg bare 
låser meg inn.

 - Helsefagarbeider

 “ Vi må kanskje stramme enda mer inn når 
det kommer til motivasjon, det holder 
ikke at tjenestemottakerne kun vil ha en 
turvenn.

 - HRH Hjemmetrener

 o Hjemmesykepleien setter på kaffen, 
finner frem og steller i stand maten uten 
å involvere brukerne i særlig grad. Mange 
av brukerne er i stand til å bidra mer i 
matlaging.

 “ De spør om de skal smøre en brødskive av 
og til, da sier jeg som regel ja takk, selv om 
jeg fint gjør det selv.” 

 - Mann, 88 år

MOBILITET
 f Vi observerte at flere tjenestemottakere 

vegrer seg for å ta buss, og tar derfor 
oftere drosje eller ikke drar ut i det hele 
tatt. 

 “ Bussjåførene kjører som noen svin.
 - Kvinne, 74 år

 “ Bussjåførene har mistet respekten ovenfor 
de eldre - de blir ikke tatt på alvor. Det skal 
ikke mer enn én dårlig opplevelse til, så har 
de eldre mistet den nødvendige tryggheten.

 - HRH Hjemmetrener

 “ Av og til er jeg ute og treffer folk. Jeg har 
bil, men har mistet sertifikatet.

 - Mann, 88 år 

 “ Før drev jeg mye med golf, har spilt i 50 år. 
Jeg spilte til jeg var 85 år, men da ga jeg 
ifra meg bilen. 

 - Kvinne, 94 år 

 f Å miste bilsertifikatet virker som en 
uoverkommelig mobilitetsbarriere for 
mange av tjenestemottakerne. 

 “ Den verste dagen i mitt liv var ikke den 
dagen jeg ble skilt, men den dagen jeg 
mistet lappen.

 - Mann, 80 år
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 - Tidligere trimmet jeg, spiste mer ute og 
fartet mer, men etter et lårhalsbrudd og at 

jeg mistet sertifikatet, går ikke det lenger.
 - Mann, 85 år

 “ Vi må stille opp på kort varsel som 
pårørende når mor skal et ærend og ikke 
har mer penger på TT-kortet.

 - Pårørende

 “ Transport er en generell utfordring.
 - Pårørende

 f Det kan virke som at enkelte drosjesjåfører 
velger bort TT-turer grunnet merarbeid. 

 f Flere tjenestemottakere sier fra seg tilbud 
om dagsenter på grunn av transporten.

 

 f Flere tjenestemottakere understreker 
viktigheten av at sjåføren vet om 
behovene til tjenestemottaker.

 f Dagsenterbussene står i kø til dagsenteret 
og det blir kostbare turer for kommunen.

 “ Sjåføren fra dagsenteret følger meg helt 
opp i 5.etasje. Hvis noen andre kjører, blir 
det vanskeligere.

 - Kvinne, 97 år

MOTIVASJON
 “ Brukerne får mer styrke og energi, samt 

bedre apetitt og fordøyelse.
 - HRH Hjemmetrener

MÅLTIDET
 o Hjemmesykepleien går som regel når 

måltidet er stelt i stand. Mulig konsekvens: 
Tjenestemottakere spiser mindre eller lar 
være å spise. 

 o Mange tjenestemottakere savner noen å 
spise sammen med. 

 “ Jeg føler tomhet og har ikke særlig matlyst.”

 “ Frokost er dagens bunnpunkt, før kom kona 
med kaffen. Det er 15år siden kona døde og 
savnet blir bare større.

 - Mann, 90 år

 “ Morgenen er dagens høydepunkt, da spiser 
vi frokost sammen.”

 - Mann, 75 år 

 “ De kommer med medisiner, men de spør 
gjerne om de skal lage middag også.

 - Mann, 85 år

 “ Jeg handler alt selv. Den eldste sønnen min 
kommer innom med middag.

 - Kvinne, 79 år

 o Hjemmesykepleien varmer opp ferdigmat 
for mange som ikke klarer å skrelle 
poteter/lage middag selv. Mange eldre 
opplever ferdigmat som for dyrt og dårlig. 

 “ Hjemme kan jeg velge selv, det gir meg 
matlyst.

 - Mann, 90 år

 “ Måltidet er det verste på dagen.  
 - Mann, 90 år

 “ I og med at mor egentlig ikke vil ha hjelp 
og være til bry, opplever jeg at hun av og til 
føler at hjemmesykepleien kan være litt tett 
på. Hun reagerer på at de blander seg inn i 
spisingen, men hun trenger jo å bli pushet 
også.

 - Pårørende 

NØKKELBOKS
 “ Mor hadde en dårlig start på 

hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien kom 
rett inn med nøkkellåsen, og mor opplevde 
det som overtramp. Da mor ikke hører så 
godt, har hun nok ikke hørt ringeklokken 
og opplevd at hjemmesykepleien plutselig 
stod i stua. 

 - Pårørende

ORGANISERING 
 f Omorganisering gir hjemmesykepleien 

mindre kontroll og nærhet. Ute i felt 
oppleves det som stor avstand mellom 
utførerne og politikerne som kutter tid ute 
hos tjenestemottakerne. 

 “ Nattpatruljen har mor ikke et personlig 
forhold til.

 - Pårørende



12

Prosjektdeltakerne ifra hjemmesykepleien 
drømmer om:

• nettbrett m/ cos doc 
• nok tid per tjenestemottaker
• høyere lønn
• velge tiltak/produkt ift kompetanse, ikke 

bare mht. pris
• ønsketurnus 
• bedre oppfølging av tjenestemottakerne
• bedre vikarbase
• at ikke alt bare dreier seg om økonomi.

 “ Få vet om oss.
 - HRH Hjemmetrener

 “ Tiden er ikke stressfaktor, så vi har nok tid 
pr bruker.

 - HRH Hjemmetrener

 o ABI-systemet ikke tilpasset HRH. Dersom 
avlysninger pga. legebesøk etc. går de i 
minus. 

 “ HRH bør inngå som en integrert del i 
all hjemmetjeneste, nå er avstanden 
stor  mellom tjenestene. HRH tar nå 
også over overlappende oppgaver  for 
hjemmesykepleien.

 - Sykepleier

 “ Vi opplever at det er litt for mange innom - 
særlig i feriene.” 

 - Pårørende

 “ Greit om det ikke var så mange forskjellige 
som kom.

 - Kvinne, 94 år

 “ Nye nesten hver gang og få sykepleiere.
 - Kvinne, 75 år

 f Det hersker enighet blant de ansatte 
og tjenestemottakerne om at 
hjemmesykepleien har mer tid på 
kveldsvakten, med mindre stress og mer 
ro. 

 f Det er flere ansatte som kun ønsker å 
jobbe kveld nettopp på grunn av dette.  

PERSONKJEMI
 “ Noen har jeg bedre kjemi med enn andre.

 - Kvinne, 75 år

 “ Jeg gleder meg til hvert besøk fra 
hjemmesykepleien, spesielt hvis jeg vet 
hvem som kommer.

