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OM INNOVASJON I OMSORG 

Innovasjon  
Innovasjon er ikke kun 

næringsutvikling og teknologi. 
Begrepet favner langt bredere og kan 
betraktes som en måte å forholde seg 

til oppgaver på – også i offentlig 
sektor!  

 

Innovasjon kan resultere i nye 
produkter, men like gjerne i helt andre 
måter å løse tjenestebehov på – også 

i omsorgssektoren! 

 

Innovasjon forutsetter risikovillighet, 
men også en mer systematisk 
etterprøving av effekten av de 

tiltakene som utprøves. 
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Hva er gode løsninger… 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal bygget "gjøre". 
Utrykte mål som kan deles og evalueres 

 

•  Mål sett ut fra samfunnsperspektiv 

•  Mål sett ut fra virksomhetsperspektiv 

•  Mål sett ut fra ulike brukerperspektiv.  
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Kvaliteter sett fra et samfunnsperspektiv: 
 

• best mulig kvalitet for offentlige tjenester i kroner fordelt på beboer.  

 

• at frivillige deltar i omsorgen (pårørende, andre)    

 

• at man i større grad er selvhjulpen   

 

• et hverdagsliv som forebygger sykdom og hjelpebehov (sosial kontakt/ 

fysisk aktiv)   

 

• enklere hverdag for ansatte (mindre belastning) s.s. 
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Ulike brukere opplever og bruker omgivelser forskjellig 

 

•  Ut i fra hvilken rolle man har i bygget.  

•  Ut i fra ulik kultur og bruksmønster. 

•  Ut i fra ulike forutsetninger for bruk.  
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Fysiske 
omgivelser 

 

 

Tjeneste 
organisering 

 

Tjenestefilosofi 

Teknologi  

 

Intensjon 
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Evaluering 
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Demenslandbyen i Nederland er et godt eksempel på hvordan 

tjenester, bygg og teknologi henger tett sammen. Løsningen 

hadde ikke vært mulig uten digital oversikt over hvor beboerne 

befinner seg.  Ei heller uten et langsiktig utviklingsarbeid på 

tjenestefilosofi og tjenestemodell og aktiv bruk av frivillige.. 

•   

 

 

TVERRFAGLIG  EVALUERING, 

HVORFOR?  

Det finnes studier som tar for seg de ulike parametre, utfordringen er å 

drøfte dem i en helhetlig tilnærming. 



Prinsipper for innovasjonsarbeid fra Tine fabrikker 

Utprøving og forsøk av nye løsninger kan gi nyttig lærdom og vise veg videre… 

 



12 

Planprosessen 

En prosess der mange aktører deltar. 

Krever: 

1. Felles brukerinnsikt og forståelse 

    Kunnskap og bevisst håndtering av 

ulike brukerperspektiver 

2. Felles språk som kan drøfte ulike 

egenskapsområder. 

3. Etablere felles intensjon og delmål. 

Som skriftliggjøres og drøftes i ulike 

stadier i prosessen. 
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Planleggernes oppgave er å oversette en serie 

intensjoner over til fysiske løsninger. Det handler om 

å oversette abstrakte bilder over til fysiske objekter. 
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Effects by Going-out Behavior on the Elderly with Dementia: 

Changes in Behavior of the Nursing Home Residents 

 by Utilizing a Satellite Day Room 

 

IAPS 2006, Alexandria 

Mari Kinukawa , Shinya Tsukamoto, Ken Miura, Mitsuo Takada 
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 Going back                         Walking                               Talking to mom&baby          Chatting 

 Talking to a boy                Talking about the boy           Seeing a local resident           Looking at flowers  

 Avoiding a car                  Talking about Ms. SD           Almost nursing home 

Changes of Mental Condition ④                                                      15 

Walking back to Nursing Home 
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 Det  kommunikative egenskaper handler om hvordan det fysiske 

miljø "informerer" om bruk og betydning. Det handler også om 

hvordan vi oppfatter omgivelsene i forhold til symbolverdi og hvem sitt 

”territorie” det.   

 

 

  

1 
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Det sanselige : Omhandler hvordan man opplever 
stemninger. Atmosfære, lukt , lyd…..    

2 
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De praktisk/ funksjonelle egenskaper handler om 
brukskvalitet. Hva kan en gjøre hvor?    

