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Som en del av Kompetanseløftet 2015 fikk Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle og prøve ut en kort og intensiv opplæringsmodell 
for personer uten helsefaglig utdanning som skal arbeide i helse- og omsorgssektoren. Målet 
var å sikre et minimum av relevant faglig basiskunnskap hos ufaglærte vikarer og andre med 
kortere ansettelsesforhold. Prosjektet fikk navnet Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- 
og omsorgsarbeid.

Dette heftet er en del av opplæringsmodellen, og gir en kort innføring i noen sentrale temaer.
Heftet består av fire deler:

Del 1 Å arbeide i kommunehelsetjenesten 
Del 2 Omsorg – sentrale temaer
Del 3 Sykdommer hos eldre
Del 4 Sjekkliste

Første utgave kom ut i 2012 og fikk gode tilbakemeldinger fra ansatte over hele landet. I 2013 
ble heftet utvidet med to nye kapitler som dekker tema som ble etterlyst i første utgave; 2.9: 
Når noen dør og 3.10: Kreft. Til nå har nærmere 10 000 personer brukt heftet i opplæring.  
Våren 2016 kom en oppfølger beregnet på personell som arbeider med tjenester til personer 
med utviklingshemming: Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming.
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Janne Røsvik er sykepleier, Cand. Polit, PhD. Har i mange år arbeidet som høyskolelektor. Erfaring fra 
prosjektarbeid, fagforfatter og redaktør for Demensomsorgens ABC – Miljøbehandling. Nå postdoktor ved 
Aldring og helse.
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 videregående skole. Er nå avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold, og arbeider med revisjon 
av studiemateriale for Aldring og helse.
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Drammen kommune.
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demens. Er nå ansatt som stipendiat i forskningsprosjektet Demensomsorg på gård og fagkonsulent ved 
Aldring og helse. 
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pedagogikk og ledelse. Praksis fra tjenester til personer med utviklingshemming og til personer med 
døvblindhet, fra hjemmetjeneste, sykehjem, sykehus, alderspsykiatri og som prosjektmedarbeider i  
Demensomsorgens ABC. Arbeider nå som prosjektleder for Mitt livs ABC ved Aldring og helse.
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Forord 1. utgave
I Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgs
utfordringer, vektlegges styrking av kompetansen i kommunale helse- og omsorgstjenester  
som et viktig virkemiddel for å sikre god kvalitet i tjenesten. Det beskrives en statlig plan for 
kapasitetsvekst og kompetanseheving som får navnet Kompetanseløftet 2015. Som en del av denne 
satsingen foreslås det i statsbudsjettet for 2009 å utvikle en kurspakke for personell uten relevant 
fagutdanning på området. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fikk i oppdrag fra 
Helsedirektoratet å utvikle og prøve ut en slik kurspakke. Målet var en kort og intensiv opplæring 
av personer uten helsefaglig utdanning som skal arbeide i helse- og omsorgssektoren. Opplæringen  
skal sikre et minimum av relevant faglig basiskunnskap hos ufaglærte vikarer og andre med 
 kortere ansettelsesforhold. Prosjektet har fått navnet «Dette må jeg kunne – Introduksjon til 
helse- og omsorgsarbeid».

Opplæringsmodellen består av tre elementer: Et opplæringshefte med relevant basiskunnskap, en 
kursdag med undervisning i temaer som omhandles i heftet, og oppfølging og veiledning av den 
nyansatte i det daglige arbeidet, gitt fra en fagperson på arbeidsplassen.

Den nyansatte benevnes i opplæringsheftet som pleieassistent, fagpersonen med oppfølgings-
ansvar benevnes fadder.

Hovedforfattere for opplæringsheftet er stipendiat Janne Røsvik og spesialsykepleier og  
fagforfatter Agnes Brønstad. Spesialsykepleier Liv Bjerknes Taranrød og spesialergoterapeut 
Tove Lepperød har bidratt i arbeidet med heftet. Alle er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse.

Vi ønsker deg lykke til med opplæringen i et spennende og utfordrende arbeidsfelt!
 

Oslo/Tønsberg, februar 2012

Janne Røsvik og Agnes Brønstad 

Forord
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Forord 2. utgave
Interessen for opplæringsmaterialet har vært meget stor, og responsen positiv. Vi utgir nå en  
revidert utgave av heftet. Etter tilbakemeldingene fra praksisfeltet er det i den reviderte   
utgaven inkludert to nye temaer, «Når noen dør» og «Kreft» og noen refleksjonsspørsmål  
knyttet til demenssykdom.

Forfatter av de nye kapitlene er spesialsykepleier Arild Stegen som har lang erfaring blant  
annet fra arbeid i Kreftforeningen.
 

Tønsberg, april 2013

Liv Bjerknes Taranrød og Lise Øverland 

Forord 3. utgave
Fra første utgave kom ut i 2012 til i dag har nærmere 10 000 personer brukt heftet i opplæring.  
Stor etterspørsel viser at det fortsatt er behov for videre oppfølging og oppdatering. Vi utgir 
derfor en ny utgave, der det kun er mindre endringer, og håper heftet vil være til nytte for stadig 
flere vikarer og nyansatte uten helsefaglig utdanning. 
 

Tønsberg, oktober 2016

Liv Bjerknes Taranrød og Lise Øverland
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Til deg som skal bruke heftet 

Dette heftet gir en kort innføring i noen fagtemaer du bør ha kunnskap om for 
å arbeide med eldre. Hensikten er å gi deg faglig basiskunnskap og inspirere 
deg til videre opplæring. Heftet er et supplement til kommunens opplærings-
program for nyansatte pleieassistenter. 

Heftet består av fire deler: 

Del 1 omhandler noen av lovene som regulerer helse- og sosial  
tjenestene i kommunene.

Del 2 gir en innføring i temaer som observasjon, rapportering,  
kommunikasjon, holdninger, etikk, hygiene, aktiviteter, forflytnings- 
prinsipper, komplikasjoner ved immobilitet, måltider, ernæring og tema i 
forbindelse med død. 

Del 3 beskriver kort noen vanlige sykdommer hos eldre.

Del 4 er en sjekkliste for opplæring av nyansatte.

Hver del i studieheftet har, som vist over, egen farge og et eget symbol.

Symbolene brukes for å henvise til ulike deler i teksten hvor du finner mer 
utfyllende informasjon om temaene. 

Vanskelige ord forklares underveis.

I de ulike delene, vil du finne refleksjonsspørsmål. Reflekter gjerne sammen 
med fadderen din eller andre kollegaer.

Bakerst finner du en litteraturliste. Den kan gi tips til videre lesing om du  
ønsker å lære mer om noen av temaene. 

Fotoene i heftet er illustrasjonsfoto, og personene på bildene er modeller. 
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Å arbeide i kommunehelsetjenesten
DEL 1
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1.1 Å arbeide i kommunehelsetjenesten

Å arbeide som pleieassistent i hjemmebaserte 
tjenester eller på sykehjem er spennende. Du får 
mulighet til å arbeide med mennesker i ulike 
livssituasjoner, arbeidet er både meningsfylt og 
utfordrende. Kommunehelsetjenesten er en del 
av vår offentlige helsetjeneste. Helsetjenestene 
er regulert av ulike lover som Stortinget har 
vedtatt skal gjelde for alle kommuner. Det er 
nødvendig med lover og retningslinjer for å 
sikre god kvalitet på tjenester og rettigheter for 
mennesker som mottar helsetjenester. Det er 
lover som setter krav til kommunene, hva de skal 
ha av helsetjenester og hva de skal innholde. Det 
er lover som gir pasienter og brukere rettigheter, 
og det er lover som sier hva helsepersonell har 
lov til og ikke. Det er det nødvendig at du vet om. 