 - Mann, 80 år

 “ Mor er generelt godt fornøyd med 
hjemmesykepleien, men det er samtidig 
personavhengig. Det er spesielt ei som hun 
stadig referer til som hun ikke liker.

 - Pårørende

 “ Det var ei som skulle skifte støttestrømper,  
som jeg følte helst ikke ville skifte strømper 
på meg i det hele tatt.

 - Mann, 90 år 

PRIMÆRKONTAKT
 f Det er flere enheter hvor 

primærkontakten ikke har mer kontakt 
med tjenestemottaker enn andre i 
hjemmesykepleien. Vi så av skyggingen at 
den gode praten var kun tilstede der hvor 
det var grei personlig kjemi.

 f Primærkontakt-punktet, ble av 
prosjektdeltakerne, satt som et 
kritisk og uavklart punkt, hvor hver 
enhet har ulike rutiner og ulik praksis 

opp imot primærkontaktene. Flere 
tjenestemottakere visste ikke engang 
hvem sin primærkontakt var.

PÅ TJENESTEYTERS PREMISSER
 f Mange av tjenestemottakerne bemerker at 

de opplever en stressende start på dagen 
- noen er tidlig våkne, andre våkner tidlig 
for å være oppe til hjemmesykepleien 
kommer, mens andre blir vekket av 
hjemmesykepleien.

RAPPORTERING
 f Hjemmesykepleien mangler tilgang 

til CosDoc ute i felt for å kunne lese 
rapport på tjenestemottakeren, samt 
kunne rapportere umiddelbart i felt. Nå 
rapporteres det etter endt runde med opp 
til 10 tjenestemottakere. Noen noterer 
på arbeidslista underveis, andre sier de 
husker det, selv om de innrømmer at 
noe går i glemmeboka. Cos-Doc i felt 
er gradert som det viktigste funnet av 
prosjektdeltakerne fra hjemmesykepleien, 
at det vil ha størst betydning for deres 
hverdag.  

 o Alle leser seg opp på rapporten til de 
tjenestemottakerne de skal ut til, men det 
er ikke nok pc’er til alle. Koordinerer slik at 
alle skal få litt tid til å oppdatere seg. 

 “ Stille rapport er mye mer effektivt enn 
tidligere.

 - Sykepleier

 “ Assistenter og ekstravakter er ikke så 
flinke til å lese rapportene. De er ikke så 
interesserte.

 - Sykepleier
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REHABILITERING
 f Hverdagsrehabiliteringstilbudet 

i kommunen er lite synlig, flere 
tjenestemottakere og noen i 
hjemmesykepleien visste ikke om tilbudet 
engang. Hverdagsrehabilitering må 
profileres på en bedre måte. 

 “ Jeg spurte hjemmesykepleien om 
Hverdagsrehabilitering, og hun visste ikke 
hva det var.

 - Kvinne, 97 år

 “ Hverdagsrehabilitering hjalp meg i gang. 
Nå kan jeg gå ut til venninnen min.

 - Kvinne 79år (etter HRH trappetrening)

 “ Jeg ramlet i trappene, så det er skrekken. 
Det var så ukontrollert.

 - Mann, 90 år

 “ Alle kan ikke rehabiliteres og komme 
tilbake der de var, men alle trenger 
hverdagsmestring.

 - HRH Hjemmetrener 

REKRUTTERING
 o Det er en belastende jobbsituasjon i 

hjemmesykepleien og det er få voksne 
som jobber i hjemmesykepleien.

 “ “Jeg vil ikke jobbe i HS når jeg blir gammel, 
for å si det sånn.” 

 -  Helsefagarbeider

 “ “Du har frihet i hjemmesykepleien. Det er 
mer fleksibelt enn et sykehjem.” 

 - Helsefagarbeider

 o Umotiverte og tyngre tjenestemottakere 
er også en utfordring, noe som også 
resulterer i en belastende jobbsituasjon 
for de ansatte i hjemmesykepleien hvor 
det er få over 60 år.

SAMHANDLING
 f Hjemmesykepleien fikk over 20 

videreformidlinger på 11 skygginger, og 
denne rollen som budbringer er ikke tatt 
inn i verken teknologiske systemer eller 
API-systemet.  

 o Aktørkommunikasjon i felt oppleves 
tungvindt, for å ringe fastlege, 
sus, pårørende, HSK og andre fra 
tjenestemottakerens hjem bør dette gå via 
sentralen i hjemmesykepleien.  

 o Det er ingen delingsautomatikk i Cos-Doc-
systemet, det vil si at det er kun manuell 
videreformidling til andre aktører.

 “ Hjemmesykepleien er ikke så flinke til å 
rapportere inn til oss når noe har skjedd.

 - HRH Hjemmetrener

 f HRH ønsker seg flere tjenestemottakere 
og mer samhandling, gjerne gjennom 
utplassering og tverrfalig samarbeid.

 “ Dersom hjemmesykepleien merker at de 
gir mye hjelp til bagateller som er mulige 
å gjennomføre for brukeren selv, burde de 
henvende seg til HRH.

 - HRH Hjemmetrener

 o Når tjenestemottaker ikke er til hjemme, er 
det vanlig prosedyre at hjemmetrener skal 
ringe til basen for å få klarhet i saken før 
vedkommende drar fra stedet. 

 “ Vi manglet info om at tjenestemottakeren 
var blitt innlagt, derfor ble det en bomtur.

 - HRH Hjemmetrener 

SKOPOSER
 o Det er svært ulik praksis med bruk av 

skoposer ute hos tjenestemottakerne. 
Noen går inn med sko, andre tar på 
skoposene på vrangen og drar derfor med 
seg forrige persons søl, noen bruker kun 
kun nye poser, mens noen tar av skoene 
og går inn på sokkene.

 o Når de som tok av seg skoene i stedet for 
å traske inn med de blå skoposene, virket 
det mer personlig og mindre institusjonelt. 
Enkle sko og egne jobbsokker kan være en 
mulig løsning.

 “ Her trenger du ikke sette deg.” 
(Hjemmesykepleien advarer om hvor 
skittent det er). 

 - Sykepleier

SOSIALT
 “ Vi sliter litt med at svigermor kan være litt 

frekk mot hjemmesykepleien som er inne - 
vi må holde henne litt i ørene.” 

 - Pårørende

 “ Hjemmesykepleien sier til henne: “nå er 
du klar”, men mor føler seg ikke klar til at 
hjemmesykepleien skal gå. Skulle gjerne 
følt at det var hun som bestemte om hun 
var klar eller ikke. Det er en uting å si til 
noen at nå er du klar.

 - Pårørende

 “ Noen vil bare gå raskest mulig og jeg må 
minne dem på hva de skal gjøre. Engang 
satt jeg i dusjen og måtte rope på dem så 
de ikke skulle gå.

 - Dame 97 år

 o Eldre og lite tilrettelagte eneboliger gjør 
at mange tjenestemottakere trenger mer 
hjelp enn hadde trengt i mer tilrettelagte 
eneboliger/leiligheter. Bratte trapper og 
soverrom i 2.etasje er gjennomgående.



14

 “ Dusjen er i 2.etasje, så den må jeg ha hjelp 
til.

