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Vi satser imidlertid på at det beste i livet er gratis, og 
handler om menneskelig nærhet.  
 
En tur ute med kaffe på termos, en sangstund, den 
gode samtalen, høytlesing og diskusjon om dagens 
nyheter og en trimstund er hyggelige avbrekk som 
gir energi trivsel.  
 
15-30 minutter formiddag og ettermiddag, og et og 
annet større arrangement en gang i blant. Vi trenger 
begge deler, og vi trenger din hjelp.

Hva ønsker vi hjelp til? 
 
Vi ønsker forslag og bidrag til både trivselskapende 
tiltak og kulturelle innslag. Vi setter også stor pris på 
økonomisk bidrag slik at vi kan betale honorar når 
det er nødvendig. Sykehjemmet får stadige henven-
delser fra artister som ønsker å holde konserter eller 
opptre, men vi må takke nei til de fleste på grunn 
av mangel på penger. Kulturgruppen har opprettet 
en egen konto for gaver og bidrag som vil bli brukt 
utelukkende til kultur – og trivselstiltak.
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Hvem er vi?

Gruppen er sammensatt av kulturverter fra hver 
av avdelingene. Kulturvertene er hjelpepleiere som 
arbeider i turnus, og vi møtes i ordinær arbeidstid.    

Hva arbeider vi med? 

Gruppen arbeider med planlegging av kultur- og 
trivselstiltak i avdelingene. Vi legger også stor vekt 
på å se muligheter innefor de rammene vi har, og 
se daglige gjøremål som områder for stimulering 
og aktivisering. Først og fremst ønsker vi å bidra til 
at pasientene opplever meningsfulle dager, tilst-
edeværelse og trivsel.  

Hvem kan bidra? 

Gruppen har et utvidet kulturbegrep, og vi ønsker å 
få mange ulike innslag i avdelingene, enten det er his-
toriefortelling, sang og musikk, dans, utstillinger eller 
rett og slett en hyggelig samtale eller tur ut. Alle som 
har lyst, eller kjenner noen som kan bidra er velkom-
men til å ta kontakt med oss. 
Utfordringer: Personalet er opptatt av å skape trivsel 
og tilstedeværelse. Mange pasienter trenger mye 
hjelp, og personalet kan være opptatt med å hjelpe 
enkelte pasienter, mens andre er alene. Selv om vi 
ønsker at personalet skal være synlig til stede på alle 
avdelinger til enhver tid, så vil det alltid være noen 
som blir sittende for seg selv- og for noen vil det bli 
lange timer og dager. Ensformighet og kjedsomhet 
kan skape mistrivsel og nedstemthet. 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Vi ønsker å bidra til at alle som bor i sykehjemmet, 
skal få oppleve å få ta del i små og store kulturelle 
hendelser, og være deltakere av byens kulturliv, enten 
det er festivaler, opera eller andre begivenheter.  De 
aller fleste som bor i sykehjem trenger betydelig hjelp 
og støtte for å oppsøke kulturbegivenheter. Flere 
vil til tross for slik hjelp, allikevel ikke makte å være 
med. Ved å få kultur inn i sykehjemmene, vil alle som 
ønsker det få gleden av å delta. 15-30 minutt med 
trivselstiltak formiddag eller ettermiddag, hverdag 
eller helg kan være hyggelige avbrekk for mange. 
Vi ønsker å få laget en oversikt over hvem som kan 
bidra, og sette opp en plan over de avtaler vi gjør et-
ter hvert.  Oversikt kommer på hver avdeling.


