
Hjelpende  
teknologi

Helse i hver 
munnfull

Innen 2035 vil det være dobbelt 
så mange eldre over 80 år som 
det er i dag. Det betyr store  
utfordringer for helsevesenet. 

De fokuserer på å lage  
næringstett kost ved produk-
sjonskjøkkenet til Trondheim 
kommune.
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HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE

Fremtidens  
eldreomsorg

”Det er viktig for alle eldre å 
bevare livskvalitet og et godt 
funksjonsnivå så lenge som 
mulig. Kommunen ønsker å 
legge til rette for dette.

Helge Garåsen, leder side 2
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TEKST: UNNI SKOGLUND

Edvardsen er en del av rådmannens fagstab og en 
av dem som kontinuerlig jobber for at Trondheim 
kommune skal være et godt sted å arbeide. 

Trondheim kommune har 13 000 medarbeidere, 
inkludert deltidsansatte. Det gjør kommunen til 
en av de to største arbeidsplassene nord for Dovre. 
Kun Helse Nord kan konkurrere i antall medar-
beidere.

– Vi trenger mangfold i arbeidsstokken. Fors-
kning viser at arbeidsmiljø som er sammensatt 
av folk med ulik utdannelse, erfaring, alder og 
bakgrunn er mer innovative enn mer homogene 
miljøer. Mangfold beriker en arbeidsplass, påpe-
ker Edvardsen.

De langsomme ulykkene
Å skape, og opprettholde, en arbeidsplass hvor de 
ansatte trives og har det godt, er en prosess. En 
viktig bit av dette er å jobbe for at de fysiske be-
lastningene på arbeidsstokken ikke er tyngre enn 
nødvendig. 

Det er mange arbeidsplasser i kommunen som 
fører med seg fysisk tunge oppgaver. Omsorgs-
tjenesten og barnehager er eksempler på slike. 
Å forebygge muskel- og skjelettlidelser er derfor 
i fokus.

– Løfter man 1-åringer feil i mange år så blir 
ryggen sliten. Det er en fjern tanke når  man som 
25-åring kommer sprek og ivrig ut fra førskolelæ-
rerutdanningen. Derfor jobber vi med bevisstgjø-
ring, sier Edvardsen.

Hun kaller slitasjeskader for de langsomme 
ulykkene. De som kommer snikende og som ofte 
har store konsekvenser. 

Nylig installerte kommunene heis i Lerkendal 
barnehage. Ved å benytte den kan ansatte heise 
opp smårollingene i riktig arbeidshøyde når de 
skal kles på, eller av med ytterklærne. På det viset 
slipper de mange løft de før har måttet ta. Heiser 
på sykehjem, som letter oppgaver som dusjing og 
legging av syke, er et annet utbredt tiltak.

– Vi jobber for å holde våre ansatte langtids-
friske og da er forebyggende tiltak viktig, sier Ed-
vardsen.

Når noen først blir langtidssyke tilrettelegges 
det i størst mulig grad. I blant får vedkommende 

nye oppgaver, eller omskolering. Tanken er at 
kommunen ønsker å beholde sine ansatte lengst 
mulig.

Trivsel sentralt
Kommunen fokuserer også på trivsel. 

– Å ha hyggelige kollegaer, og lystbetonte oppga-
ver, er avgjørende for lavt sykefravær. Oppgavene 
skal være utfordrende samtidig som de skal være 
innenfor mestringsfeltet til den enkelte. Gjennom 
medarbeiderundersøkelser og samtaler får vi inn-
spill, og kan diskutere med ansatte hva som skal 
til for at de trives. Dialog er viktig.

Edvardsen mener Trondheim kommunens store 
fokus på å være en god arbeidsplass, også bidrar 
til å gjøre kommunen til et konkurransedyktig ar-
beidssted.

– I framtida blir det enda hardere konkurranse 
om kompetent arbeidskraft. Vi tror, og håper, at 
fokuset vårt på å være en arbeidsplass hvor det er 
bra å jobbe, gir oss godt omdømme. Det handler 
både om å beholde kompetanse, og på det viset gi 
et stabilt tilbud til brukerne, samt å være attrak-
tive i forhold til å skaffe nødvendig arbeidskraft i 
årene framover. Å ha rykte på seg for å ta vare på 
sine medarbeidere er helt klart et konkurransefor-
trinn, slår Ellen Edvardsen fast.

En inkluderende  
arbeidsplass
– En stor arbeidsplass som Trondheim kommune bør være som en 
smeltedigel med ansatte med ulik alder, ulik kultur- og utdannel-
sesbakgrunn og et mangfold av erfaringer, sier Ellen Edvardsen.  

FOREBYGGING: For å unngå langtidsskader må man være i forkant. En heis i barnehagen gjør at de 
ansatte slipper å løfte småttisene når de skal kles på. Det reduserer belastningsskader og har bidratt 
til redusert sykefravær. Heisen er en prototype som utvikles av en svensk leverandør, i samarbeid 
med barnehagen. Det fokuseres på at ungene selv skal bidra i påkledningen og på det viset oppleve 
mestringsfølelse. FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON

skal speile befolkningen. 