 - Mann, 90 år

 f Det virker som at de eldre har, og er, mer 
på besøk i helgene. Da har pårørende 
tid, og kan invitere på middag, eller gå til 
byen. Samtidig er det mindre organiserte 
aktiviteter som skjer da, så fallhøyden 
kan være stor for dem uten venner eller 
pårørende i helgene og oppleves lang om 
tom. 

 - Sykepleier

 “ Jeg vil ikke klage og bli oppfattet som 
vanskelig.

 - Mann, 79 år

 “ Kunne godt tenke meg hjemmesykepleien 
3 ganger til dagen, altså en ekstra på 
kvelden. Det hadde vært kjekt å se et ansikt 
før jeg legger meg. Sånn i  halv ti-tiden 
hadde vært koselig.

 - Kvinne, 90 år

 “ Denne dama kan være ganske krevende. 
Nye i hjemmesykepleien blir kommandert 
rundt for å gjøre det ene og det andre. Vi 
som kjenner henne, setter grenser.”

 - Helsefagarbeider

 “ Far har på mange måter valgt bort det 
sosiale selv.

 - Pårørende 

STØTTESTRØMPER
 o Både hjemmesykepleien og 

hverdagsrehabilitering jobber for at 
tjenestemottakerne skal klare å ta på 
støttestrømpene selv. Tjenestemottakerne 
blir introduserte for ulike hjelpemidler til å 
ta på strømpene, men opplever det svært 

vanskelig. 
 o Vi registrerte at det var flere besøk 

som kun gikk ut på å ta av eller på 
støttestrømper. Kanskje sammen med å 
sette frem medisiner. Hjelpemidlene som 
skulle gjøre at tjenestemottakerne skulle 
klare å ta på støttestrømpene selv var lite 
brukervennlige.  

 “ Det hjelpemiddelet så skummelt ut.
 - Mann, 79 år

 “ Strømpene er altfor stramme. 
Hjemmesykepleien er jo her likevel, det tar 
dem ett minutt, så er det gjort.

 - Mann, 90 år

SYKEFRAVÆR
 f De ansatte vi intervjuet i 

hjemmesykepleien mener at en av 
svakhetene deres er sykefraværet som 
igjen fører til skiftenede lister og vikarer, 
som igjen fører til dårligere kontinuitet 
og oppfølging. De mener også de leverer 
dårligere kvalitet enn de skulle ønsket. 

 f En kompetent og parat vikarbase ville 
vært en fordel. 

 “ Nye stillinger blir ikke prioritert nok! Mange 
brenner seg ut. Her har vi to syke hver dag!

 - Sykepleier 

 “ Det er alltid noen sykemeldte her hos oss.
 - Sykepleier

 “ Mer av alt skulle jeg ønske mer tid - der 
ødelegger vi oss. 

 - Delvis sykemeldt helsefagarbeider 

SØVNPROBLEMATIKK
 f Flere tjenestemottakere klaget over dårlig 

søvn. 

 “ Jeg har ikke sovet siden 02-tiden i natt. Jeg 
forstår ikke hvordan dette skal gå. 

 - Kvinne, 90 år

TEKNOLOGI
 o Flertallet av tjenestemottakerne vi 

intervjuet var ikke digitale, og de få som 
var det brukte gjerne iPad til å ta bilder 
med og lese avisen. 

 “ Under 30% av våre brukere er klare for det 
nå, og det er store forskjeller.  

 - Sykepleier 1

 “ 2% klare for teknologi
 - Helsefagarbeider

 “ Kun rundt 10% er klare for teknologi pr nå.
 - Helsefagabrieder

 “ Alder er mindre viktig, de som er 90 år kan 
være like oppdaterte som de på 75 år. Det 
er det kognitive som spiller inn. 

 “ Er noen ferdige å lese rapporten? Det er 
ingen ledige pc’er.

 - Helsefagarbeider

 f Hjemmesykepleien er svært moden for ny 
teknologi, som igjen vil frigjøre tid for dem 
ute i felt.

 “ Stavanger burde endre sin visjon, de går 
iallefall ikke foran.

 - Helsefagarbeider

 f Med telefon som eneste 
kommunikasjonslinje, er det vanskelig å 
gi en optimal og forutsigbar tjeneste for 
Hverdagsrehabilitering. Treningsopplegg 
burde være mulig å endre underveis, og 
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oppfølging av tjenestemottakerne kunne 
vært enda tettere. 

 o Det er mange ulike telefonløsninger 
blant tjenestemottakerne vi intervjuet 
og skygget. Vi så både telefoner hvor 
alle tastene var tapet fast utenom to 
taster som pårørende hadde lagret 
som hurtigtaster til deres nummer, 
spesialtelefoner med store taster, eldre 
mobiltelefoner med små og vanskelige 
taster og smarttelefoner av siste modell. 

 f Flere kommenterte at de hører dårlig i 
fasttelefonen, mens at de på mobilen 
lett kan regulere volumet slik at de hører 
bedre. Det var likevel kun et fåtall av de 
tjenestemottakerne vi intervjuet som 
hadde mobiltelefon. 

 “ Jeg vurderer å kjøpe mobil med internett.
 - Kvinne, 97 år

 “ Annen hver dag eller hver dag ringer mine 
barn, i tillegg prater jeg med folk i heisen 
og i butikken og føler ikke noe mer behov 
for å være sosial.

 - Kvinne, 80 år

 “ Mor har ikke så høy terskel for å ringe til 
meg og problematisere, men skal samtidig 
ikke ha pleie og hjelp fra andre.

 - Pårørende

 f Flere tjenestemottakere er svært 
oppdaterte på alt av politikk og nyheter, 
og flere følger også med på en rekke tv-
serier til faste tidspunkt.  

 “ Jeg følger med på alt av nyheter, spesielt 
politikk og samfunn. Jeg liker Ikke krim.

 - Kvinne, 94 år

 “ Et av dagens høydepunkt er å se på kjekke 
programmer på tv.

 - Kvinne, 90 år

 “ Jeg kan se fordelen for fysisk syke som 
trenger teknologiske hjelpeapparater, 
men ikke når det er kognitiv svikt i bildet. 
Disse trenger fysisk kontakt og må være 
teknologisk oppdaterte før det kognitive 
svikter. Selv ikke da, er jeg overbevist om 
de klarer det. Det mest teknologiske mor 
har er rullestolen.

 - Pårørende 

 “ Jeg mener at denne smarthussatsningen til 
kommunen bare er noe tull. De eldre er ikke 
teknologisk klare for noe slik. Mor klarer 
ikke å sende en sms engang. Komfyrvakt 
og andre sensorer som forebygger lokalt 
har jeg mer troen på. 

 - Pårørende

 f Teknologi som ikke krever interagering kan 
være interessant som ulike sensorer og 
lokal styring, mens teknologi som krever 
teknologisk kompetanse ikke er aktuell 
enda. 

 o En av tjenestemottakerne vi møter står 
opp og ser på tv. Han blir sittende der å 
se på tv hele dagen og går sjelden ut. Tør 
ikke gå turer på grunn av diagnosen. 

