LIVSGLEDEHJEM

Livsgledehjem
I stortingsmelding 29 (2012-2013), ”Morgendagens omsorg”, omtales
Livsgledehjem. Livsgledehjem presenteres som et nasjonalt tilbud til
landets kommuner.
Sertifiseringsordningen Livsgledehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede
for eldre»
Ideen ble født da sykepleiestudenter tilknyttet lokalforeningen til Livsglede
for Eldre Trondheim erfarte at det ikke Var tid til å prioritere beboernes
sosiale og kulturelle behov i en travel hverdag. Et pilotprosjekt resulterte i
ni livsgledekriterier som nå er kjernen i og grunnlaget for sertifisering av
Livsgledehjem. Stiftelsen «Livsglede for Eldre» har sammen med to sykehjem
i Trondheim kommune utarbeidet sertifiseringsordningen Livsgledehjem,
med fokus på hva som er mulig å gjennomføre i en helt vanlig hverdag på
sykehjemmet.
En nasjonal utrulling startet i januar 2014. Ordningen bygges ut geografisk,
slik at kommunene som blir med, bygger nettverk for erfaringsdeling. Fra 2016
starter Bodø med prosessen mot å bli Livsgledehjem.
Bodø har 7 sykehjem med langtidsbotilbud. Bodø kommune har innledet
samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre og planen er å starte med to av
byens sykehjem i 2016.
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Hva innebærer sertifiseringsordningen?
Konseptet Livsgledehjem går ut på at sykehjemmet skal lage system
for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,
kulturelle og åndelige behov.
De ansatte må jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i
beboernes hverdag.
Systemet knyttes til virksomhetens internkontroll og kriteriene blir dermed i
varetatt uavhengig av hvem som er på jobb.
Kommunen oppretter en stilling som Livsgledekonsulent som et bindeledd
mellom sykehjemmene som ønsker sertifisering og stiftelsen «Livsglede For
Eldre».
Gjennom Livsgledesertifisering av sykehjem lykkes man i å skape nye rutiner
og rytmer i hverdagen der eldre, ansatte og frivillige sammen bidrar til at
kulturelle, åndelige og sosiale behovene blir tilfredsstilt.

Sykehjemmet skal legge til rette for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner
Komme ut i frisk luft en gang hver uke
Kontakt med dyr
At beboeren får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
For sang og musikk i hverdagen
Skape en hyggelig ramme rundt måltidet
Å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag
God kontakt med pårørende
Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om sertifiseringsordningen

Hvordan gjør vi dette?
Livsgledesertifisering av sykehjemmene i Bodø er initiert av bystyret.
Når et samarbeid inngås forplikter kommunen seg økonomisk og ansetter en
livsgledekonsulent som får opplæring og veiledning av «Livsglede for eldres»
sertifisører.
Livsgledekonsulenten skal veilede sykehjemmene og inspirere leder og ansatte
fram mot en sertifisering. Konsulenten fungerer som bindeledd mellom
Livsglede for Eldre og sykehjemmet.

Hva får den enkelte beboer til å føle livsglede?
For å lage individuelt tilpassede aktiviteter, må man kjenne hver enkelt beboers
livshistorie, som inkluderer hobbyer og interesser.
Å bli et Livsgledehjem er en prosess som går over tid. Det handler mye om
å sette det som allerede foregår i system, lage årshjul for aktiviteter, fordele
ansvar og opprette kontaktpersoner opp mot samarbeidspartnere.
Hvert sykehjem oppretter en gruppe med representanter fra ledelse og ansatte
der også livsgledekonsulenten deltar. Gruppa skal sikre at alle ansatte bidrar
og at man når målene i de 9 livsgledekriteriene.
Prosessen er krevende, men resultatet er verdt litt hardt arbeid! Institusjonene
får bedre mulighet til å følge opp den enkelte beboer, slik at virkelig livsglede
kan oppleves av alle.