3 
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 Det sosiale egenskapsområdet omhandler om hvordan de fysiske 

ramme gir mulighet til å treffe og føle tilhørighet med andre mennesker, 

samt hvordan omgivelsene kan bidra til å støtte opplevelsen av integritet 

eller atskilthet fra andre.  
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Foto: Norsk Form 
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Brukerforståelse:  

Menneske og  

funksjonsnedsettelse eller sykdom 
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Bygg og miljø 

 

 

 

Hva skal løsningene forsøke å støtte opp om: 

opplevelsen av hjem og hjemlighet  

opplevelsen av å være en del av samfunnet 

opplevelsen av kontinuitet i livet  

opplevelsen av gjensidighet 

opplevelsen av trygghet 

opplevelsen av velvære og mening 

 



 

http://dementia.stir.ac.uk/design/virtual-environments/virtual-care-home 



Et mål at alle skal ha 
en opplevelse av å bo i  

et hjem. 

 
Dette er åpenbart der 
boeboerne eier og har en 
fullverdig bolig. Dette kan 
imidlertid trues når du må 
bo sammen med andre du 
ikke har valgt eller når 
boligen også skal fungere 
som en arbeidsplass. 
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Omgivelser gir føringer for  
hverdagslivet  i ulike skalaer:  

 
Lokalisering 

Organisering av rom 
Innredning 

Detaljer 
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DE HOGEWEYK  har 152 beboere som er organisert i 23 bogrupper 

(hjem) hovedsakelig basert på  enkeltrom  med 6-7 beboere i  hver som 

har sitt faste pleiepersonale. Hver boenhet har sin egen husholdning, 

hvor beboerne er delaktige i både innkjøp og matlaging fra egen butikk 

på området.  
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Det er lagt vekt på mangfold og variasjon av 
bygninger og uterom. torg, gater, hager, bygninger, 
vann, gjenstander...  
Det er forsøkt å lage muligheter for  
hverdagsstemninger.  
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Uterom med ulik karakter og ulike funksjoner.   
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Valget av en modul støtter opp 
livsstil . 
Dette er basert på typologiske 
forskning  om forskjeller i livsstil.  

 

Legger vekt på beboernes  felles 
hukommelse.  



Personer med samme livsstil og interesser  kartlegges 

nøye etter den enkeltes bakgrunn som nedtegnes i en 

«memorialbok» før de plasseres sammen i  7 ulike 

livsstilsgrupper som er tilpasset møblering, 

uteaktiviteter og dagligliv. 

 

  Urbane (åpne, mobile og utadvendte) 

 Tradisjonell (håndarbeid og kokte poteter) 

 Hjemmekjære (kosete, tradisjonelle og husarbeid) 

 Indonesisk (tradisjon, nostalgi og indonesisk mat) 

 Kulturelle (kunst, vin og vegetariske måltider) 

 Kristne (religiøs musikk og bønn) 

 Velhavende (manerer, klassisk musikk, ) 
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Beskrivelse av en boenhet: 

  

• Inngangsdør, hall og  en dagligstue på mellom 45 – 90 kvm 

• 6 soverom med vask 

• 2 store baderom med toalett 

• 1 toalett i hallen 

• Kjøkken, vaskemaskin og tørketrommel 

• Egen sentralvarme 

• Møblering er foretatt etter livsstil 

• Akustisk monitorering i soverom og dagligstue på natt 

• Atmosfære og behandling etter livsstil 

• Tilgang til gode utearealer 
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                                          photograph: Anita Edridge 
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Det er lite behandling for demens, mange beboere ser ut til å bli bedre når de 
blir glade og trygge i disse omgivelsene . Det er en del av filosofien. Beboerne er 
på steder som er gjennkjennbare, normale trygge og sikre.  

 

Dette bidrar til å gjøre beboerne mindre rastløse og aggressive. 
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Måltider photograph: KopArt, Amstelveen  



40 
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Drøfting  av DE HOGEWEYK  

fra verkstedet i Arendal 

HJEM OG HJEMLIGHET 

• Alminnelig hverdagsliv, delta mestre. 

• Bra utforming av bogruppe (bortsett fra soverom..) 

• Beboergruppe med 6/7 personer.  

• Personale i vanlige klær. 

• Like folk sammen bidrar til å redusere konflikter. felles "livsstil" (?) 

• Hjemliggjøring, tatt det helt ut! (Hjem ikke sykehus). Alt gjøres i 

boligen. 

• Bra med fast personale på liten gruppe. Få ansatte i hvert hus = 

(kjente ansikter) 

• Hjemlig stil, Hushold som hovedaktivitet og aktiviteter de kjenner 

     (isteden for noe de aldri har gjort før) 
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Verksted i Arendal 

HJEM OG HJEMLIGHET 

• Alminnelig hverdagsliv, delta mestre 

• Bra utforming av bogruppe (bortsett fra soverom) 

• Beboergruppe med 6 personer felles "livsstil" 

• Personale i vanlige klær. 

• Like folk sammen bidrar til å redusere konflikter. 

• Hjemliggjøring, tatt det helt ut! (Hjem ikke sykehus). 