 “ De fleste av våre brukere vil ikke forstå 
digitale velferdsteknologiske løsninger, 
kanskje noen få.

 - Helsefagarbeider

 “ Tjenestemottakerne er ikke klare for ny 
teknologi (enda) .

 - Sykepleier 1

 “ Jeg har en pc. Jeg bruker den ikke, men jeg 
har den i alle fall. 

 - Mann, 88 år

 “ Jeg har en iPad, men barnebarnet på 4 år 
får det bedre til enn meg.

 - Mann, 75 år

 “ Jeg har datamaskin og er ofte på nettet og 
leser meg opp.

 - Mann, 85 år

 “ Jeg har prøvd data og Skype.
 - Kvinne 97 år

TIDSPRESS
 f Det er tydelig at tjenestemottakerne 

blir oppjaget når hjemmesykepleien 
er stresset og allerede bakpå før de 
ankommer. Spiraleffekten hvor de ansatte 
i hjemmesykepleien har det travelt, noe 
som igjen fører til økt sykefrafær som 
igjen gjør det enda travlere ble satt som 
et av de kritiske utviklingspunktene av 
prosjektdeltakerne fra hjemmesykepleien. 
Dette gir dårligere kvalitet på 
tjenesteleveransen som til slutt går ut 
over tjenestemottakerne og pårørende.  

 “ På travle dager får vi ikke gjort en god nok 
jobb og brukerne merker det.

 - Helsefagarbeider

 “ Nå sprang tiden fra oss. Jeg hadde 
beregnet 30 minutter, men dette tok 45. 

 - Helsefagarbeider

 “ Mens brukeren fortsatt er på badet, rer jeg 
opp senga, fjerner bleie, steller litt, åpner 
gardiner og lager kaffe. Jeg løper nesten litt 
rundt for å gjøre mest mulig.

 - Sykepleier

 o Flere tjenestemottakere sier at 
morgenstellet er det viktigste hjelpen 
fra hjemmesykepleien, samtidig som 
flere problematiserer travelheten til 
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hjemmesykepleien om morgenene.

 “  Morgenhjelp, det har størst betydning for 
meg.

 - Dame, 78år

 “ Jeg føler jeg er i veien.” 
 - Mann, 90år

 “ Mor er diabetiker og trenger frokost i tide. 
Hun er inkontinent og har liggesår og da er 
det for sent å få stell kl. 10.

 - Pårørende

 “ Det verste jeg vet er når folk kommer for 
sent.

 “ Det er en gylden regel i hjemmetjenesten 
at du aldri skal love eksakte klokkeslett til 
brukerne. Alle vil ha hjelp kl. 9.

 - Helsefagarbeider

 “ Vi blir liksom tatt av hverdagen hvor gode 
idéer og utbedringer blir utsatt.

 - Sykepleier 

 “ Vi venter en eksplosiv økning av 
tjenestemottakere fremover og systemet er 
ikke tilpasset det.

 - Sykepleier 1

 “ Omsorg måles i penger
 - Helsefagarbeider

 f Hjemmesykepleien skal egentlig ringe 
på og vente på at tjenestemottaker selv 
åpner døren dersom de er i stand til det. 

 f Det er flere som skal av gårde på 
dagsenter og må rekke bussen, så tiden 
strekker ikke til.

 f En og samme hjemmesykepleier kan ha 6 
brukere på lista som er satt opp kl. 09:00.

 “ Græla så tidlige du va. 
 - Mann, 80 år 

 “ Jeg vet aldri når de kommer. Jeg sitter og 
venter og venter og blir låst av det.”

 - Mann, 90 år

 “ Det er en gylden regel i hjemmetjenesten 
at du aldri skal love eksakte klokkeslett til 
brukerne. Alle vil ha hjelp kl. 09. 

 - Helsefagarbeider 

 -

 o Tjenestemottakerne må føle seg sett. 
Enkle grep som å ta av jakken og ikke 
se på klokken, kan hjelpe til å, ovenfor 
tjenestemottaker, beholde roen og ikke 
vise tidspress. 

 “ Utfordringen vår er at tjenesten preges av 
hastverk. 

 - Sykepleier 

 “ Hjemmesykepleien har god tid på kvelden.
 - Mann, 80 år

 “ De har god tid på kvelden, de kan sette seg 
ned og prate.

 - Kvinne, 75 år

 f Hjemmesykepleien må prioritere å ta 
morgenstellene på de tjenestemottakerne 
som skal på dagsenter først slik at de 
rekker å spise frokost før bussen kommer.

 “ Alle vil ha hjelp i ni-tiden. 
 - Hjemmesykepleien  

 “ Det er et uttrykk som heter “Den gyldne 
timen” i hjemmesykepleien. Dersom bruker 
skal ha hjelp kl. 9, kan du komme mellom 
08:30 og 09:30. 

 - Sykepleier

 o Tidspresset er svært synlig også for 
tjenestemottakerne og pårørende 
gjennom API-tidsstyring og innsparinger. 

TILRETTELEGGING AV HJEM
 f Tilrettelegging av hus er avhengig av 

initiativ og innsats fra pårørende. For dem 
som ikke har tilgjengelige pårørende, blir 
ikke hjemmet tilpasset. 

 f Et stort antall av eneboligene vi besøkte, 
var lite tilrettelagte - eldre hus med bratte 
trapper både innvendig og utvendig, 
kjøleskap, fryser og vaskerom i kjelleren, 
soverom i 2.etasje. Flere måtte ha mer 
hjelp fra hjemmesykepleien grunnet 
lite tilrettelagte boliger, deriblant ei 
som kun trengte hjelp til å gå ned den 
bratte trappa fra soverommet. Ofte ble 
hjemmesykepleien konfrontert med ulike 
behov om tilpasninger, noe som egentlig 
skal tilfalle pårørende.

 “ Alle tre gangene jeg har falt var på badet. 
Badet er altfor lite. 

 - Kvinne, 92 år

 “ Jeg liker ikke å se ut lenger for jeg klarer 
ikke å holde hagen og huset i stand lenger.

 - Mann, 89 år

 “ Jeg skulle hatt et rekkverk opp i trappen, 
slik som hun i første etasje. Da kan jeg bo 
her lenger.

 - Kvinne, 72 år

Hjemmesykepleien svarer at de skal nevne 
det, men vet ikke helt hvem som har 
ansvaret. Ifølge hjemmesykepleien, ordner 
hjelpemiddelsentralen mindre nå enn før, noe 
som gjør tjenestemottakerne mer avhengige 
av pårørende. 

 “ Det er en utfordring å love ting man ikke 
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kan utføre selv. Jeg kan jo ikke skru opp et 
rekkverk. Det ligger liksom ikke innenfor 
mine oppgaver.

 - Sykepleier

TRANSPORT
 o Det er mye køkjøring inni det travle 

morgenstellet fra kl 08:00-09:00. 

 o I denne perioden er det også mye opp og 
ned i de lave bilene. 

 “ Det burde vært høyere biler tilpasset mye 
ut og inn. 

