
Averøy sykehjem



Prosess 

• Meldt interesse, rådmann, personalsjef 2015

• Livsgledekonsulent (veileder) januar 2016 20 %

• Januar 2016 Seminar Trondhjem

• Rydde i eget hus
• Kick-off alle ansatte 14. april 2016
• Møteplan/organisering
• Ressurser arbeidsgruppe
• Nettverksmøte Ølandet/Averøy januar/september 2017

• Sertifisert september 2017 (Hurray!!)

• Resertifisering september 2018 (Not..)

• Sertifisering april 2019



Stikkord i forarbeid:

• Tilskudd fylkesmann 

• Høy bevissthet på selve prosessen, både ansattes holdninger, organisatoriske endringer og på 
effekter. Bevisstgjøring av hva livsglede er i det daglige er i fokus.

• Tydelig ledelse, se livsgledearbeidet som et styringsverktøy - en måte å lede på for å få økt 
medarbeiderskap og medvirkning

• Se sammenhengen mellom livsgledearbeidet og det faglige, verktøy det samme for alt 
forbedringsarbeid (situasjon-tiltak-utføre-evaluere-korrigere)

• Jobbe utadrettet, åpne sykehjemmet. Samarbeid med andre, se pårørende, og frivillige. 



Retningslinjer og ansvar

• Gode grupper, trygge rammer, åpent og kreativt miljø

• Levedyktig forum

• Møtestruktur

• Møteregler

• Roller og forventinger

• Problemstillinger: 
• Hvorfor
• Hva må til
• Hva må på plass
• Tiltak/endringer
• Bevissthet, eierforhold



Livsgledegruppa:

• Livshistoriekartlegging

• Sirkelen som verktøy

• Ni livsgledekriterier

• Inkludere og ansvarliggjøre

• Samarbeid med eksterne bidragsytere, frivillige, pårørende, skole, barnehage etc.





Sertifisering 

Internkontroll som viser skriftliggjorte prosedyrer knyttet til livsgledearbeidet

Enheten velger ut 3 tilfeldige beboere som har gitt godkjenning til at sertifisør kan 
gjennomgå på dokumenter knyttet til livsgledesirkelen. Beboerne velges ut etter visse 
kriterier:

For disse tre beboerne skal følgende dokumenter fremvises på sertifiseringsdagen:

• Livshistoriekartlegging

• Individuelle livsgledekalendre

• Beboernes opplevelse av livsglede, beskrevet i dokumentasjonen/EPJ



Frivillighet: 

• Inkludere pårørende

• Avtaler med frivillige

barnehage

besøksdyr

babygruppe

lag og foreninger

skoler 

«drop-in»



























Hva skjer?

• Omdømme –pasienter, pårørende, administrasjon, politikk 

• Kultur/Holdninger

• Medisinering
• Arbeidsmiljø - undring

• Flytte fokus

• Hvem definerer hva? 

• Sykefravær

• Tjenestene 

















Føringer 

• Meld. St. 15 (2017–2018)

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

• Meld. St. 29 (2012-2013) 

Morgendagens omsorg