• Bra med fast personale på liten gruppe 

• Hjemlig stil, få ansatte i hvert hus = (kjente ansikter) 

• Alt gjøres i boligen. 

• Hushold som hovedaktivitet og aktiviteter de kjenner 

(isteden for noe de aldri har gjort før) 
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LETT TILGANG TIL UTEAREAL 

• Lett tilgang til uteareal.  

• Stor bevegelsesfrihet (Dette reduserer uønsket adferd) 

• Muligheter for å bevege seg "fritt" 

• Ulike type uterom, med mange kvaliteter. 
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AKTIVITETSTILBUD 

• Mange ulike aktivitetstilbud og mulighet for å delta på ulike ting. 

• Mange hobby tilbud både passive og aktive  

• Aktivitetsklubber 

• Kultursatsing på livskvalitet for den enkelte.  
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Beboerne kan velge når de ønsker å stå opp og spise. 

Det finnes også en restaurant i prosjektet som også er åpen for 

allmenheten og  et  lite teater med regelmessige forestillinger. 
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FAGLIG OPPFØLGING 

• Hvordan blir omsorg ved livets slutt ivaretatt?? (man må jo gå i fra) 

Ett supplerende tilbud til denne gruppen  eksempel …Phlege Oase?  

• Alle er ikke så friske, må de flytte i denne fasen…?  

• Mere areal "back stage" til personale.  

• Oppfølging av medisinering?  

• Smerte behandling ved livets slutt? 

• Hvordan sikre faglighet? 

• Lavere bemanning enn det vi er vant til.  

 

 

• Utfordring å gå fra på natt? 
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? 
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PRIVATAREAL FOR TRANGT? 

• Privatareal for trangt 

• Dårlig å dele bad.  

• Dårlig å dele TV (ikke "stue" på rommet) 

• Liten plass til at pårørende kan være privat inne hos den enkelte… .  
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DRIFTSKOSTNADER 

• Stor grad av frivillighet, en forutsetning for klubbene?? (35 stk?)  

• Mulig i Norge??  

• Driftskostnader uten frivillige? Hva vil det koste? 

• Bemanningstall lavere enn i Norge.   

• Er frivillige "med kurs" godt nok?  
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Arkitektkontoret Børve og 
Borchsenius AS 
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Når tryggheten er tilstede er 
beboerne avslappet. 

 

Handler om forutsigbarhet. 
Personalet er behandlinga. Det er 
stabilt. Lite behov for medisin. 

 

(Klyvesgate) 
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De dekker nydelig for de. "De er veldig flinke på å lage gode 
opplevelser." (Klyvesgate pårørende) 
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Bygg og miljø 
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"Vi synes vi er gode på å skape et 
hjem."  

Individualitet blir tatt vare på og satt høyt. 
Det er valgfrihet hos dem. De står opp når 
de vil og legger seg når de vil. De hjelper 
de med å holde et visst nivå av normalitet i 
hverdagen, men hverdagen er ikke preget 
av rutiner.  

 

Doktorløkka 



Bygg og miljø 

"Dette skal være et hjem!" 

 
Ansatt Doktorløkka...  
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Når tryggheten er tilstedet er beboerne avslappet. Handler om 

forutsigbarhet. Personalet er behandlinga. Det er stabilt og vi ser at det er 

lite behov for medisin. 

 

Trygghet og det forutsigbare står veldig høyt hos oss. At dette skal være 

et godt sted å være både for beboere, pårørende og ansatte. Vi strekker 

oss mot den gode hverdagen. Disse visjonene kommer til syne gjennom 

å være imøtekommende, tilby kaffe når pårørende kommer på besøk, 

prate med dem, ved å fange dem opp og se dem.  

 

Vi får også tilbakemeldinger på at det er så godt å komme hit. 

 

• Doktorløkka 
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Beliggenhet 

Aktiviteten til denne gruppa er hverdagslige ting. Vi tar som oftest alltid 

med noen på de gjøremålene vi skal, som å handle mat, vaske tøy, vi går 

turer, mater endene ved elva, noen er med å lage mat. Vi lager 

hjemmelaget mat, noe alle setter pris på! Noen beboere finner hverandre 

veldig, mens andre trekker seg tilbake. At butikken ligger rett over gata 

forenkler gjøremålene og det å ta noen med seg.   

 

Klyvesgate 
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uteplass 

Vi bruker uteplassen masse når været tillater det. Skulle gjerne hatt plen, 

men vi setter ut masse krukker som gjør gårdsplass-kroken til en oase. 

Beboerne er sydenbrune etter en sommer – sitter ute så ofte de kan. 

Spiser frokost ute.  