 - Helsefagarbeider

 o Det er ingen opplæring på geografi, men 
rett på sak. Det resulterer i at starten 
på tjenesten kan være tøff for enkelte. 
Ansatte som ikke kjenner det geografiske 
området så godt, kan bruke lang tid på å 
finne frem til de ulike adressene. 

 “ Det blir mye kjøring på kryss og tvers og 
ofte en individuell koordinering.

 - Helsefagarbeider

 f I og med at kjøretid ikke er medregnet 
i arbeIdslista, får tjenestemottakerne 
mindre tid enn det de har vedtak på.  

 o Noen enheter har en fadderordning 
mot bilparken, men dette er ikke 
gjennomgående i kommunen. Det er 
mye skade og reparasjon, som, i følge 
hjemmesykepleierne, skyldes hastverk 
og rimelige biler. Noen av enhetene har 
avsjekklister/kjørelister, men ikke alle.

 o En av enhetene har lister i bilene hvor 

de ansatte må fylle inn tidspunkt, 
kilometerstand og bilens tilstand etc. 
Dette må også fylles ut når de kommer 
hjem med bilen. Enheten har ikke 
fadderordning.

 “ Det har ikke vært rot i og med bilene etter 
innføring av dette systemet.

 - Sykepleier

 o På mange enheter er det for få biler, slik at 
de må bruke tid på å planlegge samkjøring 
og gåturer.

 o Fungerer bra med el-bil.

 “ Kommunen fokuserer på kortsiktig 
øknonomi når det gjelder bil. Reparasjoner 
er ikke med i bildet. 

 - Bilansvarlig helsefagarbeider

Hverdagsrehabilitering bruker mye tid på 
parkering og transport t/r base. 

UTE
 f Flere tjenestemottakere betrakter det å 

kunne sitte ute på en fin dag som dagens 
høydepunkt. Fint vær, det å stelle i hagen 
eller bare det å sitte ute er faktorer flere 
nevner som verdifulle.  

 “ Dagen har ingen høydepunkt, men jeg liker 
å være ute i hagen.

 - Mann, 88 år

 “ Dagen har ingen høydepunkt. Eller - når 
solen skinner.

 - Kvinne, 85 år

 “ Å kunne sitte litt i hagen er dagens 

høydepunkt.
 - Mann, 90 år

VITAMINDRIKK
 o Mange av de eldre kvir seg for å 

drikke vitamindrikken de har stående i 
kjøleskapet. Konsekvens: De blir sultne og 
får ikke i seg de næringsstoffene de skal.

 o Noen fra hjemmesykepleien serverte 
vitamin-drikken i vinglass med sugerør, 
noe som hadde god effekt. 

 o Vitamindrikken kan virke passiviserende 
med tanke på matlaging og gi et 
upersonlig forhold til måltider. Den 
har størst funksjon som forsikring for 
tjenesteyter. 

 - Mann, 80 år



Kategorisering av idéer i alfabetisk rekkefølge
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ARBEIDSLISTER
* Sette opp arbeidslistene ukesvis i stedet 

for daglig. Oppdatere via mail med link til 
oppdatert liste.

* Arbeidslister basert på brukersirkler. 
Tjenesten rundt tjenestemottakerne, hvor 
en gruppe fra hjemmesykepleien har en 
gruppe tjenestemottakere.  

BLÅSKO
* Fjerne blåsko. Kommunen dekker lette sko 

og sokker til hjemmesykepleien som en 
del av arbeidsbekledningen. Helst sko med 
lav hæl slik at de ansatte slipper å bøye 
seg. 

FORUTSIGBARHET 
* Ha et team med 8-10stk fra 

hjemmesykepleien som rullerer fast 
på tjenestemottakeren. Primærkontakt 
realiseres i praksis. Dette kunne 
digitaliseres slik at tjenestemottaker får 
opp en oversikt av teamet med bilder og 
navn. 

* Gjennom en slik teambasert 
tjenesteleveranse kunne det åpnet for 
at tjenestemottaker ved krisetilfeller 
kan reservere seg fra én tjenesteyter. 
Vi observerte at det var ofte kun én 
ansatt av alle i hjemmesykepleien 
som tjenestemottakerne slet med og 
problematiserte.  

* Jevn og god tjeneste. Fokusere på 
kompetanseheving i hjemmesykepleien 
på småprat og den gode tonen, slik at 
tjenesten skal bli mest mulig jevn. Dette 
går også for de som gir for mye, og som 

igjen gjør det vanskelig for nestemann å 
komme til tjenestemottaker.  

* Tjenestemottaker mottar en melding 
når hjemmesykepleier nærmer seg, 
for eksempel når hjemmesykepleier 
ankommer tjenestemottakeren før på lista. 
GPS - avsjekk av ansatte vil da være for 
tjenestemottakernes beste og for å ha 
oppdatert oversikt over hvem som er hvor, 
og ikke fungere som en kontrollenhet. 

* Mål gir mening. Aktivisere 
tjenestemottakerne til å strikke til 
en veldedig organisasjon eller andre 
oppgaver som gir mening.

FORVENTNINGSAVKLARING 
 p Må ha oftere forventningsavklaringer, 

gjerne gjennom brosjyre, nettside, 
film eller møte. Økt fokus på 
forventningsavklaring med tanke på de 
ulike tjenestene som faktisk skal ytes. 
(idéark 9)

DAGSENTER 
* Dagsenter differensiert med tanke på 

aktiviteter, og tjenestemottaker kan velge 
dagsenter. Fokus på aktiviteter og et 
variert innhold.

* Endre plassering og styring av dagsenter 
bort fra sykehjem.

* Få hverdagsrehabilitering og mestring inn 
i dagsenter.

* Fleksible dagsenter. Fleksible åpningstider 
på dagsenter med utvidede eller endrede 
åpningstider. Åpent i helg og høytid. Øke 
sosial deltakelse, bedre ernæring og 
daglige rutiner. (idéark 1)

* Alternative åpningstider på dagsenter 

kan være kl.11-kl.16. Da unngår man 
morgenrusjet og de lange ettermiddagene 
som både hjemmesykepleien og 
tjenestemottakerne påpekte.

HEMMELIGE TJENESTER
* Hjemmehjelpen eller andre aktører kan 

tilby “de hemmelige tjenestene” gjennom 
betalingstjenester som blant annet 
klesvask, oppvask og vanne blomster. 
(idéark 2)

* Faste hygiene rutiner Standardisere rutiner 
omkring hygiene. Finne et minimum og et 
makismum på stell for en mest mulig jevn 
og kvalitetssikret tjeneste. Eksempelvis 
dusjet noen hver dag, men andre hver 
14.dag og ofte ikke da heller. Alle liker spa-
beandling, men hvor mye skal ligge under 
disse tiltakene?

* Hjemmehjelpen legger klar rene kluter 
og håndklær, evnt engangskluter. (som 
sykehus/sykehjem)

* Gi tjenestemottakerne små, hverdagslige 
oppgaver. Eksempelvis “ Kan du legge 
frem klær til i morgen tidlig?”