-
ling mellom kjønnene, at 8 prosent skal 
ha ikke-vestlig kulturbakgrunn og at en 
viss andel av arbeidsstokken skal ha 
funksjonsnedsettelse. 

vestlig kulturbakrgunn søker på utlyste 
stillinger.
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ELDREOMSORGEN er en av Trondheim kommu-
nens viktigste oppgaver. Vi jobber for, på best mu-
lig måte, å legge til rette for den enkeltes behov og 
skape løsninger som gir økt livskvalitet. 

ELDRE I TRONDHEIM har gjennom brukerunder-
søkelser sagt at de ønsker å bo hjemme så lenge 
som mulig. Trondheim kommune satser derfor på 
gode hjemmetjenster og gode eldreboliger med bo-
fellesskap, i tilpassede kollektiv med tjenlige hjel-
pemidler. Kommunens målsetning er at alle som 
ønsker det, skal få bo i sine egne hjem så lenge de 
makter det, samtidig som de skal ha lett tilgang på 
fellesskap og aktiviteter. 

DET ER VIKTIG for alle eldre å bevare livskvalitet 
og et godt funksjonsnivå så lenge som mulig. Kom-
munen setter inn egne ressurser og spiller på lag 
med frivilligheten for å oppfylle eldres ønsker. 

HJEMMETJENESTENE dekker omsorgsbehovet og 
legger til rette for å gjøre fellesskap og aktiviteter 
tilgjengelig. For å lykkes med å skape livsglede og 
livskvalitet må det offentlige og frivilligheten spille 
på lag. 

ALLE SKAL FÅ en sykehjemsplass når de trenger 
det, og kommunen vil derfor bygge flere nye sy-
kehjem på sentrale tomter i byen i de kommende 
årene Trondheim kommune skal i tidem fremover 
vie forebygging og rehabilitering enda større opp-
merksomhet. 

KOMMUNEN SAMHANDLER med forsknings- og 
universitetsmiljøene i Trondheim for å utvikle gode 
helse- og velferdstjenester til byens innbyggere. 
Trondheim kommune vekker stadig nasjonal opp-
sikt på måten vi tenker og måten vi effektuerer og 
utvikler nye tjenester til eldre. 

I DETTE BILAGET kan du lese om noen av tilta-
kene vi gjennomfører for å sikre en best mulig 
alderdom for byens innbyggere, nå, såvel som for 
framtiden.

Eldreomsorg  
for framtiden

 

Vi bemanner med glede 

Vi søker kresent 
helsepersonell :-)
Dedicare er en kvalitetsleverandør av helsepersonell til Trondheim  
kommune og en rekke andre kommuner og sykehus i Norge. Vi sørger 
for fleksibel arbeidskraft innenfor alle kategorier helsepersonell, men 
først og fremst sykepleiere, hjelpepleiere og leger.

Hvorfor jobbe for oss?

Vi kan tilby deg:

Vi har rammeavtaler med:

Ring til Grete Finstad eller Berit 
Tromsdal på tel 74 80 40 76 eller 
mail grete.finstad@dedicare.no

Helge Garåsen,
kommunaldirektør for helse

Et annonsebilag fra Trondheim kommune distribuert med Adresseavisen

Ansvarlig for innholdet:
Siv Anniken Røv 
Kommunikasjonsdirektør

www.trondheim.kommune.no
Sentralbord 72 54 00 00
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Få hjelpen hjem!
Sykepleieartikler på blå resept?

Boots HomeCare har satt sykepleieartikler på  
blå resept, rådgivning og hjemmebesøk i system.
Boots HomeCare er landets største leverandør 

av inkontinensutstyr, fører alle typer stomiprodukter,  
har bredt utvalg og spesialkompetanse på ernæring,  
utstyr og legemidler knyttet til diabetes, dosepakking 
av legemidler og bred kompetanse innen sårbehandling  
og brystproteser.
 
Boots HomeCare har helsepersonell med spesialut-
danning som gir opplæring hjemme hos brukeren og 
som kan komme på hjemmebesøk for tilpasning av 
utstyr. 
 
I Trøndelag står det klart et stort korps med dyktig 
helsepersonell som har lang erfaring med hjemmebe-
søk og opplæring innen områdene stomi, inkontinens, 
kateter, sår, ernæring m.m. – Vi kommer på hjem-
mebesøk og bistår kunden med å !nne de produktene 
som passer best. Her er vi produktnøytrale, sier  
regional salgssjef i Boots HomeCare, Odd Aune og 
slår fast at målet er å gjøre hverdagen enklere for 
kunder med blå resept på sykepleieartikler.
 
Aune legger til at Boots HomeCare tilbyr levering av 
sykepleieartikler på blå resept på døren. Dette er en 
kostnadsfri tjeneste og sjåførene er selvsagt  
behjelpelige med å bære varene ned i kjelleren  
eller opp på loftet.
 
Ring Boots HomeCare på  
telefon 73 53 37 20 for hjelp  
og mer informasjon.
 
Få landets største leverandør av sykepleie artikler  
på blå resept, Boots HomeCare,  
på hjemmebesøk 
– helt kostnadsfritt!