Noen lover som regulerer helse- 
og sosialtjenestene i kommunene
Vi har lover som bestemmer hvilke tjenester 
kommunene er pålagt å ha. Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) trådte i kraft 01.01.2012. 
Kommunene plikter blant annet å ha legetjeneste, 

legevakt, hjemmetjeneste, praktisk bistand i 
hjemmet, hjemmesykepleie, avlastningstilbud 
og plass i institusjon eller bolig med heldøgns 
omsorgstjeneste. Kommunene har ansvar for 
tjenestetilbudene til alle mennesker med behov 
for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til 
alder eller diagnose. Hensikten med tjenestene 
er å legge tilrette for at mottakere av tjenestene 
skal bli i stand til å leve et så godt liv som mulig. 
Tjenestene skal stimulere og bygge opp under 
menneskers egen evne til å mestre sin hverdag. 

DE VIKTIGSTE TEMAENE I  
PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN

Rett til fritt sykehusvalg 

Rett til nødvendig helsehjelp 

Rett til fast allmennlege 

Informasjon og medvirkning

Regler om samtykke og myndighetsalder

Taushetsplikt

Journalinnsyn

Barns rettigheter på sykehus

(Håndbok for hjemmehjelpere side 32, 2010)
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Helse- og omsorgsloven har forskrifter knyttet  
til seg. En forskrift utdyper loven og er mer  
detaljert enn lovteksten. Kvalitetsforskriften er 
en slik forskrift. Som arbeidstaker må du  
forholde deg til forskriftene på samme måte  
som du forholder deg til lovene. Kvalitets- 
forskriften beskriver hvilke oppgaver, tjenester 
og hvilke verdier som skal prege tjenestene og 
deg som arbeidstaker overfor brukere og pasienter. 
Utdraget fra kvalitetsforskriften i tekstboksen 
viser hva myndighetene vektlegger.

Bruker, pasient og beboer 
Om mottakere av helse- og sosialtjenester-
brukes ulike betegnelser. Pasient går igjen i flere 
helselover vi har, eksempelvis pasient og bruker- 
rettighetsloven. Det er vanlig å tenke at en pasient 
er en person som er syk eller får behandling for 
sykdom. Beboer blir ofte brukt om mennesker 
som bor på sykehjem. En mottaker av helse- og 
sosialtjenester omtales også som bruker.

I studieheftets del 1 og del 2 omtales mottaker 
som bruker, i del 3 som pasient.

Pasient og brukerrettighetsloven 
Med pasient og brukerrettighetsloven har 
pasienten fått en egen lov hvor formålet er

• å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
helsehjelp av god kvalitet 

• å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten 
• å fremme tillitsforholdet mellom pasient og 

helsetjeneste og ivareta respekten for den 
enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd

Loven skal sikre at alle får lik tilgang til helse-
tjenester, og at pasienter får tilpasset informasjon 
og medbestemmelse.

I loven og i kvalitetsforskriften fremheves 
brukeres og pasienters rett til medvirkning 

Brukermedvirkning
Brukere og pasienter har rett til å være med på 
å planlegge, forme og  vurdere sitt eget tjeneste-
tilbud. Det handler om deres helse, trivsel og 
livskvalitet. Noe av det viktigste i all omsorg er 
å kunne lytte til og samarbeide godt med pasient 
og bruker.  I brukermedvirkning ligger det at 
bruker eller pasient og pleiere har et likeverdig 

forhold, hvor pasienten bidrar med sin ekspert-
kunnskap om eget liv og pleier med sine ferdigheter 
og fagkunnskap. Mange brukere og pasienter du 
møter i arbeidet har vansker med å ivareta med-
bestemmelsesretten fullt ut på grunn av sykdom. 
Men det du alltid kan huske på, er å forsøke å 
sette deg inn i hvordan pasienten opplever sin 
situasjon og spørre etter hans synspunkter og 
ønsker, slik  at  pasientens interesser blir ivaretatt.

Hva tenker du at brukermedvirkning er? 
Diskuter med dine kollegaer hvorfor det er så 
viktig å tenke over at bruker har innsynsrett, 
eksempelvis i det som skrives inn i den daglige 
rapporten. 

Helsepersonelloven 
Dette er en lov som retter seg mot helsepersonell 
og sier hvilke plikter disse har. “Med helse-
personell menes det stort sett det personell som 
bruker og pasient kommer i kontakt med når de 
mottar helsetjenester” (Håndbok om helse- og 
sosialtjenesten i kommunen, s. 60, 2009).
Lovens formål er å bidra til

• sikkerhet for pasienter
• kvalitet i helsetjenesten
• at brukere og pasienter skal få tillit til 

helsepersonell og helsetjenester.

Taushetsplikt
Du og alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 
har taushetsplikt. Taushetsplikt betyr at alle 
opplysninger du får om brukere, pasienter og 
pårørende i ditt arbeide, har du ikke lov til 
å formidle til andre enn helsepersonell som 
trenger opplysningene for gi god omsorg og 
pleie. Det betyr at du ikke kan gi informasjon 
om brukere eller pasienter til dine venner, familie 
eller andre. Du kan heller ikke gi informasjon 
om en bruker eller pasient til en annen bruker 
eller pasient om vedkommende spør. 

Hvorfor har vi taushetsplikt? Taushetsplikten 
skal beskytte og hindre at opplysninger om brukere 
og pasienters personlige forhold kommer på avveie. 
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§ 1. Formål
Forskriften skal bidra til å sikre at personer 

som mottar pleie- og omsorgstjenester  

etter kommunehelsetjenesteloven og  

sosialtjenesteloven får ivaretatt sine 

grunnleggende behov med respekt for  

det enkelte menneskets selvbestemmelses-

rett, egenverd og livsførsel.

§ 3. Oppgaver og innhold i tjenestene
Kommunen skal etablere et system av 

prosedyrer som søker å sikre at

• tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte 

bruker får de tjenester vedkommende 

har behov for til rett tid, og i henhold til 

individuell plan når slik finnes

• det gis et helhetlig, samordnet og 

fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar 

kontinuitet i tjenesten

• brukere av pleie- og omsorgstjenester, 

og eventuelt pårørende/verge/hjelpe-

verge, medvirker ved utforming eller 

endring av tjenestetilbudet.

Den enkelte bruker gis medbestemmelse 

i forbindelse med den daglige utførelse 

av tjenestene. For å løse de oppgaver 

som er nevnt foran skal kommunen 

utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer 

som søker å sikre at brukere av pleie- og 

omsorgstjenester får tilfredsstilt grunn-

leggende behov. Med det menes blant 

annet

• oppleve respekt, forutsigbarhet og 

trygghet i forhold til tjenestetilbudet

• selvstendighet og styring av eget liv

• fysiologiske behov som tilstrekkelig 

næring (mat og drikke), variert og 

helsefremmende kosthold og rimelig 

valgfrihet i forhold til mat

• sosiale behov som mulighet for samvær, 

sosial kontakt, fellesskap og aktivitet

• følge en normal livs- og døgnrytme, og  

unngå uønsket og unødig sengeopphold

• mulighet for ro og skjermet privatliv

• få ivaretatt personlig hygiene og 

naturlige funksjoner (toalett)

• mulighet til selv å ivareta egenomsorg

• en verdig livsavslutning i trygge og 

rolige omgivelser

• nødvendig medisinsk undersøkelse og 

behandling, rehabilitering, pleie og 

omsorg tilpasset den enkeltes tilstand

• nødvendig tannbehandling og ivare-

tatt munnhygiene

• tilbud tilrettelagt for personer med 

demens og andre som selv har vanskelig 

for å formulere sine behov

• tilpasset hjelp ved måltider og nok tid 

og ro til å spise

• tilpasset hjelp ved av- og påkledning

• tilbud om eget rom ved langtidsopphold

• tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

UTDRAG FRA FORSKRIFT OM KVALITET I PLEIE- OG  
OMSORGSTJENESTENE FOR TJENESTEYTING § 1 OG § 3

Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til 
de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen. 
Å bryte taushetsplikten er straffbart. Alle som 
arbeider i pleie- og omsorgstjenesten skriver 
under en taushetserklæring når de blir ansatt. 