* Privat vaktmesterordning: månedlig 
medlemsavgift for å be om hverdagslige 
tjenester som å skifte batteri i 
brannvarsler, fylle på oljefyren, hente ved, 
luke i bedet etc. 

 p De hemmelige tjenestene. Kartlegge de 
hemmelige tjenestene som ikke kommer 
frem gjennom tallene til fagstab.

HEMMELIGE HRH-TJENSTER 
* Redusere HRH-tiden pr tjenestemottaker 

til 30min, for så å kunne ta inn flere i 
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programmet, samt unngå hemmelige 
tjenester og for god tid.

HJELPEMIDLER
* Fra behov til hjelpemiddel. Gjennom 

en bedre behovsavklaring og 
brukerinvovering, samt en fortgang i 
søknadsprosessen av hjelpemidler, vil 
man kunne oppnå en raskere levering av 
hjelpemiddel til bruker. (se idéark 12)

* Smartere hjelpemidler som har 
integrerte sensorer som går tilbake til 
leverandør. Eksempelvis var det flere 
tjenestemottakere som påpekte at puta i 
rullestolen var ødelagt og slitt. Noen satt 
på et håndkle da puta var i så dårlig stand 
at den ikke lenger kunne rengjøres. 

* Hjelpemidler som er mer tilpasset å 
være i hjemme, både med hensyn til 
utseende, men også plasseffektivitet og 
funksjonalitet. Eksempelvis rullatorer, 
senger, dusjstol og rullestoler.

* Profilere tydeligere at pårørende og 
tjenestemottaker selv kan hente og levere 
hjelpemidler.

* Trygghetsalarm som er mer naturlig å ha 
på seg / ta med seg enn dagens alarmer. 

* Smart trygghetsalarm. Snakke direkte til 
alarmen og slippe sentral, eventuelt som 
detekter når tjenestemottaker er våken 
evnt mulig fall. Viktig å møte behov her 
og ikke få for lang på teknologisiden bare 
fordi mulighetene ligger klare.

* Trygghetsalarm til brukere i fase null, altså 
de som ikke trenger hjemmetjenester 
enda, men trenger trygghet opp 
mot pårørende, og således utsette 
innslagspunktet til kommunen. 

* Rullestol må være smal og lett å rotere, 

den må være tiltenkt å ha i hjemmet. 
* Tilby flere varianter rullatorer da oppimot 

samtlige tjenestemottakere hadde dette 
hjelpemiddelet - nettere og mer tiltalende. 
Gjerne med en liten sammenleggbar 
bordplate/lagringsplass til et glass vann, 
en kopp kaffe, telefon, avis mm. 

* Få av tjenestemottakerne vi var hos 
hadde rullestol, kan flere fortsette å bo 
hjemme dersom hjemmene var mer 
tilrettelagte og rullestolene utviklet til å 
være i et hjem? Hva må til for at flere eldre 
rullestolbrukere kan bo hjemme lenger?

 p “Hjemmetjenester i utrygge hjem” 
Prosjektdeltakerne fra hjemmesykepleien 
snakket mye om” de utrygge hjemmene”, 
dette pilotprosjektet dekker ikke disse. 
Egen behovskartlegging som dekker 
hjemmetjenester i utrygge hjem.

* Fotforhøyning. Korte ned bestillingstid på 
fotforhøyninger etter bl.a lårhalsbrudd. 
Dette ga utslag i forverring av 
helsetilstanden og økt hjemmetjeneste 
ved å gå i lang tid uten fotforhøyning. 
Flere hadde gått i flere måneder, opp til et 
halvt år uten å få dette hjelpemiddelet. 

 p Kartlegge sammen med tjenestemottaker 
og pårørende hvilke hjelpemidler 
tjenestemottakerne trenger gjennom et 
digitalt kartleggingsverktøy. (idéark 3)

* Danne et ekspertteam som søker på 
hjelpemidler, bestående av tverrfaglig 
kompetanse.

* Legge til rette slik at pårørende og 
tjenestemottakerne selv enkelt kan søke. 
Forbedre brukerpass-ordningen.

* Profilere tydeligere at pårørende og 
tjenestemottaker selv kan hente og levere 
hjelpemidler.

HJELP FRA PÅRØRENDE
* Et regnskapsbyrå som tilbyr eldre hjelp og 

assistanse med det økonomiske, spesielt 
for de som ikke har pårørende.

* Egen chatte-side hvor pårørende kan 
“snakke med” hjemmesykepleien online.

 p Pårørende søker trygghet for sin 
tjenestemottaker. Se på hvordan 
pårørende kan få dette uten økt 
ressursbruk. Dette kan løses ved å 
bruke digitale verktøy for å enkelt gjøre 
kommunikasjonen lettere. 

* Felles plattform til å utveksle info. Digital 
beskjedbok. mellom pårørende og 
hjemmesykepleien

KOMMUNIKASJON
* Holdningsendring. Holdningsendring som 

gir større tro på tjenestemottakernes 
ressurser. Unngå å skape et behov for 
hjelp og ha fokus på selvstendighet fra 
første besøk. (idéark 8)

* Profilere HRH-programmet utad mot 
pårørende og tjenestemottakere.

* Informere hjemmesykepleien bedre om 
eksisterende tilbud i kommunen.

* Tikke inn en melding når 
hjemmesykepleien nærmer seg. og 
hvem det er. “God morgen, Gudborg. 
Kommer snart til deg. Hilsen Stine, 
hjemmesykepleien.” 

* Tikke inn automatisk sms når 
hjemmesykepleien er forsinket (ikke har 
scannet ut, evt. GPS-registrering). 

* Kortere koordineringsmøter HRH, se mot 
hjemmesykepleien hvor kun det viktigste 
blir tatt opp. 
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* Stille rapport som hjemmesykepleien 
(HRH)

* Digitalisere kommunikasjonen mellom 
hjemmesykepleien og pårørende slik at 
den blir tettest mulig uten å ta for mye tid. 
For eksempel med en digital beskjedbok 
mellom pårørende og hjemmesykepleien 
og en egen chatte-side pr enhet.

KOMPETANSE
* Rollefordeling opp imot kompetanse       

La sykepleierne bruke sin komptanse og 
helsefagarbeiderne bruke sin. Vi opplevde 
at arbeidsoppgavene varierte svært mye 
i hverdagen og at rollene ble mindre 
tydelige.  

* Kvalitetssikring av fagkompetanse 
Unngå “fredede” arbeidsplasser hvor 
tjenesteleveranse og kvalitet ikke er 
prioritet. Se mot det private næringslivet.

LESING
* Hjelpemidler til synet var det mest 

etterspurte hjelpemiddelet blant 
tjenestemottakerne, da til å lese, se på 
tv og ta tabletter. Kartlegge hva som 
finnes og hva kan tjenestemottakerne kan 
få tilbud om å kjøpe? Nyttiggjøre kjent 
teknologi. 

* Avis som lydbok. Noen som kan lese 
avisen for tjenestemottakerne, gjerne 
digitalt. 

MAT OG DRIKKE
* Hjemmesykepleien tar med et fersk, lite 

brød til frokost med en månedlig kostnad. 
Duften av nystekt brød og den ferske 

smaken kan økte tjenestemottakernes 
apetitt. 