Hva oppnår vi med Sertifisering?
Erfaring fra andre sykehjem som er sertifisert viser at når måltider og stell går
roligere for seg, gir beboerne uttrykk for mer trivsel.
De melder også om at holdningsendring og stolthet blant de ansatte og om økt
bevissthet om den enkelte beboer. De ansatte får økt kompetanse og blir bedre
til å samarbeide. Både beboere og pårørende blir mer tilfredse.
Et sykehjem som er sertifisert har fått et kvalitetsstempel som kan brukes
aktivitet også i rekrutteringsøyemed.

Oppsummering
Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et tilbud om et systemverktøy
til virksomheter som ønsker å bli bedre på helhetlig omsorg og reflektere
gjeldende kvalitetskrav.
Stortingsmelding 25, Verdighetsgarantien og Folkehelseloven understreker
viktigheten av å ta hensyn til hele mennesket i framtidens omsorg.
Sertifiseringsordningen Livsgledehjem beskrives i Stortingsmelding 29
(2012-2013), Morgendagens omsorg, videre som et av fem hovedelementer i
Stortingets nasjonale strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet.
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Hva skjer i dag?
Her er en liten smakebit på det som skjer på byens sykehjem nå. I
tillegg til faste andakter og besøk av barnehager og skoler kan vi nevne
Frivillige f.eks Rødekorsbesøkstjeneste bistår sykehjemmene ved ulike
kulturarrangement.

Stadiontunet sykehjem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avdelingene har aktivitetskasser, med spill og annet aktivitetsutstyr
Velværetilbud-manikyr, frisør og fotpleie
Årlig vårfest, st. hans fest og julebord
Konserter og sangstunder (Kulturskolen, Kulturelle spaserstokken, mm)
Lesevenn
Turer ut i nærmiljøet og omland
Kakebakst og matlaging i lag med beboerne
Deltar i borgertog 17. mai i regi av Bodø Amcar klubb
Store balkonger på hver avdeling, hvor sol og uteliv kan nytes

Mørkved sykehjem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sang og musikk og dans
Tradisjonsmat en gang p.r mnd.
Film kveld en gang pr. mnd.
Velværeavdeling
Sansehage med lysthus
Memoria minnealbum
Besøkshund
60 tallstue og retrokafeen «Liv og røre»
Besøk av skoleklasser 1 gang i uka
Bingo, trimstund

Furumoen sykehjem
•
•
•
•
•
•
•
•

Besøk av diakoniutvalget siste fredag i mnd.
Grillfest for pasienter og pårørende i juni, julebord i desember
Konserter og besøk av kor og sanggrupper i bygda flere ganger i året
Aktivitetstilbud hver tirsdag med sang, trim opplesning og enkel servering
Solfest, hattefest, bowling og boccia i korridoren
Besøksvenner, besøk av lokale foreninger
Markerer alle bursdager, morsdag, farsdag og høytider
Bruke skjermet hage og lysthus til grilling og sang, kosestunder

Vollsletta og Hovdejordet sykehjem
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi arrangerer solfest, hattefest, gammeldans
Vi har besøk av trubadurer med vise – og allsang
Vi markerer alle høytider
Vi har Røde kors venn, også med hund
Lesevenn
Kulturskolen har fast avtale med sang og musikk
Begge sykehjem har Grillhus og flott uteområde
Det arrangeres julearrangement med underholdning
for beboere og pårørende

Langbølgen- Sølvsuper helse og velferdssenter
•
•
•
•
•
•
•

Turer til 4H gården
Julebord, solbollefest, påskekaffe
Bingo
Allsang og konserter
Besøksvenn, hundebesøk
Baking og pepperkakehuspynting i lag med barnehage
Måltidsvert

Sentrum sykehjem
•
•
•
•
•
•

Gyldne Øyeblikk (sang og musikk ved Kulturskolen) hver onsdag
Torsdager- annenhver enten kafe eller andakt
Lesevenn en gang pr uke
Konserter ca 3 pr halvår og kinokvelder
Årlig sommerfest og julebord
Grillhus i hagen som brukes i det lyse halvåret-her kokes kaffe,
steiker pannekake og allsang
• Kurver med utstyr til manikyr
• Mye musikk, dans og allsang

Bodø kommune
Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