 

Klyvesgate 
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• Har jobbet her siden det startet. Største forskjellen fra tidligere 

arbeidsplasser er at her kan jeg være mer tilstede for beboerne. …Det 

vi gjør er å hjelpe dem med å huske å gjøre ulike ting i hverdagen. Det 

har vært en overgang. Her bor de som de bor hjemme. De er derfor 

mer rolige og mer fornøyde, og det er triveligere å jobbe….  

 

• .. 
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• Beliggenheten er veldig positiv. Aktivitetssenteret ligger rett ved og er 

et sosialt og kulturelt tilbud for de som ønsker å være med på det. Det 

er kaffedrikking, utlodding, kafé, revyinnslag, det er også bridgeklubb 

og den kulturelle spaserstokken. Det oppleves som positivt for oss å 

ha det i nærheten, det kan være et sted for beboerne å treffe kjentfolk, 

men det avhenger litt av beboersammensetning.   

 

• Ansatt Klyvesgate 
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• Midt i Spongdal 
• Storstue 
• Generasjonshus/møtested 
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Variasjon og fleksibilitet 

• Personer i omsorgsboliger kan få ”dagtilbud” i en 

bogruppe i sykehjemmet. Beboer i omsorgsbolig spiser 

enkelte eller flere måltider sammen med andre i en 

bogruppe i sykehjemmet.  En omsorgsboligbeboer kan 

sove inne på en sykehjemsavdeling hvis beboer er blitt 

akutt dårlig. Det etableres en ”Kriseplass”  en natt eller 

to.  Alle disse typene tilbud bidrar til større fleksibilitet i 

hele tjenestetilbudet. Det er en fordel at en enhetsleder 

har ansvar for ”det hele"” 

 

                                                                    Enhetsleder   
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"Jeg bruker å dra på Bingo, 
og drar på kafeen. Jeg er der 
hele dagen. Jeg trives veldig 
godt! … Det er bra at andre 
kommer innom fra andre 

steder. De kommer på 
kafeen og blir med på 

underholdningen. Jeg er på 
kafeen for å treffe andre enn 

beboere. " 

Yngre seniorbeboer i omsorgsbolig, med MS.  
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Korridor mellom aktivitetssenter og sykehjem 

Korridor mellom aktivitetssenter omsorgsboliger 

Korridor mellom aktivitetssenter omsorgsboliger 



96 

"Vi gir tjenester til beboere seniorboligene 
og de kan bo der til de dør. Siden de ligger så 

nærme kan de få like mye tjenester som i 
omsorgsboligene.  
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Solrik, lukket hage og veranda til sykehjemsdel – med 
grønnsakshage og bærbusker 

Solrik veranda med utgang fra begge stuer 
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"Vinterhagen i en 
annen etg. er gjort 
om til midlertidig 
avlastningsrom – 

kommer kona 
brått på sykehjem, 

er det viktig at 
noen kan ta seg av 
mannen i en liten 

periode." 
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Sonjatun i Sørkjosen  

Noreisa kommune.  

Bokollektiv for personer 

med demens. 

 

 

Byggherre: Nordeisa kommune 

2 Bokollektiv for til sammen 16 

beboere. (Senere bygd til to til)  

Innflyttet i 2000 

 

Privat boenhet 33 kvm. 

 

Fellesareal i hver bogruppe stue, 

kjøkken med spiseplass, vaskerom, 

boder 

Fellesareal felles for to grupper  

Arkitekt: Arkitektkontoret Erling 

Haugen AS 

Landskapsarkitekt: Aurora as.  
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,n, 
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• Bygget har vært i bruk i 15 år og både ansatte og beboere er fornøyd 

med løsningen. Bygningen har vært gjenstand for en omfattende 

evaluering. Dette er dokumentert i rapporten ”Kryss i taket” utgitt av 

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens allerede i 2002.  
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• Personalet brukte en del tid til omstilling. Det å gi mer ”frihet” til 

beboerne og slippe kontroll og overvåkning ble en overgang.  

 

• På sykehjemmet tidligere var en vant til at dørene som regel sto åpne. 

Her var det flere som valgte å lukke dørene og ansatte opplevde at de 

hadde mindre oversikt.  Etter flere års drift har mye av dette gått seg 

til. Ansatte har tilegnet seg mer kunnskap gjennom videreutdanning, 

veiledning og intern undervisning.  
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Samspill mellom forskning og innovasjon 

erkjennelse 

av et 

problem 

FORSKNING 

INNOVASJON 

utvikling av 

kunnskap 

forskningsbasert 

evaluering 

forslag til 

løsning 

utvikling av 

løsning 

implementering 

Illustrasjon: SINTEF 

innsikt utgangspunkt 

for innovasjon 

forskningsbasert 

evaluering 
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Takk for oppmerksomheten! 

karin.hoyland@sintef.no 