* Benytte alternative handllemåter som 
for eksempel å få mat på døra gjennom 
nettbutikker eller senior matkasse-
ordninger. 

* Vann i hverdagen. Hvordan oppfordre 
til og sørge for at de eldre får i seg nok 
væske i løpet av en dag? 

MEDISINERING
* Digitalisere medisinering.
* Medisinkoffert/kit hvor alt medisinsk 

utstyr og tabletter kan lagres ute hos 
tjenestemottaker. Nå står det fremme hele 
tiden hos de fleste, og heller la et hjem 
være et hjem.

MESTRING
* Lage mat sammen med tjenestemottaker 

som eget tiltak.
* Mestring i det små-program på dagsenter 

hvor enkle aktiviteter blir drillet inn 
over tid, gjerne som en sosial aktivitet. 
Eksempelvis at de skal hjelpe å dekke på 
bordet ved måltidet.

* Mestring i det små-program 
for hjemmesykepleien der hver  
hjemmesykepleie-enhet sammen 
med HRH bestemmer seg for enkle 
ukesoppdrag hvor de skal ha fokus på én 
og én liten aktivitet pr uke.  

* Mestring i det små-program hvor 
tjenestemottakerne setter seg små mål 
som pårørende kan følge opp. 

* Engasjerte pårørende kan få tilbud 
om å selv være hjemmetrenere for 
sin tjenestemottaker gjennom et 

program utarbeidet sammen med 
Hverdagsrehabilitering. 

* Oppfølging etter endt program gjennom 
et digitalt oppfølgingsverktøy som 
pårørende kan hjelpe med, og etter hvert 
tjenestemottakerne selv kan håndtere- 

* Tilbud om gruppetrening etter endt 
program. 

* Kartlegge tilbakefall gjennom 
oppfølging etter endt program for å 
finne ut om HRH bør ha etterbesøk 
for å holde motivasjonen oppe hos 
tjenestemottakerne. Eksempelvis            
én gang i uka i noen uker etter             
endt program. Legge om programmet 
til å være 3 ganger i uka og gjerne litt 
kortere tid pr tjenestemottaker, da flere 
deltakere uttrykte at de opplevde det for 
intenst. Programmet kan gå over et lengre 
tidsrom, men sjeldnere og sjeldnere besøk 
slik at tjenestemottakerne opplever en 
naturlig overgang mot hverdagsmestring 
uten å ramle tilbake til gamle vaner. 

* Ha flere gruppetreninger, enten i 
dagsenter eller hos fysioterapeutene. 
Her kan kombinere kvalitet og kvantitet 
kombineres. Mulig dette er et etablert 
tilbud, men da bør det profileres mer da 
ingen av de tjenestemottakerne vi snakket 
med gikk på gruppetrening.  

MOBILITET 
* Seniorruter på busser, for eksempel 

mellom kl.10 og kl.14 i hverdagene tar 
bussene litt ekstra lange stopp og 
bussjåfør kan hjelpe eldre av/på ved 
behov. 

* Personlig transport til dagsenter 
når tjenestemottaker er klar. Heller 
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la tjenestemottakerne bli lengre 
på dagsenteret slik at de slipper et 
ettermiddagsbesøk fra hjemmesykepleien 
og slik at ettermiddagen oppleves kortere 
og mer verdifulle. 

MÅLTIDET 
* Spise sammen med som eget tiltak.
* Det sosiale måltidet. Idéen er at noen er 

tilstede under måltiden, enten fysisk eller 
digitalt. Hj.spl kan være tilstede mens de 
klargjør medisiner for resten av dagen og 
skriver rapport mens tjenestemottaker 
spiser. Eller at hjemmesykepleien kobler 
brukerne opp mot andre som spiser 
samtidig - være seg venninnen eller 
andre på dagsenteret. Dette vil gi bedre 
ernæring og minke tomheten ved å spise 
alene. (se idéark 13)

* Kan man lage Senior-kort på ferdigmat, 
som bleiekort for småbarnsforeldre.

* Private aktører kan tilby en tilrettelagt 
matkasse for seniorer.

ORGANISERING
 p Tilpasse tjenesteleveransen mer til 

tjenestemottakers behov og ikke til 
tjenesteyters ønsker. Utvide morgenstellet 
til kl.06-kl.10. Morgenstellet går i dag 
fra kl.08-kl.10 og er den travleste 
tiden for hjemmesykepleien. Flere 
tjenestemottakere etterlyste mulighet å få 
hjelp tidligere.  Kan noen starte tidlig på 
vakt?  Kan nattpatruljen ta noe?

 p Ressurslag med et fagteam opp imot 
diagnose-grupper ref. Stord og Hamar og 
Stavangers demenslag. 

 p Mestringsteam pr enhet ref. Tasta. 

Sammen med hjemmetrener, 
hjemmesykepleien, pårørende og ergo/
fysio.

* Fordele arbeidsoppgavene jevnt utover 
hele dagen, slik at kveldsskiftet avlaster 
de som tar morgenstellet. 

* Smidigere overgang SUS - hjem           Øke 
brukermedvirkning gjennom å spørre/
involvere bruker for å vite hva som må 
på plass for at de skal kunne komme 
seg hjem. Involvere pårørende og ha en 
forventningsavklaring. (idéark 2) 

* HRH inngå som en integrert del av 
hjemmetjenesten - som et ressurslag.

* HRH hele veien. Sette et forenklet 
HRH-program inn ved oppstart av 
hjemmesykepleie og ved forverring og 
annen endring av behov. (idéark 10)

* Øke opp HRH til å være tilgjengelig kveld 
og helg. (idéark 10)

* Kulturendring. Få hjemmesykepleien 
til å praktisere tildelte tiltak på 
hverdagsmestring. (idéark 10) 

PRIMÆRKONTAKT
* Koble primærkontakt tettere opp mot 

pårørende. 

PÅ TJENESTEYTERS PREMISSER 
* Organisere seg rundt brukerne. 

Eksempelvis fange opp når  
tjenestemottakerne helst ønsker at 
hjemmesykepleien kommer om morgenen. 
Dette blir ofte utført, men systemet er 
ikke tilrettelagt til det - det blir manuelt og 
erfaringsbasert. 

 p Fra systemstyrt til brukerstyrt leveranse 
Hvordan kan tjenesteleveransen tilpasses 

og spisses mot tjenestemottaker uten 
økte ressurser?

* Elektronisk dagsplanlegger 

RAPPORTERING
* Løpende oppdatert. Oppdatering på mail 

når noe nytt i rapporten.
* Mindre gruppemøter som omhandler 

deres tjenestemottakere, interessant ved 
spesialiserte ressurslag. De kan da ha 
ulike oppstartstidspunkt og ulik pc-tid.

* Helhetsbilde. Bedre system for 
kartlegging, da fokus på rehabilitering 
gjennom tverrfaglig helhetstankegang. 
Hva er viktigst for bruker? Bruker er mer 
med på å definere sitt “hjelpebehov” i et 
forenklet skjema/søknad. (idéark 4)

* Digitalisere hjemmesykepleien. Digitalisere 
medisinbok, arbeidslister, rapportering/
oppdatering i felt, beskjedbok, kjørebok 
m.m. Brukes kjent teknologi.