De som kjører med Odd trenger 
hjelp til å komme seg ut av hjem-
met sitt, hjelp til å komme seg 

inn på dagsenteret eller hjelp til å kom-
me seg til arbeidsplassen sin.  Noen må 
ha hjelp til å kle på seg, andre må hjelp 
til å bære inn varer og noen ganger må 
Odd hente  posten til passasjerene sine. 
Bussjåføren kan like mye om rullestoler 
som slitte hjullagre. Odd bruker bussen 
til å jobbe med mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.

– Brukerne våre må føle seg trygge, 
det er jobben vår å gi dem den trygghe-
ten, sier Odd.

TEAM FLEXIBUSS er en avdeling i Team 
Tra!kk AS. 21 minibusser frakter daglig 
200 personer med nedsatt funksjons-
evne, på oppdrag fra Trondheim kom-
mune. Det er i hovedsak eldre men-
nesker med nedsatt funksjonsevne og 
andre som trenger assistanse. 30  faste 
sjåfører møter passasjerene hver dag 
og kjørerne har et nært samarbeid med 

hjemmetjenesten og dagsentrene.
– Vi er stolt av å ha dette oppdraget 

fra kommunen. Vi vet hvor mye det be-
tyr for mennesker å komme seg til et 
dagsenter eller til jobben. Vi vet hvor 
ensomt det er å være alene i leiligheten 
sin. Det er godt å vite at vi bidrar til min-
dre ensomhet og mer aktivitet i livene 
deres,  sier Odd.

DET STILLES store krav for å jobbe med 
mennesker. Serviceinnstilte sjåfører i 
Flexibuss vet at de må gi utstrakt hjelp 
og assistanse til brukerne. Sjåførene må 
vite om  behovene til alle brukerne. Ikke 
rart enhetsleder Trine Brandhaug ved 
dagsenteret på Byåsen tenker på Odd 
som en kollega.

– Ja, klart det. Han er vår kollega og vi 
har et tett og nært samarbeid for å sikre 
at brukeren ivaretas på best mulig måte, 
sier Trine.

– Det handler om å bry seg og det er 
jobben min, sier Odd. 

«Det er godt å vite at vi bidrar til mindre 
ensomhet og mer aktivitet for mennesker».

– Det handler om å bry seg

Odd Schanke

Odd Schanke kjenner hver 
passasjer i bussen sin. Det  
må han. Det er jobben hans. 

Omsorgsyrkene trenger 
arbeidskraft og potensia-
let er stort når det gjelder 
å rekruttere menn. Trond-
heim kommune jobber 
for å gi menn smaken på 
omsorgssektoren.

TEKST: UNNI SKOGLUND          

I Trondheim, så vel som på landsbasis, er 
kun 10 prosent av utøvere i pleie og omsorg 
menn. 

– Vi kan ikke leve med at helsevesenet 
kun benytter den kvinnelige delen av be-
folkningen som arbeidskraft i framtiden. 
Pasientgruppa er mangfoldig, den består 
av  alle slags mennesker av begge kjønn. 
Vi må ha en arbeidsstokk som gjenspeiler 
det, sier Frode Rønsberg. Han er sykepleier 
og prosjektleder for ”Mangfold og kvalitet – 
flere menn i omsorgstjenesten”. 

Prosjektet skal hente inn 20 menn, med 
ulik bakgrunn, som i åtte uker skal få prøve 
seg ute på sykehjem og i hjemmetjenesten. 
De første fem helserekruttene er allerede på 
plass.

Døråpner
– Det er nok mange menn som ikke helt 
ser seg selv i omsorgsrollen. Nå gir vi noen 
muligheten til å prøve helsevesenet. Vi tror 
prosjektet kan være en døråpner inn til yr-
ket, sier Rønsberg.

Vi møter ham på Havsteinekra helse- og 
velferdssenter der blant andre helserekrutt 
Lasse Sollihaug Hovin (19) har tredd inn i 
omsorgsrollen for noen uker.

– Dette er veldig lærerikt og oppgavene 
er varierte. Opplevelsen så langt er overras-
kende positiv. Jeg liker å hjelpe andre men-
nesker og får høre av andre at jeg er til å 
stole på. Det er egenskaper som jeg ønsker 
å bidra med i et fremtidig yrke, og derfor 
tror jeg helsevesenet kommer til å passe 
meg godt, sier Sollihaug Hovin. 

Når de åtte ukene er over vil de som eg-
ner seg få tilbud om helgestillinger eller til-
kallingsvakter. Hvis noen av dem ønsker å 
bli helsefagarbeider stiller kommunen med 
praksisplass. For de som vil bli vernepleier 

Nå kommer omsorgsgutta

PLOGER SEG FRAM: En blanding av fast ansatte, og rekrutter, viser muskler. Flere menn i omsorgssektoren må til om behovet for arbeidskraft skal møtes.   
 FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON
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i å rekruttere menn til omsorgstjenesten. 

 
pleie- og omsorgssektoren i Norge menn. 

Kilde: Forskning.no og Norsk sykepleierforbund

www.espnes.as

Totalleverandør av  
renholdsmaskiner for  
Trondheim kommune.

Eget serviceverksted for  
hvitevarer for privat og  
offentlig sektor.

eller sykepleier må det søkes videre inn på 
relevant utdanning. 

