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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 Livsglede for eldre i sykehjem/bosenter
Interpellasjon fra Lillian Solstad (H):
Det gis mye god omsorg ved sykehjemmet og bosentrene i Stjørdal kommune. I flere kommuner
er det nå ønskelig å sertifisere sykehjemmene til Livsgledesykehjem. Trondheim kommune
arbeider for å sertifisere alle sine sykehjem innen 2015. Det er ingen sykehjem som er sertifisert
som Livsgledesykehjem i Nord-Trøndelag, men det er en aktiv Livsgledeforening i Frosta.
Hva er Livsgledesykehjem?
For noen år siden ville sykepleierstudenter sette mer innhold i kvalitet for eldre i sykehjem.
Stiftelsen Livsglede for eldre var da etablert. Flere dokumenter fra Helse- og
Omsorgsdepartementet, bl.a. Verdighetsgarantien, påpeker behov for kultur, aktivitet, trivsel og
åndelige/eksistensielle behov hos eldre. Stiftelsen har i dag mange lokalforeninger, samarbeid
med helse- og oppvekstfagene ved de videregående skolene og er nå inne i pilotprosjekter for å
sertifisere Livsgledesykehjem. God kvalitet er i seg selv ikke noe banebrytende men i
sertifiseringen settes kvalitetskriterier inn i et system. Målet er å bedre den helhetlige omsorgen
og være en berikelse for brukernes hverdag. På mange måter er Livsgledesykehjem å gjøre mer
for eldre og pleietrengende etter individuelle behov uten at det dermed koster mye penger. En
bevisstgjøring blant alle i personale om livsglede fra stellesituasjoner til å komme seg ut en gang
i uka øker kvaliteten. Det handler om tilrettelegging og koordinering med frivillige, pårørende,
næringsliv, skoler og barnehager.
Kort om sertifiseringen:
Stiftelsen har mottoet Lev livet – livet ut! Eldre i sykehjem eller bosenter skal altså få mer påfyll
av livsglede og livskvalitet i hverdagen, bl.a. ved å komme seg ut, trekke inn årstidene i
hverdagen, muligheten til å ha kontakt med dyr, tilrettelegge for sang og musikk, kontakt med
generasjoner osv. Naturlige aktiviteter bringes inn i brukernes/beboernes hverdag. Det er ni
kriterier som vurderes for å bli sertifisert som Livsgledesykehjem, og det er Stiftelsen Livsglede
som gjennom ca. ett år vurderer hvorvidt et sykehjem blir sertifisert. En kan se på
sertifiseringsprosessen som utviklingsarbeid innen omsorg for eldre.
Mitt spørsmål blir da:
Vil ordføreren ta initiativ til å få belyst interessen for å sertifisere sykehjemmet til et
Livsgledesykehjem, alternativt sertifisere ett av bosentrene?