* Oppdatering fra CosDoc. 
Rapporteringssystemet sender 
oppdateringer dersom det kommer inn 
noe nytt om tjenestemottakerne på 
arbeidslisten. 

REHABILITERING
* Redusere antall treninger pr uke fra 5 til 

3 pr uke slik at flere holder ut og det blir 
ledig kapasitet til nye deltakere.

* Profilere HRH til pårørende og til 
tjenestemottakere ved blant annet 
førstegangsbesøk fra HSK, på sykehuset 
og via sosiale medier for å treffe 
pårørende som kan være de viktigste 
motivatorene. 
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REKRUTTERING
* En kompetent og klar vikarbase
* Kompetanseheving Kompetanseheving 

mht. dokumentasjonsjournal og 
datakunnskap. (idéark 5)

* Pleiekvalitet Ledelsen må evaluere 
pleiekvaliteten, og kontinuerlig utføre 
nødvendige tiltak for å kvalitetssikre 
pleietilbudet. (idéark 6) 

SAMHANLING
* Informasjonsflyt SUS har eget IT-system, 

mens kommunene har ulike systemer. For 
å få bedre infomasjonsflyt og få relevant 
info til rett tid, må disse systemene snakke 
sammen. (idéark 7)

* Digitalisere beskjeder og meldinger som 
kommer inn underveis ute i felt som 
huskelister og videreformidlinger. 

* Avhenting hjelpemidler SMS-varsling 
ved avhenting slik at pårørende selv kan 
hente. (idéark 3)

* Søknadsprosess Forenkle 
søknadsprosessen og økt tilgjengelighet til 
kunnskap om hjelpemidler. E-læringskurs/
arkiv/database som er aktuelt. Kommunal 
portal og faste ressurspersoner i 
kommunen. (idéark 3)

* Samlokalisere HSK med hver 
enhet til hjemmesykepleien, slik at 
kommunikasjonen går lettere og raskere.

* Tverrfaglig førstegangsbesøk med et 
dedikert team sammensatt fra HSK, 
hjemmesykepleien, fysio, pårørende, 
hverdagsrehabilitering.

* Klarere rutiner og tilrettelagte systemer 
for rapportering mellom ulike aktører. 
Videreformidling av info i cosDoc om 

tjenestemottakerne på tvers av aktører, 
eksempelvis at hjemmesykepleien 
markerer hvem som skal få oppdatering 
og slipper å måtte legge det inn manuelt.

* Dersom hjemmetrener hadde hatt tilgang 
på CosDoc i felt, kunne de spart tid ved å 
gå inn og sjekke journal selv, samt unngå 
bomturer.

* Utplassering og tverrfaglig samarbeid 
mellom hjemmesykepleien, 
hverdagsrehabilitering og eventuelle 
andre ressurslag. 

SOSIALT
* Egne helgeaktiviteter på dagsenter.

STØTTESTRØMPER 
* Støttestrømper som kan reguleres av 

tjenestemottaker. Kanskje de da selv 
klarer å ta dem av og på, eller at de kan 
sove med dem i et hvilemodus og da 
slipper hjelp både morgen og kveld.

 p Løsningene for støttestrømper fungerer 
ikke optimalt. Her må nye ideer frem. 

* Støttestrømper med regulerbar stramming 
slik at tjenestemottakerne har større 
muliget for å klare det selv.

* Støttestrømper som tjenestemottakerne 
kan ha på i 2 dager.

SØVN 
* Videotilsyn for å si god natt. (Jon Blund)
* Online/offline når våken ift når de trenger 

hjelp.
* Søvndetektor

TEKNOLOGI 

* La hjemmene bli smartere i form av 
teknologi tjenestemottakerne ikke 
interagerer med, som sensorer som 
reagerer lokalt. 

* Kan man ha en reminder på TV/radio/
digital løsning som minner om at det er tid 
for å spise eller drikke? (Pårørende)

* Se på midlertidige semi-løsninger før 
tjenestemottakerne er digitale, som bruk 
av de teknologiene de kjenner som tv, 
telefon og evnt datamaskin. 

* Digitale kommunale møteplasser hvor 
turer, kafé, hjelp/dugnad annonseres.

* Teknologien er tilgjengelig for flere av 
ønskene til tjenestemottakerne, deriblant 
etterspurte de musikkavspilling, lydbøker 
og det å kunne kommunisere med familie i 
andre byer og land. 

* Vurdere hvordan teknologi kan erstatte en 
tjeneste og ikke bare bli et supplement. 

 p Hvordan få tjenestemottakerne 
engasjerte? Vi opplevde at de 
tjenestemottakerne som fulgte med på 
nyhetsbildet, enten det var politikk, sport 
eller andre nyheter, så var de generelt mer 
engasjerte og nysgjerrige              enn de 
andre.

 p Dagsenter kan tilby enkel opplæring av 
teknologi og assistanse, som å betale i 
nettbank.

* Faste mobiler. Unngå tidstyv i møter og 
koordinering.

* Pakkesporing Live oppdatering av 
tidsplan til bruker. Omsorgsteknologi 
hvor kommunikasjon mellom behandler 
og bruker går via en god elektronisk 
samhandlingsarena hvor det er lett å få 
tak i aktuell fagperson ved endring av 
målinger. Kan kontakte en “sentral” på 
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chat/skype/mail etc. Felles måleverktøy 
slik at endring fanges opp i alle ledd. 
(idéark 11) 

* Smarte hjelpere - bruke kjent teknologi til 
å gjøre hjemmesykepleiens jobb lettere. 
Eksempelvis måle blodsukkeret via en 
chip i armen uten å stikke. 

* Pausefisker. Minne tjenestemottakerne på 
å skru av tv’en. For eksempel gjennom en 
lokal bryter som etter en viss tid setter tv i 
et overstyrbart dvalemodus hvor det står 
“nå er det pause” med pausefisker.

* TV på soverommet. “Hjemmesykepleien 
må legge mange tjenestemottakere før de 
ønsker om kvelden, da kan de i det minste 
få se på tv.” (Pårørende)

TIDSPRESS
* Forventningsavklaring. 

Grundig behovskartlegging og 
forventningsavklaring med pårørende 
og tjenestemottaker i forkant, se om 
tjenesten treffer bedre og at oppgavene er 
mer avklarte.

* Klær. Kveldsvakt legge frem klær til 
dagen etterpå, gjerne sammen med 
tjenestemottaker slik at tid spartes på 
morgenstellet. 

TILRETTELEGGING AV HJEM
* Egne tilretteleggere av eldre boliger. 

TRANSPORT
* Hjemmesykepleien kjøre i kollektivfeltet.
* Mindre grupper som deler på bilene 

internt - eksempelvis tre stk på to biler. 
Teamdeling av bilpark, da trengs det ikke 

tas opp i plenum og være en tidstyv.
* El.sykler og sykler som fremkomstmiddel 

for de korteste arbeidsrutene.



Idéark fra aktørworkshopene
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