Det forventes at du utfører arbeidet du har 
fått opplæring i riktig, forsvarlig og omsorgsfullt. 
Det innebærer at du har ansvar for å si fra når 
du opplever at du ikke har gode nok ferdigheter 
til å mestre en situasjon. Vær aldri redd for å 
spørre kollegaer om hjelp og råd når du er usikker.  
Det er brukerens eller pasientens ve og vel som 
er første prioritet i arbeidet. 

Medikamenter er en viktig del av behandlingen 
av sykdom hos eldre. I samarbeid med lege 
har sykepleiere og vernepleiere ansvar for å gi 
riktige medisiner, i riktig dose og til rett tid. 
Annet helsepersonell, som hjelpepleiere eller 
helsefagarbeidere, kan dele ut medisiner som er 
gjort i stand når de har fått spesialopplæring og 
kommunelegen har gitt skriftlig tillatelse. Helse- 
og omsorgsloven har en forskrift som beskriver 
hvordan legemiddelhåndtering skal foregå. Som 
pleieassistent skal du ikke dele ut medisiner.
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1.2 En arbeidsdag på sykehjemmet

På et sykehjem bor det mennesker som har omfattende pleiebehov, i hovedsak 
mennesker som har levd et langt liv og som nå merker at kroppen er blitt gammel. 
Å være pleier på sykehjem er både utfordrende og givende. 

Eldre mennesker er kanskje enda litt mer forskjellige enn yngre mennesker 
er fordi de er blitt formet av flere år og erfaringer. Å gi god omsorg og pleie til 
disse menneskene krever kunnskaper og ferdigheter. Det er viktig for pasienten 
på sykehjemmet at pleieren møter ham eller henne på en respektfull, vennlig, 
oppriktig og høflig måte. Det er viktig for alle, og det betyr spesielt mye når 
man er avhengig av hjelp. 

I dette kapitlet skal vi følge Pål gjennom en arbeidsdag på sykehjemmet og se 
nærmere på hva han trenger å kunne for å gi omsorg til pasientene. Pål har  
nettopp begynt som pleier og har ingen utdanning som helsearbeider.

Dagvakt på sykehjemmet
Før Pål kommer til avdelingen om morgenen, går han til garderoben for å skifte 
til arbeidstøy. Han er tidlig ute for å rekke å være på plass innen dagvakten 
begynner. Til arbeidsantrekket hører bukse, overdel og egne sko, som han bare 
bruker på jobb. Før Pål går til avdelingen fester han navneskiltet og tar av seg 
klokka og ringen på fingeren.

Rapport
Dagen starter med rapport fra nattevakten til pleierne som kommer på jobb. De 
får høre hva som skjedde på avdelingen kvelden før og hvordan pasientene har 
hatt det om natten. Deretter går de gjennom programmet for dagen, og Pål får 
vite hva han skal ha ansvar for sammen med Hilde, som er helsefagarbeider. 
Pål og Hilde skal ha hovedansvar for tre pasienter. Det innebærer å

• hjelpe dem med morgenstellet
• være sammen med dem ved måltidene, og sørge for at de har drikke  

tilgjengelig mellom måltidene
• være oppmerksomme på hva de ellers trenger hjelp til i løpet av dagen,  

som for eksempel toalettbesøk og hvile
• legge til rette for passende aktiviteter, både fysisk, mentalt og sosialt.

To av pasientene skal også ha følge til aktiviteter utenfor avdelingen.  
Helga Paulsen skal til frisøren og Sverre Dal skal være med på lesegruppe. 
I tillegg skal Pål og Hilde ha ansvar for skyllerommet. 

Å planlegge dagen
Etter rapportmøtet setter Pål og Hilde seg ned for å forberede seg.  
De planlegger hvem de skal hjelpe først og sist, og leser litt ekstra om de  
pasientene de skal ha ansvar for. 

Hygiene
s. 33
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Sverre Dal er den første de skal hjelpe. Pål og Hilde leser i tiltaksplanen om  
hvordan han vil ha det, hvordan de skal hjelpe ham, og hva de skal være 
oppmerksomme på. Sverre Dal har en del sykdommer og plager de må ha 
kunnskaper om for å hjelpe ham på riktig måte. Hilde vet mye om dette, og  
de kan spørre en sykepleier om det er noe de lurer på. I tillegg fikk de vite på 
rapporten hvordan Sverre hadde hatt det kvelden før, og at han hadde sovet 
rolig hele natten. 

Sykepleieren er ansvarlig på vakt, og har hovedansvaret for at pasientene får 
den hjelpen de trenger. Det er også hun som tar seg av medisinene Sverre skal 
ha. Hvis det virker som om Sverre er i dårlig form, eller annerledes enn vanlig 
under morgenstellet, må Pål og Hilde gi beskjed til sykepleieren.

Morgenstell hos Sverre Dal
Sverre er 89 år gammel og fikk hjerneslag for noen år siden. Derfor er han lam i  
høyre arm og bein, og sitter i rullestol om dagen. Han har også mistet kontrollen 
over vannlatingen, så han må bruke innlegg. Sverre har problemer med å snakke 
og med å svelge. Han hører og ser dårlig. Til tross for dette greier Sverre å gjøre 
noe av morgenstellet selv. Han har en flott bart og liker å være velstelt og pent 
kledd. Han pleier å kle seg i skjorte med slips og en jakke som passer til. Det er 
viktig for Sverre at han kan holde på vanene sine.

Forberedelse
Hilde og Pål desinfiserer hendene før de går inn på 
tøyrommet og rent skyllerom for å hente det de trenger 
til morgenstellet.

Det er viktig at de ikke tar med seg mer rent tøy og 
utstyr enn de trenger inn på rommet til pasienten.  
Det de tar med inn på et pasientrom, må være der og 
brukes bare der. Hvis de tar tøy og utstyr med ut igjen, 
må det vaskes på nytt før de kan bruke det. Hilde kjenner  
Sverre godt og vet hva de trenger for å hjelpe ham med 
morgenstellet. Om hun ikke vet hva som trengs til et 
morgenstell, går hun inn til pasienten først og under-
søker hva som er nødvendig.

Respekt og høflighet 
Pål og Hilde banker på døra og venter til Sverre svarer 
før de går inn. Hilde forteller at Pål er med henne fordi 
han fremdeles er ny og må ha opplæring. Hun spør om  
det er i orden. Sverre har blitt litt kjent med Pål den tiden  
han har vært her, og sier det er helt greit at Pål er med. 

Hilde og Sverre har kjent hverandre lenge, og bruker 
fornavn på hverandre. Pål har spurt hva Sverre Dal 
vil at han skal kalle ham, og Sverre har sagt at han 
foretrekker at Pål bruker fornavnet hans. 

Hilde spør om Sverre har sovet godt, og om han vil stå opp. Det hender 
Sverre vil ligge litt lenger om morgenen. Da avtaler de når de skal komme  
tilbake og hjelpe ham med å stelle seg. I dag er Sverre våken og vil stå opp. 
Hilde spør om han vil ha en dusj, men Sverre er ikke så glad i å dusje. Han 
foretrekker kroppsvask med klut til vanlig og dusjer en gang i uka. Pål og Hilde 
tar på seg stellefrakker, og er klare til å hjelpe Sverre med morgenstellet. 