– Vi satser på en betydelig økning i an-
tall menn i omsorgstjenesten i løpet av 
den toårige prosjektperioden. Det er vik-
tig å skape et miljø blant mennene - menn 
rekrutterer menn. Mange menn har både 
interesser og personlige egenskaper som 
gjør dem godt egnet for arbeid i omsorgs-
sektoren. Det er disse vi skal få fatt i, sier 
prosjektleder Rønsberg.
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Metos 
SelfCooking 
Center® – ny 
tidsalder innen 
matlagning!

Metos AS
Oslo tlf. 924 28 860
Rudshøgda tlf. 924 28 860
Trondheim tlf. 924 28 860
Kristiansand tlf. 924 28 860
Bergen tlf. 502 08 900

På Produksjonskjøkkenet 
til Trondheim kommune 
tilberedes næringstett 
kost, tilpasset 2 500 unike 
brukere hver dag. Data-
styrte programmer hjelper 
til med å holde oversikten. 

TEKST: UNNI SKOGLUND

– Matomsorg har blitt mer komplekst med 
årene. I dag mottar over 15 prosent av bru-
kerne våre spesialkost. Mange følger dietter 
på grunn av allergier og sykdommer. Andre 
spiser for eksempel kun halal-slaktet kjøtt. 
Vi tilbyr mat ut fra både helse og religion, 
påpeker kjøkkensjef Odd Skarsbø.

I 2002 ble kommunens syv ulike produk-
sjonskjøkken samlet i et produsksjonskjøk-
ken. Det holder hus på Ranheim og har 35 
årsverk. Her lages det mat til alle helse- og 

velferdssenter, og dagsenter, i Trondheim. 
I tillegg kjøres det ut middagsmat til hjem-
meboende herfra. Også flere SFOer og bar-
nehager i kommunen får mat lagd av pro-
duksjonskjøkkenet på Ranheim.

Lages fra grunnen
Når vi besøker kjøkkenet kokkeleres det 
over store gryter. Fårikål, småsteik, grønn-
saker og spesialkost tilberedes. Det klirrer 
i gryter og lukten av middag pirrer ganen. 
Det aller meste av måltider lages helt fra 
grunnen.

– I og med at vi har mange eldre brukere 
og mange som er syke, er det svært viktig 
at kosten vi produserer er næringstett. Det 
er mer næring i hver enkelt kjøttkake vi la-
ger, enn de som selges i butikken. Dette for 
at kundene skal få i seg nok næring, også 
om de ikke orker å spise opp hele midda-
gen, sier Skarsbø.

Alle ingredienser er næringsdeklarert og 
merket i datasystemet deres. Kjøkkensjefen 
og kokkene planlegger menyene i samar-

beid med sykehjemspersonalet. Inne i sys-
temet er det merket av hvilke ingredienser 
som kan brukes eksempelvis til de med 
sukkersyke, eller glutenallergi. Dermed er 
det enkelt, og trygt, å sette sammen me-
nyer med spesialkost.

Vanlig middagstid
Trondheim kommune er også i gang med 
en omlegging av måltidsrytmen på syke-
hjem. Alle sykehjem skal fra januar 2011 
starte med felles måltidsrytme der middag 
serveres  fra kl. 15–16. Alle skal sikres ser-
vering av fire hovedmåltid supplert av mel-
lommåltider. 

– Vi ønsker å normalisere hverdagen på 
sykehjemmene slik at det blir mer likt sånn 
som de fleste av oss har det hjemme. Alle 
sykehjemsavdelinger har eget kjøkken. 
Disse er tilgjengelige hele døgnet slik at 
man kan få seg tørrmat når man vil, fortel-
ler Skarsbø. 

Sykehjemmene benytter det elektroniske 
bestillingssystemet når de bestiller maten 

fra produksjonskjøkkenet. 
I årene som kommer regner produksjons-

kjøkkenet med å levere stadig flere måltider 
til hjemmeboende.

– Tendensen er at flere klarer seg hjem-
me lengre. Da kan vi bidra med mat på 
døra. Også i denne sammenhengen er da-
taen uvurderlig. Den hjelper oss med å ha 
full kontroll over ingredienser og nærings-
innhold, og hvem som skal ha hvilken mat, 
sier Skarsbø. 

Vi tar en siste sving innom produksjons-
kjøkkenet. Det nærmer seg helg og de an-
satte er i ferd med å avslutte ukas matla-
ging. Gryter rengjøres og gulv spyles. Mat 
som er ferdiglaget vakumpakkes før det 
kjøres ut.

– Vi har et svært stort fokus på hygiene. 
Det er viktig å være ekstra påpasselig når 
kundegruppa i hovedsak består av eldre og 
syke. Maten de får fra oss skal være helt 
trygg. Det skal være god matomsorg i alt vi 
produserer, forsikrer kjøkkensjefen.

God kommunal matomsorg 
PAKKET OG KLART: Her plastpakkes mat. Den kan raskt varmes opp etter levering.  FOTO CARL-ERIK ERIKSSON

RASJONELT:
produksjonskjøkken ble matproduksjonen effektivisert. Her lages pastasalat 
klar. 

