
 

 

 

 

 

 

Fredrikstad modellen: «Mitt liv» 

Modellen handler om muligheten til å ta egne valg om aktiviteter og sosialt fellesskap.  
 
Modellen er under utvikling i etat Omsorgssentre – Fredrikstad kommune og implementeres, 
evalueres og korrigeres fortløpende. 
 
Spesifikasjon av tiltak per 2022 

1. Alle beboere oppfordres til å skrive «min historie» som gjøres kjent for de ansatte. 
2. Alle beboere blir spurt «Hva er viktig for deg?»  
3. Alle svar dokumenteres i journal og på risikotavle. 
4. Alle beboere har egen tiltaksplan hvor ett eller flere av tiltakene er relatert til oppfølging av 

«Hva er viktig for deg?» spørsmålet. 
5. Alle beboere deltar i den grad det er mulig, i utforming av sin egen tiltaksplan. 
6. Alle beboere og pårørende tilbys bruker- og pårørendesamtalen minst en gang i året. 
7. Alle avdelinger tar i bruk månedens aktivitetspakke og tilpasser den beboerne i avdelingen. 
8. Alle avdelinger serverer fire hovedmåltider med mål om å redusere nattfaste. 
9. Alle måltider serveres på en slik måte at det skaper gode opplevelser for beboerne. 
10. Alle avdelinger tar i bruk sang og musikk i hverdagen for de beboere som har glede av dette. 
11. Alle avdelinger legger til rette for kontakt med dyr, der dette er mulig. 
12. Alle sykehjem har samarbeid med nærliggende barnehager og eller skole. 
13. Alle sykehjem har en kultur- og aktivitetskalender som er kjent for beboerne. 
14. Alle sykehjem rekrutterer og tar imot frivillige som støttespillere. 

Disse punktene er jo hva vi håper på, men om alt stemmer for alle avdelingene er vanskelig å vite.. 

 

Organisering av kultur- og aktivitetstilbudet i etat Omsorgssentre 

Avdeling Aktiv omsorg: 
• 1,5 årsverk kultur- og aktivitetsansvarlig  
• 1 årsverk musikkterapeut 

 
Kultur- og aktivitetsansvarlige rolle: 

- utarbeider månedens aktivitetspakke 
- kartlegger aktivitetsbehov og -ønsker 
- har samarbeidsmøter med barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere 
- rekrutterer og følger opp frivillige 
- setter i gang utviklingsprosjekter innen kultur- og aktiviteter 
- følger opp trivselskontakter på avdelingene 

 



Trivselskontaker: 
En ansatt i hver avdeling har tittelen Trivselskontakt. 
Trivselskontakten får undervisning i sin rolle.    
Trivselskontakten har i oppgave å tilpasse aktiviteter i avdelingen, være bindeleddet mellom 
avdelingen og kultur- og aktivitetsansvarlige. 
Sammen med administrasjonen lages kultur- og aktivitetskalender på hvert sykehjem.  
 
Aktivitetsansvarlig: 
Hver dag oppnevnes en aktivitetsansvarlig i avdelingen. 
Aktivitetsansvarlige skal sørge for at de planlagte aktivitetene gjennomføres. 
 
Aktiviteter dokumenteres 

 

 

 

Ordforklaring 
Risikotavle: Tavle med oversikt over risikoområder hos hver pasient. Brukes i kvalitets- og 

forbedringsarbeid. 
Tiltaksplan: En plan over alle tiltak som må igangsettes for å kompensere for beboerens 

funksjonstap og behandlingsbehov. 
Aktivitetspakke:  Pakker som lages med ulike forslag til aktiviteter. Aktivitetene tilpasses 

brukergruppen på sykehjem, årstider og aktuelle hendelser den måneden. 
Pakkene lages for hver måned.  

Kultur- og aktivitetskalender:  En kalender for en måned opp til ett halvt år, hvor det fremkommer 
ulike kulturelle tiltak og andre aktiviteter som skjer på sykehjemmet. 
F.eks: besøk fra barnehagen, besøk av kor, venneforeningen arrangerer 
hyggekveld, ulike menigheter kommer på besøk m.m. 
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