Personlig 
hygiene 

s. 43
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Samarbeid
Pål og Hilde er rolige og forteller hele tiden Sverre hva de skal gjøre. Det er 
nødvendig for at Sverre skal være forberedt på hva som skal skje. Da kan han 
hjelpe til eller si fra om han vil ha det på en annen måte. Det er jo ham hele 
situasjonen dreier seg om, og da er det viktig at han kan bestemme hvordan 
morgenstellet skal foregå. 

Sverre ser dårlig
Det er spesielt viktig å fortelle hva som skjer siden Sverre ser dårlig. Dårlig syn 
gjør at han trenger ekstra mye informasjon om det som skal skje, det er lett å 
bli overrasket eller misforstå når man ikke ser. Pål pusser brillene til Sverre og 
gir ham gåbrillene. Han legger lesebrillene på sin faste plass så Sverre kan finne 
dem når han trenger dem.

Sverre har nedsatt hørsel
Sverre har nedsatt hørsel også, og bruker høreapparat. Det ligger i nattbord-
skuffen om natta, sammen med oppskriften på hvordan det skal stelles. Sverre gir 
tegn til Pål at han skal hjelpe ham med å få høreapparatet på plass. Først sjekker 
Pål at det er slått på og virker. Sverre har ekstra batterier hvis de trengs å skiftes.

Pål passer på at Sverre ser ham når han snakker. Da blir Sverre oppmerksom 
på at Pål sier noe og kan konsentrere seg om å oppfatte. Det beste for Sverre 
er at Pål snakker tydelig og bare litt høyere enn vanlig. Det er vanskeligere å 
oppfatte høyfrekvente lyder, Sverre hører dype stemmer lettere enn lyse stemmer. 

Sverre får ørene kontrollert jevnlig for å hindre at han hører enda dårligere 
på grunn av ørevoks.

Forflytning
Hilde har vært på kurs og lært forflytningsteknikk. Det er nyttig når Pål og Hilde 
skal hjelpe Sverre ut av senga. Hilde og Sverre har trent sammen og funnet 
den måten som passer best for ham. Sverre har lært hva han skal gjøre, og de 
samarbeider godt. Pål skal også på kurs for å lære mer om forflytningsteknikk.

Pål hever hodeenden på senga før de hjelper Sverre med å sette seg opp på 
sengekanten. Sverre er litt svimmel og trenger god tid. De bruker en dreieskive 
når de hjelper ham over i rullestolen. Hilde viser Pål hvordan det skal foregå på 
en trygg og behagelig måte for Sverre. Så går de inn på badet.

Mestring og selvstendighet
Det betyr mye for Sverre å greie mest mulig av stellet selv, så sant han er frisk 
og kjenner seg opplagt til det. Når han får god tid, kan han gjøre mye med 
den friske armen. Det er også viktig å bevege den lamme armen og det lamme 
beinet for å forebygge feilstillinger i leddene. Hilde vet hva Sverre pleier å gjøre 
selv, og legger til rette for ham. 

Sverre tapper vann i vasken og vasker seg selv i ansiktet og på hendene.  
Han bruker den friske armen til å løfte den lamme armen til vasken. Han 
vasker seg selv i den ene armhulen, men trenger hjelp til den andre, og Pål må 
vaske og tørke ryggen hans. Pål tømmer vasken og Sverre tapper i nytt, rent 
vann, og skifter vaskeklut. I dag greier han også å vaske seg selv foran nedentil. 
Sverre tar på seg undertrøye før Pål hjelper ham med å reise seg. Sverre støtter 
seg til vasken mens Pål tar på seg hansker og vasker ham bak nedentil.  
Pål legger merke til at Sverre er litt rød på setet, og spør om han vil at han  
skal smøre på vannavstøtende salve.

Forflytnings-
teknikk 

s. 42

Immobilitet 
s. 52

Aktiv omsorg 
s. 38

Syn og hørsel 
s. 59
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Pål vasker og tørker føttene og hjelper Sverre på med klær, innlegg og sko. 
Sverre minner ham på at det er best å starte med den lamme armen når han 
skal ta på skjorta og jakken.

Observasjon
Hilde har fortalt Pål at morgenstellet er en god anledning til å observere hvordan 
pasienten har det.

Etter morgenstellet spør Hilde om Pål har lagt merke til noe spesielt i dag. 
“Sverre sa selv at han følte seg opplagt”, sier Pål. “Selv la jeg merke til at han var 
litt rød på setet. Det skal jeg vel varsle sykepleieren om?” 

“Ja, det bør du”, svarer Hilde. “Og vi må skrive det i journalen hans. Siden Sverre 
sitter i rullestol hele dagen, er han spesielt utsatt for å få trykksår. Derfor har 
han tempurmadrass i sengen og bruker spesialpute når han sitter. I tillegg 
hjelper vi ham med å skifte stilling og med å reise seg opp og stå litt flere ganger 
hver dag. Det ser ut til at det virker bra, for så langt har han unngått å få sår.  
Vi følger jo godt med også da, slik du gjorde i dag da du observerte at han var rød. 
Huden på setet og hoftene er ekstra utsatt, siden Sverre sitter og ligger så mye. 
Og så må vi følge med på hælene.”

Barbering og hårstell
Pål henter fram barbersakene. Sverre barberer litt selv, Pål tar over når han blir 
sliten. Sverre vil gre barten selv. Til slutt er det å ta på etterbarberingsvann og gre 
håret. Sverre har pent hvitt hår, og passer på at det ligger slik det pleier å ligge. 

Tannpuss og munnstell
Sverre har tannproteser (gebiss) i overkjeven. Hilde tar på seg hansker og viser 
Pål hvordan hun kan ta dem ut på en måte som er behagelig for Sverre.  
Hun bruker en finger til å vippe protesen i overkjeven litt ut fra tannkjøttet.  
Da kommer det luft mellom protesen og ganen og protesen løsner lett. 

“Det er lurt å fylle litt vann i vasken før du pusser protesen”, sier Hilde,  
“for hvis du mister den i vasken, kan den lett sprekke.” Pål bruker tannbørsten og 
børster tannprotesen med litt Zalo under rennende vann. Han skyller den godt. 

Sverre pusser tennene i underkjeven selv. Han avslutter med et par dråper 
Vademecum i et glass vann som han gurgler munnen med og spytter ut. Sverre 
liker dette fordi det gir en frisk smak i munnen og det renser ekstra opp der det 
er vanskelig å komme til med tannbørsten. Pål strør festemiddel på protesen og 
hjelper Sverre med å få den på plass i overkjeven.

Rydding av rommet 
Morgenstellet er aldri helt ferdig før rommet er ryddet. Sverre hadde svettet i 
natt så de skifter på sengen, rydder og lufter rommet og tar med skittentøy og 
brukt utstyr ut. Skittentøyet har Pål lagt i poser som han lukker og knytter før 
han tar det med til urent tøyrom. Hilde lukker og knytter posene med søppel før 
hun tar dem med ut av rommet.

Personlig 
hygiene 

s. 43

Dreieskive = et forflytningshjelpemiddel
Trykksår = en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev, vanligvis over et 
benfremspring, som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter
Tempurmadrass = en madrass i trykkavlastende materiale
Spesialpute = en pute i trykkavlastende materiale
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Frokost
Sverre og Pål er nå klare til å gå inn på spisestua til frokost. Sverre sitter ved 
sin faste plass ved frokostbordet i spisestua. En av oppgavene til Pål er å se til 
at Sverre får nok mat og drikke i løpet av dagen. Selv om Sverre og de andre 
pasientene får de faste måltidene frokost, middag, aftensmat og noen mellom-
måltider, er det ikke sikkert at alle spiser og drikker nok likevel. Det kan være 
mange grunner til det, for eksempel at de har dårlig matlyst eller at det er 
vanskelig for dem å bruke kniv og gaffel. Noen pasienter har problemer med å 
svelge eller bruke hendene fordi de har hatt hjerneslag, slik som Sverre.