OVERSIKTELIG: -
munale enhetene på data. Også spesialmenyer og dietter er registrert på data-
anlegget.   FOTO: UNNI SKOGLUND

VI ER LEVERANDØR AV

www.culina.no

PORSELEN, GLASS, BESTIKK, KJØKKEN/- OG  SERVERINGSUTSTYR

Metos 
SelfCooking 
Center® – ny 
tidsalder innen 
matlagning!

Metos AS
Oslo tlf. 924 28 860
Rudshøgda tlf. 924 28 860
Trondheim tlf. 924 28 860
Kristiansand tlf. 924 28 860
Bergen tlf. 502 08 900

MULTIKJØKKEN
Kvalitetskjøkken med vekt på  
hygiene, miljø og !eksibilitet

Vi forsyner Norge med mat. Med mer enn 20.000 varelinjer har vi noe for enhver smak.
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– Her er det godt å bo, jeg 
føler meg heldig, sier Syn-
nøve Gust. I seks år har 
hun bodd i omsorgsbolig 
på Tiller.

TEKST: UNNI SKOGLUND

Tiller helse- og velferdssenter er et levende 
eksempel på hvordan Trondheim kommune 
ønsker å organisere botilbudene for eldre i 
framtida.

Helse- og velferdssenteret består av ulike 
enheter som holder til under samme tak. 
Her er omsorgsboliger, sykehjem, bydelska-
fe, dagsenter for yrkeshemmede og dagsen-
ter for eldre. Noen klarer seg godt på egen 
hånd. Andre trenger hyppig tilsyn og mye 
hjelp. Å ha ulike enheter under samme tak 
gir en stor grad av fleksibilitet og mulighe-
ter. 

– Det sosiale er kjempebra her og aktivitø-
rene er dyktige. Det er mye vi kan delta på. 
Bingokvelder, andakt eller dans. Da kan vi 
kjøpe kaffe og sveler, eller et glass vin om 
vi vil, sier Synnøve Gust og tilføyer: – Det 
er så lettvint, jeg kjører bare rullestolen min 

selv gjennom gangene og kommer tørrskodd 
fram til arrangementene.

Helse- og velferdssenteret har dagåpen 
kafé og en storstue for andre arrangemen-
ter. Alle som ønsker er velkommen, uavhen-
gig av om de bor på senteret eller i bydelen 
rundt. 

Aktivt
– Kafeen bidrar til å skape liv og røre på hu-
set. Den er et populært samlingspunkt. Det 
at ulike enheter er organisert på samme sted 
skaper merverdi. Eksempelvis driftes kafeen 
av dagsenteret for yrkeshemmede, forteller 
enhetsleder Bernt Sylthe.

På det integrerte dagsenter for yrkeshem-
mede får både psykisk utviklingshemmede, 
og personer med fysiske funksjonshem-
minger, arbeidstrening. I tillegg til å drive 
kafeen daglig, triller de rundt en kioskvogn 
hver fredag. Da besøker de både sykehjem-
met og alle omsorgsboligene. Dagsenteret 
for yrkeshemmede er dessuten i gang med å 
bygge drivhus og hønsehus, noe som skaper 
ytterligere liv og trivsel i området. 

– Vi er opptatt av å fylle dagene til bru-
kerne med innhold. Jeg kaster ut ideer, men 
det er de ansatte som får hjulene til å rulle 
og ting til å skje. Det er en fantastisk stab på 
huset, understreker Sylthe.

Mange fagfolk er samlet på Tiller helse- 
og velferdssenter: ergoterapaut, aktivitører, 
hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleiere, sy-
kehjemslege og helsefagarbeider. 

Dessuten holder 20 voksenopplærings-
elever fra Tiller videregående skole til her. 
Hver torsdag og fredag bidrar de ute i avde-
lingene. På det viset får de yrkestrening og 
de ansatte får en håndsrekning.

– Når det er lunsjtid møtes unge og gamle, 
friske og syke i kafeen. Her er det gjerne både 
roping og fliring. Det kan være mye glede i 
eldreomsorg, understreker enhetslederen.

Helse- og velferdssenteret rommer også 
et bofellesskap for demente. I tillegg til 10 
beboere, holder en katt hus her. Et loddent 
selskap som mange setter pris på.

Ansatte på huset bygger også samarbeids-
kultur, seg i mellom. De syv ulike enhetene 
møtes til felles yogaøving en gang i uka. I 
sommer stilte fem enheter sammen i St. Ol-
avloppet. 

– Slikt skaper positiv energi som vi tar 
med oss tilbake til arbeidsplassen, sier 
Sylthe.

– Blir til jeg bæres ut
Synnøve Gust er ikke i tvil om at hun nyter 
godt av at arbeidsstokken er sammensvei-
set.

– De er blide og trivelige hele gjengen. 
Det er en kjempefordel at sykehjemmet 
ligger så nært. De sørger for at jeg får den 
hjelpen jeg trenger og det setter jeg stor pris 
på, sier hun.

Mens hun tidligere lagde sin egen mat, 
får hun nå levert middag på døra fra kom-
munens produksjonskjøkken.

– Det er veldig greit, jeg bare varmer 
den opp i mikroen. Godt er det også. Det 
er trygt og bra å bo her. Jeg håper jeg får bli 
her helt til de bærer meg ut, sier hun med 
glimt i øyet.

…

 

Stortrives på Tiller

– Å kunne tilby ulike botil-
bud, ut fra ulike bistands-
behov, er helt sentralt.  
Vi må tørre å gå nye veier 
og samarbeide på tvers 
av enheter, sier Eli Jahn 
Hjorth, i rådmannens fag-
stab.

TEKST: UNNI SKOGLUND

Hun poengterer at hovedmålet for kommu-
nen er at alle skal få bo hjemme så lenge  
de selv ønsker og at det er faglig forsvarlig. 
Brukerundersøkelser Trondheim kommune 
har gjennomført viser at det store flertallet 
ønsker å bo hjemme i egen bolig. De som 
ikke har mulighet til det håper de kan bo i 
omsorgsbolig.

– Derfor jobber vi med å gjøre eldre tryg-
ge. Vi  har fokus på  det  å mestre egen 
hverdag og har stort fokus på  det forebyg-
gende arbeidet, sier Eli Jahn Hjorth. 

Kommunen har også som mål å bygge 
helse og velferdssentre som rommer ulike 
enheter som kan trekke veksler på hveran-
dre, ala Tiller helse og velferdssenter.

– Vi ser at omsorgsboliger som ligger i 
nærhet til sykehjemmet fungerer godt. Ved 
å samlokalisere enheter kan tjenester fra 
en enhet bli tilgjengelig for andre enheter, 
forklarer Hjorth. 

Frivillige en ressurs
Å bruke den ressursen som ligger i frivil-
lige er også et element som kan avhjelpe 
utfordringen med økende antall eldre.

– Behovet for frivillige som kan bidra der 
det ikke trengs fagkompetanse blir stadig 
større. Mange frivillige har mye å tilføre. Vi 
må jobbe for å bygge en kultur for å slippe 
frivillige til i helse- og omsorgssektoren. 
De kan være den ekstra hånda som bidrar 
til at vi fagfolk kan ta oss av de som trenger 
fagkompetanse sier Hjorth.

Som eksempel på oppgaver som frivil-
lige kan utføre nevner hun det å følge en i 
rullestol, delta i måltider på sykehjem, lese 
høyt fra dagens aviser for de eldre, bidra 
med å servere kaffe eller steke vafler.

Å ruste opp hjemmehjelpetjenesten er et 
annet viktig fokusområde.

– Velferdsteknologi er et viktig element 
for å øke mestringsfølelsen hos hjemmebo-
ende. Alt fra trygghetsalarmtjenesten, til å 
ta i bruk sosiale medier for å kommunisere 
med lege eller pårørende, gjør tilværelsen 
for hjemmeboende lettere.

Kommunen ønsker også å kunne komme 
inn tidligere hos brukere som kan ha behov 
for bistand, enn hva som er tilfellet i dag.

– Spesielt når det gjelder  personer med 
demens ser vi at mange venter i lengste la-
get med å be om hjelp. Også de pårørende 
kvier seg for å ta kontakt. Men jo tidligere 
vi blir koblet inn, jo mer kan vi gjøre for å 
hjelpe i en begynnende demensfase, påpe-
ker Eli Jahn Hjorth.

Strategi for en  
god boligomsorg

F
A

K
T

A Tiller Helse og velferdssenter:

 
med demens. 

OMSORGSBOLIG:

Vi har en bilpark som er spesialtilpasset vårt brede transporttilbud, og har kjøring 
for reiseliv og bedrifter, det offentlige (syke- og skolekjøring), TT transport, og spesialløsninger 
ved eksempelvis små og store arrangementer. I sum gjør det oss til en totalleverandør 
av persontransport, og vi kan tilby akkurat rett bil i forhold til behovet. At mange 
godt voksne kun benytter oss når de skal fraktes, er en tillit vi verdsetter meget høyt.

SOSIALT TREFF: -
-

området.

Scandichotels Solsiden Hilde Alice 
Kvernrød  1/8 GA



Hele bilaget er en annonse fra Trondheim kommune

10

Hele bilaget er en annonse fra Trondheim kommune

11

Kattem helse- og velferd-
senter er pioner når det 
gjelder å ta i bruk vel-
ferdsteknologi. – Teknolo-
gien gir økt trygghet både 
for beboere og for perso-
nalet, sier fagkoordinator 
Hildegunn Sletvold.

TEKST: UNNI SKOGLUND

23. august flyttet beboere inn på splitter 
nye Kattem helse- og velferdssenter. Det 
kommunale senteret er i front i forhold til 
å ta i bruk teknologiske hjelpemidler. 

Nye låsmekanismer på dørene inn til 
beboerrom, sonealarmer og alarmknap-
per som varsler personalet direkte på en 
alarmtelefon er blant nyvinningene som 
er tatt i bruk. I tillegg kjøres alt av var-
meregulering og kontrollalarmer over da-
tasystemet, slik at vaktmester enkelt får 
overblikk over om det tekniske i bygget 
fungerer som det skal.

– Vi ser at det er mange fordeler med 
teknologiske hjelpemidler. Det bidrar til 
å redusere stresset noe, og skaper også 
trygghet for beboere og pårørende, sier 
Hildegunn Sletvold. 