Pål har lært at han skal legge merke til om Sverre spiser og drikker omtrent 
like mye som han pleier. Da må han først vite hva som er vanlig for Sverre, og 
hva legen og sykepleieren har sagt er nødvendig for Sverre å spise og drikke i 
løpet av en dag. 

Om Sverre har dårlig matlyst en dag spør pleierne ham om han heller vil ha 
noe annet å spise enn det han pleier, eller om han er i dårlig form. 

Sverre kan ikke bruke den høyre armen så godt etter hjerneslaget, så Pål spør 
om han skal gjøre i stand en brødskive med leverpostei til ham. Sverre takker ja 
til det. Pål hjelper også de andre ved bordet. Han passer på at maten står slik at 
pasientene rekker det de vil ha, og han følger med om noen trenger ekstra hjelp 
ut fra dagsformen. Carsten Amundsen har, for eksempel, lett for å glemme at 
han har diabetes (sukkersyke). Pål minner ham på at han bør velge “diasyltetøy” 
i stedet for vanlig syltetøy. 

Mange eldre kjenner ikke at de er tørste slik som før, så Pål tilbyr Sverre og 
de andre både vann, melk og juice i tillegg til kaffe. Sverre har ikke lyst på noen 
av delene, så Pål må minne ham på at det er lurt at han drikker et glass likevel 
for å få i seg nok i løpet av dagen. Sverre vet at han drikker for lite, og drikker 
opp vannet når han skal svelge ned medisinene som sykepleieren kommer med. 

Et hyggelig måltid
Mange eldre personer bruker lenger tid på å spise enn yngre, så de må få god 
tid og ro rundt måltidet. Pål vet også at Sverre liker å ha noen å snakke med ved 
bordet. Han sitter sammen med en annen pasient som han kjenner. Begge har 
alltid vært interessert i biler og motorsport. Det vet Pål, og stiller noen spørsmål 
for å få i gang en samtale. Snart går praten livlig.

Pål vet at en annen pasient som heter Lauritzen, også er interessert i biler, 
men at han har problemer med å snakke. Derfor sier Pål: ”Lauritzen, du mener 
at Saab er det beste bilmerket, gjør du ikke? Alle dine biler var Saab, ikke sant?” 
Lauritzen nikker og sier: ”Saab ja!” og følger nøye med når Sverre forteller at 
han hadde Saab en gang han også, men likte Volvo bedre. 

Det sitter en dame ved bordet som heter Agnes, og hun synes tydeligvis ikke 
biler er så morsomt å snakke om. Pål sier: ”Agnes, dette er vel kjedelig for deg? 
Du bryr deg kanskje ikke om biler du, slik som disse karene her? ”Agnes svarer: 
”Nei, jeg gjør ikke det! Men jeg hadde en folkevogn en gang, en sånn boble. 
Den reiste jeg og søsteren min med på ferie til Danmark. Det var litt av en tur, 
skal jeg si deg.” De andre stilte spørsmål, og Agnes fortalte, selv om hun – som 
hun sa med et lurt smil – ikke kunne fortelle om riktig alt som skjedde.

Slik kan alle bli en del av fellesskapet og det blir en god start på dagen for 
dem alle sammen. 

Hjerneslag 
s. 68

Måltid
s. 50
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Medisiner
Mens de sitter ved bordet, kommer sykepleieren rundt med medisiner. Hun 
passer på at hver enkelt pasient får de medisinene han eller hun skal ha, og står 
ved bordet til hun ser at de har svelget dem. Pål har ingen ting med medisi-
nene å gjøre. Det er det sykepleierne som har. De kan gjøre i stand og dele 
ut medisiner som legen har bestemt at pasientene skal ha. Hilde har gått på 
medisinkurs og fått dispensasjon, så hun kan dele ut noen typer medisiner som 
sykepleierne har gjort i stand.

Aktiviteter 
De sjekker dagsplanen for Sverre. Han har fysioterapi i dag. Forøvrig pleier han 
å ha gåtrening med personalet flere ganger hver dag. 

Han deltar også i avisgruppa som de har hver formiddag på avdelingen.  
Hjelpepleier Nina har ansvar for det i dag. 

Middag
Når det nærmer seg middag, spør Pål om Sverre trenger å komme på WC før 
han setter seg til bordet. Sverre skal kunne slappe av og nyte middagen, og da 
er det viktig at han slipper å kjenne på at han må på WC. Sverre har seget litt 
ned i rullestolen og trenger hjelp til å komme litt lenger oppover i stolen for å 
sitte godt ved middagen. Sverre og Pål har lært en god måte å gjøre dette på og 
samarbeider godt. 

Sverre trekker føttene inn under seg slik at knærne er bøyd i 90 graders vinkel. 
Han tar tak i armlenene på stolen med hendene og får hjelp av Pål til å lene 
overkroppen framover. Så lener han seg over mot den ene siden og Pål skyver 
kneet på denne siden bakover mot stolryggen. Sverre lener seg over mot den 
andre siden og Pål skyver på dette kneet. På denne måten aker Sverre seg 
bakover i stolen til han sitter godt.

Hilde har dekket på bordet og pyntet med blomster og servietter. Sverre og 
de andre pasientene har faste plasser, og alt på bordet blir satt slik at hver enkelt 
kan greie mest mulig selv under måltidet. 

Sverre sier bordet ser fint ut og at han gleder seg til middag. Pål sitter ved 
bordet og hjelper til med det pasientene ikke greier selv. Sverre må ha hjelp til 
å dele opp maten, men holder gaffelen med den høyre hånden og spiser selv. 
Praten går om hva slags middagsmat de liker best og hvordan matvanene har 
endret seg fra da de var små. Pål følger med og ser om Sverre og de andre ved 
bordet spiser og drikker som vanlig og at alle har det bra.

Middagshvil
Etter middagen spør Pål om Sverre vil hvile middag. Det er slitsomt for Sverre 
å sitte hele dagen, så det vil han gjerne. Det er også bra at han får skifte stilling 
fra sittende til liggende, slik at det ikke blir for mye trykk på de samme stedene 
på kroppen. Å skifte stilling er spesielt viktig for personer som har problemer 
med å bevege seg. Pål og Hilde hjelper Sverre med å komme over i senga. 

De passer på at han har ringesnora i nærheten, slik at han kan tilkalle hjelp 
om det er noe han trenger. De setter også radioen slik at han når den og kan 
høre på radio om han har lyst til det. 

Aktiv omsorg 
s. 38

Forflytninger 
s. 41
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Vaktskifte og rapportmøte
Klokken 15 kommer pleierne som skal være på kveldsvakt. På rapportmøtet får 
de vite om det har skjedd noe med noen av pasientene som gjør at de må ha 
spesiell omsorg, og andre opplysninger det er viktig for dem å vite for å ta godt 
vare på pasientene fram til de legger seg og nattevakten kommer. Hilde og Pål 
forteller det som er viktig å formidle videre om pasientene de har hatt ansvar for.

Dokumentasjon 
Den pleieren som har hatt ansvar for en pasient, har også ansvar for å skrive 
rapport om hva han eller hun har observert i journalen til denne pasienten. 