Låsene inn til beboerrommene fungerer 
slik at beboer fritt kan forlate rommet sitt 
men for å komme inn må man ha adgangs-
kort. Låsene kan tidsinnstilles. Dersom en 
beboer går ut av rommet sitt på nattestid, 
kan nattevakt bli varslet på sin bærbare 
alarmtelefon om hvilket rom alarmen gjel-
der. Dermed kan nattevakten raskt lete 
opp personen som er ute og vandrer, og 
hjelpe vedkommende. I tillegg forhindrer 
låsen at demente på vandring kan ta seg 
inn på andre beboeres rom.  

I framtida vil velferdstek-
nologi gjøre at !ere kan 
bo hjemme lengre. Gode 
tekniske løsninger, inte-
grert i boligen, kan avhjel-
pe noen av utfordringene 
med økende antall eldre .

TEKST: UNNI SKOGLUND

I fjor høst startet Trondheim kommune 
opp et to-årig prosjekt som tar for seg vel-
ferdsteknologi. Kommunen kartlegger be-
hov og ser på mulighetene som ligger i nye 
teknologiske løsninger. 

– Spørreundersøkelser viser at de fleste 
ønsker å bo i eget hjem så lenge som mu-
lig framfor å havne på institusjon. Om 
teknologien kan bidra til at dette kan gjen-
nomføres på en god og forsvarlig måte, vil 
det være positivt for alle parter, sier Marte 
Lønseth, i rådmannens fagstab i Trond-
heim kommune. 

Det er nemlig slik at antall arbeidstake-
re pr. pensjonist faller kraftig i årene som 
kommer. Mens det i dag er fem arbeidsta-
kere per. pensjonist vil antallet i 2020 være 
fire, og i 2050 under tre. Men på noen om-

Velferdsteknologi for framtida

Bruk av gode IT-systemer kan gi riktig hel-
sehjelp når informasjonen om pasienten er 
tilgjengelig akkurat når den trengs. Dette 

ivaretar kontinuitet, kvalitet og effektivitet i pasi-
entbehandlingen. Dette reduserer også risiko for 
dokumenter som forsvinner, og for misforståel-
ser ved muntlig formidling av informasjon. 

Sikker informasjonsflyt
Trondheim er en av pilotkommunene som nå 
tar i bruk nye løsninger som sikrer forsvarlig 
informasjonsutveksling mellom pleie- og om-
sorgssektoren, fastleger og sykehus. Pleie- og 
omsorgsmeldingene utviklet i samarbeid med 
KITH og ELIN-k-prosjektet sikrer at riktig in-

formasjon havner der den skal, til rett tid på en 
sikker måte.  

Løsningene fører til bedre samhandling slik at 
pasientene sikres et helhetlig forløp i helse- og 
omsorgskjeden. Å bidra til løsninger som sikrer 
innhold og opplysninger ved en innleggelse eller 
utskrivning er et av kjerneområdene som KITH 
har ansvar for. KITH bidrar til å sikre god infor-
masjons"yt uavhengig av hvilken kommune man 
bor i, eller hvilket sykehus man har vært innlagt 
på. Nye elektroniske samhandlingsløsninger 
er under utbredelse og vil bidra til at fastleger, 
pleie- og omsorgstjenesten og sykehus kan ut-
veksle helseinformasjon på en sikker og effektiv 
måte. 

Riktig helsehjelp – hva er det?

KITH – samhandling i praksis
Det offentlig eide aksjeselskapet KITH ble 
etablert i 1990. De fagansatte har bakgrunn 
fra både helse og IT, og danner et kompetan-
sesenter for IT i helse- og velferdssektoren. 
Hovedkontoret ligger i Trondheim med en 
avdeling i Oslo.

Vi tilrettelegger IT-løsninger for mennesker 
som jobber med mennesker. 

FAKTANår pasienten ivaretas på best mulig måte! God og riktig  
behandling krever at informasjon om pasienten er tilgjengelig for  
de som skal gi helsehjelp. 

Soneinndeling
Kattem helse- og velferdssenter har 48 be-
boere. De er fordelt på to etasjer og seks 
ulike fløyer. I og med at det er lang vei fra 
en ende av bygget til den andre, ser man 
behov for sonealarmer. Planen er å instal-
lere det i nær framtid. De fungerer slik at 
den enkelte beboer er klarert for definerte 
soner, og dersom de beveger seg utenfor 
disse vil de ansatte bli varslet og kan sikre 
situasjonen.

De fleste beboere på helse- og velferds-
senteret på Kattem har kognitiv svikt. For 
mange  beboere er det faglig forsvarlig å 
gå ut av bygget på egen hånd, men enkelte 
bør kun gå ut med tilsyn.

– Dersom en av disse skulle klare å kom-
me seg ut gjennom nødutgangsdørene vil 
alarmen gå og vi får mulighet til å finne 
ham eller henne før de kommer seg for 
langt av sted, forklarer Sletvold.

Sonealarmen kan også være praktisk i 
forhold til de som er nattaktive og gjerne 
vandrer mye i bygget på egen hånd.