Pasientenes journaler er i et dataprogram. Pål er tilkallingsvikar og har ikke 
tilgang til den elektroniske pasientjournalen. Derfor snakker han med Hilde, 
som skriver inn det de blir enige om. Pål kan også gi muntlig rapport til ansvars-
havende sykepleier som så dokumenterer.

Pål skal få opplæring i hvordan han logger seg inn på og bruker dataprogrammet. 
Da får han også brukernavn og passord slik at han kan skrive rapport selv.

Taushetsplikt
Pål har skrevet under på at han har taushetsplikt. Han vet at han ikke kan gi 
opplysninger om Sverre og de andre beboerne til andre enn dem som jobber i 
avdelingen, og som trenger opplysningene for å hjelpe pasientene. 

Pål og de andre pleierne skal spørre Sverre om han synes det er greit før de 
forteller noe videre til pårørende eller andre som ikke er pleiere. Det som blir 
fortalt videre på rapporten til de andre pleierne skal kun være opplysninger de 
trenger for å gi Sverre den hjelpen han trenger.

Rapport
s. 36
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1.3 Å arbeide i  
hjemmebasert omsorg
I dette kapitlet skal vi følge Maria gjennom en arbeidsdag i hjemmesykepleien. 
Maria har nettopp begynt som pleier. Hun har ingen utdanning innen pleie, og 
har heller ikke noe særlig erfaring fra før.

Dagvakt i hjemmesykepleien
Maria møter i god tid før dagvakten starter klokka 7.45. Hun skifter til arbeids-
tøy i garderoben, og tar av seg klokke, ringer og piercingen som hun har i nesen. 
Så fester hun ID- kortet med navn og bilde, og går til kontoret.

Rapport og arbeidsfordeling
Dagen starter med rapport fra sykepleier. Hun går gjennom om det har skjedd 
noe spesielt det siste døgnet. Så går de gjennom og fordeler listene over brukerne. 
Brukerne er organisert i lister, ut fra hvor de bor og ut fra hvor lang tid pleierne 
trenger hos hver enkelt. Listene inneholder opplysninger om navn, adresse og 
telefonnummer til brukerne, om hva de skal ha hjelp til og omtrent hvor lang 
tid det tar. Pleierne tar hver sin mobiltelefon, og sykepleieren leser høyt hvem 
som har hvilken telefon. Alle noterer, slik at de kan ringe hverandre i løpet av 
arbeidsdagen om de trenger det.

Maria skal gå sammen med hjelpepleier Lars Magne i dag, det er den siste 
hele opplæringsdagen hennes. 

Planlegging
Hver bruker har vedtak på hva han eller hun skal ha hjelp til, og på hvor lang tid 
det skal ta. Dette er skrevet ned i journalen.

Før de går ut, leser Maria og Lars Magne gjennom utskriftene av bruker-
journalene og ser over hva de trenger å ta med av utstyr til de forskjellige brukerne. 
De fleste har det de trenger hjemme hos seg selv, men i dag må de ta med utstyr 
for å ta urinprøve hos fru Bakke. Lars Magne tar også med medisiner til noen 
av brukerne. Medisinene kommer ferdig pakket i forseglede plastposer, såkalte 
multidoser, fra apoteket.

Multidoser = alle tabletter og kapsler til hvert doseringstidspunkt er pakket i små 
poser som henger sammen i remser i en beholder. Navn og fødselsdato til den som skal 
ha medisinen står på posene. 
Ringekontakt = telefonsamtale, for eksempel ringe for å minne en bruker på å spise 
formiddagsmat.
MS, multippel sklerose = kronisk sykdom som rammer nervesystemet og blant annet 
kan gi svekket muskelkontroll og lammelser.
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Før lunsj

Etter lunsj

Dette er brukerne som Lars Magne og Maria skal besøke i dag:

Navn Oppgave

Gunda Birkeland 1. Morgenstell og frokost, medisiner
2. Hjelp til toalettbesøk ca. klokken 11.15

Emilie Bakke Morgenstell og urinprøve
Per Ivar Hansen Hjelp til å ta på elastiske strømper
Thor Moxnes 1. Morgenstell og frokost, smøre formiddags-

mat og kveldsmat
2. Ringekontakt på formiddagen

Fredrik Skarstein Morgenstell

Gunda Birkeland Hjelp til toalettbesøk
Nahid Abdulrahman Dusj
Margrethe Heddal Dusj

Lars Magne planlegger dagen og rekkefølgen ut fra hva brukerne skal ha hjelp 
til, hvor de bor og hvor lang tid de trenger hos hver enkelt. Lista er satt opp 
med omtrent riktig rekkefølge, men de må gå gjennom og sjekke at alt stemmer.

Bil og husnøkler
Lars Magne og Maria trenger nøkler for å låse seg inn til brukerne. Noen av 
brukerne har nøkkelboks ved inngangsdøra, som pleierne kan låse opp med  
universalnøkkelen. For andre oppbevarer hjemmesykepleien husnøkler i et eget 
skap på kontoret. Maria og Lars Magne leser i lista hvem som har nøkkelboks og 
hvem de trenger å ha med egen nøkkel til. På lista står det også hvilken bil de skal 
bruke i dag. Maria finner de riktige nøklene i skapet og signerer på at hun tar dem.

Før de setter seg inn i bilen, sjekker Lars Magne om den har nye skader som 
ikke er registrert i kjøreboka. Han noterer kilometerstanden i kjørelista. 
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Morgenstell og frokost hos Gunda Birkeland
Gunda Birkeland er 70 år. Hun har MS, og trenger hjelp til å stelle seg, til toalett-
besøk og til måltidene. Det er alltid to pleiere som hjelper henne om morgenen.

Fru Birkeland bor sammen med mannen sin. Han er på jobb noen timer hver 
formiddag og er ikke hjemme når de kommer. Men han pleier å hjelpe henne 
med formiddagsmaten og middagen. Han har også lagt fram de klærne fru 
Birkeland skal ha på seg.

Skoovertrekk og håndhygiene
Maria ringer på før de låser seg inn. Fru Birkeland har hørt dem, og roper 
velkommen. Maria og Lars Magne tar på skoovertrekk, desinfiserer hendene og 
går inn til henne. Det er det første de gjør hos hver bruker de besøker. 

Tøye ledd
Inne på rommet tar de på seg hvert sitt plastforkle. De starter med å heve senga. 
Så tøyer de leddene til fru Birkeland, for å forebygge feilstillinger. Lars Magne 
forklarer og viser Maria hvordan. 

Forflytning
Fru Birkeland bor i en leilighet som er tilpasset hennes behov. Blant annet har  
hun en takløfter som er montert til skinner i taket. Med den kommer hun seg 
fra senga til badet. De må alltid være to personer for å hjelpe henne over i heisen. 
Lars Magne viser Maria hvordan de legger seilene under fru Birkeland og fester  
dem til krokene som henger ned fra taket. De støtter fru Birkeland mens de 
bruker håndkontrollen for å føre henne inn på badet.

Fru Birkeland vet godt hvordan det er best å hjelpe henne. Hun er flink til å 
forklare, så det går greit selv om Maria er ny og føler seg litt usikker. Det henger 
dessuten en pleiebeskrivelse på innsiden av skapdøra på badet.

Toalettbesøk 
Inne på badet, setter de fru Birkeland forsiktig ned på toalettet. De passer på at 
hun har armene inntil kroppen og setter støtte under beina. Så trekker de ned 
armlenene og fester et belte rundt livet til fru Birkeland for at hun skal sitte 
trygt. Lars Magne og Maria går ut fra badet, så fru Birkeland får sitte litt i fred. 
I mellomtiden setter de på kaffe. 