I tillegg  får alle beboere tilbud om alarm-
klokker, eller smykker, som de bruker til å 

I FRONT:
romdørene til beboerne.   ALLE FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON

 
 
 
 
 
NYTTIG VERKTØY:  
De ansatte i hjemmetje-
nesten til kommunen be-

har hjemmesykepleieren 
journal og oppslagsverk 
tilgjengelig. Rapport fra 
hjemmebesøk journalfø-

tid og sjansen for feil og 
forglemmelser synker 
betraktelig. 

KOMMUNIKASJON: 
-

nalet om de trenger hjelp. 

EFFEKTIVT: På alarmtelefonen de ansatte bærer med seg får de beskjed om hvilket rom alarmen 
har gått på, de kan dermed lett finne fram til beboeren som trenger hjelp.

råder kan teknologien supplere menneske-
lige ressurser.

Brukeren i sentrum
Med velferdsteknologi menes alle typer 
teknologier som har et brukerperspektiv 
og har som formål å bedre kvaliteten av 
velferdstjenester via økt mulighet for selv-
hjulpenhet, uavhengighet og verdighet for 
mottakere av helse- og omsorgstjenester.

– Omsorg skal ikke erstattes av tekno-
logi, men teknologien har gode bruksom-
råder. Hvis man for eksempel kan ha en 

robotstøvsuger til å rengjøre gulvet, så kan 
hjemmehjelpen slå følge med den eldre til 
frisøren mens robotstøvsugeren jobber, 
sier Lønseth. 

Prosjektgruppen i kommunen ser og 
vurderer en rekke ulike løsninger som kan 
være aktuelle å benytte: Kroppssensorer 
for å overvåke helsetilstand, GPS-teknologi 
som kan spore opp personer med svek-
ket orienteringsevne, videreutvikling av 
trygghetsalarmer, og toveis kommunika-
sjon med bildeoverføring mellom hjemme-
boer, helsepersonell og pårørende er blant 

de tekniske løsningene som det kan være 
aktuelt å ta i bruk. 

Teknologi kan også bidra til økt kontakt 
med familie og venner på tross av fysiske 
avstander. Det kan dermed redusere følel-
sen av ensomhet for eldre.

I tillegg kan såkalt smarthusteknologi 
være aktuelt å ta i bruk for å øke trygg-
het i hjemmet, eksempelvis i forhold til 
brannsikring. Monitoreringsløsninger for 
kronisk syke, og gode kommunikasjons- 
og trygghetsløsninger er ny teknologi som 
i framtida kan effektivisere omsorgstjenes-
tene og øke kvaliteten. 

Samarbeid på tvers
– Vi jobber tett med NTNU, Sintef og Fyl-
kesmannen om denne tematikken. I tillegg 
har vi fått positive innspill fra Eldrerådet. 
De har engasjert seg og etterspør teknologi 
de ser det er bruk for, sier Lønseth.

Trondheim kommune jobber også med 
andre kommuner. Målet er at det på sikt 
utvikles nasjonale standarder for bruk av 
velferdsteknologi. 

– Vi er opptatt av å se mulighetene som 
ligger i riktig teknologi, tilpasset bruker-
ne. Neste høst vil vi legge fram forslag til 
konkrete løsninger som kan være et sup-
plement til ordinære helse- og omsorgstje-
nester, sier Marte Lønseth.

tilkalle hjelp om de trenger det.
– Dette hjelpemidlet begynner å bli 

vanlig i institusjoner og det er nyttig. 
Hos oss har de også en mottaksen-
het de kan bære med seg. Det gjør at 
hvis en beboer tilkaller hjelp så kan vi 
ringe beboeren direkte, uavhengig av 
om han eller hun er på rommet sitt, i 
kantina eller hos frisøren. Da kan vi 
kommunisere direkte og høre hva hen-
vendelsen gjelder, sier Sletvold.

Erstatter ikke folk
Hun er tydelig på at teknologien ikke 
skal gå på bekostning av bemanning.

– Vi kan ikke bytte ut menneske-
hender med teknologi. Den varmen 
og kunnskapen vi som jobber her har, 
kan ikke erstattes. Det er heller ikke 
tanken, understreker hun.

I en oppstartsfase, når alt er nytt, 
kreves det litt ekstra innsats å sette 
seg inn i hvordan de teknologiske hjel-
pemidlene skal brukes. Men når det er 
unnagjort oppleves teknologien er et 
nyttig hjelpemiddel. 

– I en hverdag hvor vi ofte opplever 
at vi ikke strekker til, bidrar teknolo-
gien til å gi oss bedre oversikt. Vi kan 
være i forkant, og eksempelvis forhin-
dre at en dement tar seg ut av bygget 
og fryser i hjel, slik andre institusjo-
ner har opplevd. Vi vet at vi vil få en 
varsling kjapt, og dermed kan assistere 
den demente. Det gir trygghet både for 
beboere, ansatte og for pårørende, sier 
Hildegunn Sletvold.

Nyteknologiske Kattem



Kattem er faktisk det 9. nye sykehjemmet jeg har fått gleden av å åpne. To hundre !ere 
har fått sykehjemsplass i Trondheim de siste 7 årene, i !otte, moderne og veldrevne 
bygg. Det gjelder både plasser med heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og  
aktiviteter som gir økt livskvalitet. Eldreomsorgen har fått et løft.

      Ordfører Rita Ottervik (åpningstale ved Kattem Helse- og velferdssenter 3. November)
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