Fru Birkeland varsler at hun er ferdig. Lars Magne og Maria går inn til henne, 
desinfiserer hendene og tar på hansker. Maria skyller fru Birkeland nedentil med  
hånddusj. Så tar hun på truse med innlegg, strømper og bukser og trekker opp 
til knærne. Sammen løfter og støtter de fru Birkeland opp i heisen, vasker henne 
nedentil, tørker henne og trekker opp klærne på underkroppen. 

Vask og tannpuss
Nå vil fru Birkeland over i rullestolen sin. Hun sitter ved vasken foran speilet 
mens resten av morgenstellet foregår. 

Fru Birkeland pusser tennene selv med elektrisk tannbørste. Maria hjelper 
henne av med nattskjorta. Fru Birkeland vasker hendene og ansiktet, men 
trenger hjelp til resten av overkroppen, og til å smøre seg med fuktighetskrem. 
Maria hjelper henne på med klærne som mannen har lagt fram kvelden før. 
Mens Maria hjelper fru Birkeland, rydder og lufter Lars Magne på soverommet. 

Hygiene 
s. 33
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Sminke, smykker og briller
“Da er vi så langt. Nå er det bare pynten igjen”, sier fru Birkeland med et smil. 
“Jeg greier ikke å sminke meg selv, det får du gjøre. Og så vil jeg gjerne ha perle-
kjedet og øredobbene som hører til. Du finner dem i smykkeskrinet som står i 
skapet der”. Maria finner fram og hjelper henne. Så børster hun håret hennes 
som er fint og tykt og har bølger. Til slutt vasker hun brillene og gir henne.  
Fru Birkeland har elektrisk rullestol og kjører inn på stua selv.

Fru Birkeland får telefonen og fjernkontrollen til TV’en, radioen og musikk-
anlegget. Telefonen er forhåndsprogrammert med numrene til mannen og de 
to døtrene. Fru Birkeland har også trygghetsalarm som hun alltid har hengende 
i en snor rundt halsen. 

Frokost
Lars Magne har laget frokost og setter fram. Noen dager greier fru Birkeland 
å spise selv. Andre dager er det vanskelig fordi hun skjelver og ikke greier å 
koordinere bevegelsene sine. Hun har hjelpemidler som tykt bestikk, ekstra 
tung kopp med håndtak og sklisikkert underlag. I dag trenger hun hjelp, så 
Maria setter seg ned sammen med henne. 

Takløfter = personheis som går på skinner festet i taket.
Trygghetsalarm = alarm som brukeren kan ha hengende rundt halsen eller feste rundt 
håndleddet. Alarmen er direkte koplet opp mot en vaktsentral som i sin tur enten kan 
sende hjelp selv eller gi beskjed til hjemmesykepleien. 
Ødemer = hevelse på grunn av væskeansamling, for eksempel i beina

Dokumentasjon
Lars Magne skriver i dokumentasjonspermen hvor lang tid de har brukt. Det 
må de gjøre hos alle brukerne de besøker. 
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Dokumentasjonspermen inneholder flere kort eller blad:

1. Personalia, det vil si opplysninger om brukerens navn, fødselsdato, 
pårørende osv.

2. Ordinasjonskort med bilde av tablettene og beskjed om hvorvidt de  
kan deles eller knuses

3. Funksjonsområder som er nummererte. Pleierne skriver rapport for de 
funksjonsområdene der det er noe å bemerke. De bruker numrene for å  
vise hvilket funksjonsområde de skriver om. 

4. Skjema for å registrere om brukeren har tatt medisiner
5. Prosedyrer, stelleplan og eventuelle lister, for eksempel liste over når  

brukeren har hatt gåtrening

Lars Magne noterer at fru Birkeland ikke greide å spise selv i dag, og spør fru 
Birkeland og Maria om det noe annet de mener bør rapporteres.

Maria og Lars Magne spør om hun sitter godt og har alt hun trenger innen 
rekkevidde, før de sier adjø. De tar av seg skoovertrekkene og legger dem i en 
søplebøtte ved døra, knytter sammen søppelposen som de tar med og kaster, 
desinfiserer hendene og går til bilen.

Morgenstell og urinprøve hos Emilie Bakke
Neste bruker er Emilie Bakke. Hun har hjertesvikt og plages med svimmelhet. 
Emilie greier mye av morgenstellet selv, men trenger hjelp for å komme seg til 
badet og fra badet til stua. Hun bruker rullator, men vil i tillegg ha støtte av en 
person fordi hun er så svimmel og redd for å falle.

På rapporten fikk Lars Magne og Maria vite at det luktet litt stramt av urinen 
til Emilie i går kveld. Derfor har de med utstyr for å ta urinprøve: pussbekken  
og prøveglass. Dette er avtalt med Emilie, så hun er forberedt. Lars Magne 
desinfiserer hendene og tar på hansker, før han hjelper Emilie med å vaske  
seg nedentil. Deretter later Emilie vannet på pussbekkenet. Lars tømmer urin  
over i prøveglasset, skrur på korken og tørker over utsiden av glasset med et 
desinfeksjonsmiddel. “Vi tar med urinprøven til fastlegen din, så ser hun om du 
har urinveisinfeksjon og bestemmer om du skal ha en antibiotikakur eller ikke”, 
sier han til Emilie.

Elastiske strømper hos Per Ivar Hansen
Per Ivar Hansen bor i boligblokk hvor flere andre brukere også bor. På grunn av 
hjertesvikt har han ødemer i begge anklene, og trenger hjelp til å ta på elastiske 
strømper før han står opp. Han synes det er hyggelig med besøk og byr på kaffe, 
men Maria og Lars Magne forklarer at de må videre og dessverre må takke nei.

Hansen spør om det er naboen i tredje de skal til nå, han vet jo at han også 
får hjelp fra hjemmesykepleien. “Hvordan går det med ham egentlig? Sist jeg 
traff datteren, fortalte hun at han ikke var helt i form.”

“Jeg forstår godt at du bekymrer deg for naboen”, sier Lars Magne. “Men vi 
har jo taushetsplikt og kan ikke snakke til andre om brukerne.“ “Nei, det er 
sant, og sånn må det jo være,” sier Hansen med et smil. “Det er jo en trygghet 
for meg også det.”

Maria og Lars Magne ønsker Hansen en fin dag. Så tar de av skoovertrekkene 
og desinfiserer hendene før de drar til neste bruker.

Taushetsplikt
s. 9

Infeksjon
s. 75

Hjertesvikt 
s. 73
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Morgenstell og matlaging hos Thor Moxnes
Neste bruker er Thor Moxnes. Han bor i samme boligblokk som Hansen. Thor er 
94 år, han er glemsk, og trenger veiledning når han skal stelle seg. Han må også 
ha hjelp til å lage mat. “Vi pleier å lage og sette fram frokost til ham,” forteller Lars 
Magne. “Vi smører også formiddagsmat og kveldsmat som vi setter i kjøleskapet. 
Men Thor husker ikke å spise uten at vi ringer og minner ham på det.” Men hva 
med middag?” spør Maria. “Han har middagsombringing, det betyr at han får 
ferdige middagsporsjoner brakt til døra. I det siste har Thor gått litt ned i vekt, 
så det er viktig at vi sjekker hvor mye han har spist av den maten vi setter fram 
til ham. I tillegg veier vi ham en gang i uka.”

Thor er oppe i morgenkåpe når de kommer. Maria går sammen med ham inn 
på soverommet for finne rene klær. Så går de til badet. Lars Magne setter på kaffe 
og smører mat i mellomtida.

På badet ber Maria Thor om å finne fram vaskeklut og håndkle og tappe 
i vasken. Thor vasker og kler seg selv, men han har lett for å glemme både 
rekkefølgen, hva han skal gjøre og hvordan han skal gjøre det. Maria følger med 
og veileder ham med korte beskjeder når han stopper opp. Hun legger til rette 
for at Thor skal oppleve å mestre det han gjør, og hjelper forsiktig til når hun ser 
at noe er vanskelig for ham. For eksempel stopper han opp når han skal pusse 
tennene. Maria bruker håndledelse for å hjelpe ham i gang igjen: Hun ser at 
Thor har godt grep om tannbørsten, legger hånden sin over hans hånd og fører 
den rolig mot munnen, så er han i gang igjen. 

Etter morgenstellet, får Thor frokosten servert ved kjøkkenbordet. Formiddags-
maten og kveldsmaten står klare i kjøleskapet. Maria og Lars Magne legger merke 
til at kveldsmaten fra i går står urørt. “Den må vi nok bare kaste”, sier Lars Magne.  

“Vi får skrive det i dokumentasjonspermen at vi fant den urørt i kjøleskapet. 
Vi ringer når klokka blir 12 og minner ham på å spise formiddagsmaten. Vi får 
høre med Torild, sykepleieren, om Thor kanskje bør få et kort besøk om kvelden 
for å se til at han husker å spise kveldsmaten sin.”

Morgenstell hos Fredrik Skarstein
Fredrik Skarstein er 74 år, han er lam fra livet og ned etter en arbeidsulykke for 
åtte år siden. Kona serverer ham frokost før hun drar på jobb om morgenen.

Skarstein trenger hjelp til morgenstell, og til å komme seg fra senga over i 
rullestolen. De bruker forflytningsbrett når de hjelper ham med det.

Skarstein får hjelp til å stelle seg nedentil og til å ta på truse, innlegg, strømper 
og bukser før han står opp. Så triller han inn på badet og får hjelp til å løfte seg 
over på toalettet. Etterpå hjelper de ham over i rullestolen igjen og bort til vasken. 
Han vasker seg selv og tar på trøye og skjorte før han pusser tenner og barberer seg. 
Maria og Lars Magne rydder og lufter på soverommet imens. Skarstein triller 
inn på stua og slår på Laptop’ en. Han lager kaffe og formiddagsmat selv, og 
trenger ikke flere besøk før han skal legge seg i kveld.

Lunsj og rapport
Klokka er 11.30, og det er tid for lunsj. Før de tar pause, skriver de i rapport-
boka for spesielle beskjeder til dem som kommer på seinvakt. De varsler også 
sykepleier om observasjoner som skal inn i journalen. Lars Magne spør Maria 
hva hun mener de bør gi beskjed om. “Vi bør vel kanskje si fra om at Thor 
Moxnes ikke spiste kveldsmaten sin i går, så de kan ringe og minne ham på det 
i kveld? Og kanskje om urinprøven hos Emilie? ” “Enig”, svarer Lars Magne. 

Forflytning 
s. 41

Observasjon 
og rapport 

s. 36

Demens 
s. 61
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“Dessuten la jeg merke til at det snart er tomt for innlegg hos fru Birkeland. Så 
vi må bestille flere og gi beskjed om det. Jeg synes også at Hansen virket mer 
hoven i anklene enn han pleier. Det bør vi varsle sykepleier om.” 

Etter lunsj
Før de kjører ut etter lunsj, ringer Maria til Thor Moxnes for å minne ham på å 
spise formiddagsmaten. Gunda Birkeland er den første de skal til. Hun skal ha 
hjelp til toalettbesøk. Det får hun til faste tider hver dag. 

Dusj hos Nahid Abdulrahman
Etter at de har vært hos fru Birkeland reiser de videre til Nahid Abdulrahman. 
Nahid har kreft og plages mye med svimmelhet. Derfor får hun hjelp til å dusje 
en gang i uken. For øvrig greier hun seg selv. Nahid snakker ikke så godt norsk, 
men sønnen har laget en ordliste som er til god hjelp når hun snakker med 
pleierne fra hjemmesykepleien.

Dusj hos Margrethe Heddal  
Den siste brukeren Lars Magne og Maria skal til, er Margrethe Heddal. Hun 
skal også ha hjelp til å dusje. Margrethe er delvis lammet i venstre side etter 
et hjerneslag for tre år siden. Hun får hjelp til å dusje en gang i uka. De andre 
dagene får hun hjelp til morgenstell. I dag har mannen laget frokost til henne, 
og hun sitter i en stol og ser på TV når de kommer. 

Fylle drivstoff og vaske bil
Lars Magne forteller Maria at de skal vaske bilen i dag. De må dessuten fylle 
bensin før de avslutter dagen. 

Avslutning og rapport
Klokka 15.00 er Lars Magne og Maria tilbake på kontoret. Før de avslutter 
dagen må de

• notere kilometerstand på bilen
• henge universalnøkkel og husnøkler på plass og signere for at  

de har levert dem
• henge på plass og signere for bilnøkkelen
• rapportere til sykepleier om de har spesielle observasjoner fra  

besøkene etter lunsj
• skrive i rapportboka om de har beskjeder til seinvaktene
• makulere utskriftene fra brukerjournalene.

Personlig 
hygiene

 s. 45

Forflytningsbrett = brett som er dekket med glatt stoff, eller som er laget av et glatt 
materiale, gjør det lettere å forflytte pasienter fra en seng til en annen, fra en seng til 
en stol eller en rullstol, ved å skyve dem i stedet for å løfte.
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Hva er kommunikasjon?
Ordet kommunikasjon kommer av communicare, 
som er latin og betyr å gjøre felles. Vi bruker 
begrepet i to sammenhenger: om transport og 
om at mennesker snakker med hverandre eller 
formidler et budskap til hverandre.

Kommunikasjonsprosessen
Vi kan bruke en modell for å beskrive  
kommunikasjonsprosessen.

En enkel kommunikasjonsmodell består av en 
sender, et budskap, en mottaker og en tilbake-
melding. Senderen formidler et budskap til mot-
takeren. Mottakeren tolker budskapet. Tilbake-
meldingen gir et signal om budskapet nådde 
fram, og om hvordan mottakeren har forstått 

det. Sender og mottaker er en person eller en 
gruppe personer. Budskapet er innholdet i det 
senderen sier eller uttrykker. Budskapet kan bli 
formidlet på forskjellige måter, for eksempel 

• muntlig i direkte samtale eller som et  
foredrag eller TV program

• skriftlig, som i en rapport eller journal, 
skriftlig informasjon på arbeidsplassen,  
e-post eller sms.

Enveiskommunikasjon
Enveiskommunikasjon betyr at kommuni-
kasjonen bare går én vei. Senderen er aktiv og 
formidler et budskap. Mottakeren har liten 
eller ingen mulighet til å gi tilbakemelding. Et 
eksempel er skriftlig rapport eller når en person 
holder en tale eller et foredrag. En fare ved 
enveiskommunikasjon, er at verken sender eller 
mottaker kan sjekke ut om budskapet er forstått 
slik det var ment. 

2.1 Kommunikasjon, holdninger og etikk
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Toveiskommunikasjon
Toveiskommunikasjon er når kommunikasjonen 
går fram og tilbake mellom sender og mottaker. 

Personene veksler på å være sender og mot-
taker. Både du og den du snakker med, gir 
tilbakemeldinger underveis i samtalen. Dere 
kan spørre hverandre og oppklare misforståelser 
med en gang. 

Verbal kommunikasjon
Vi kommuniserer både med ord og med 
kroppsspråk. Å kommunisere verbalt er å bruke 
ord, enten muntlig eller skriftlig. Hvilke ord du 
velger når du snakker og skriver, har stor betyd-
ning for hvordan andre oppfatter budskapet. 
Ord du synes er nøytrale og ufarlige, kan virke 
støtende eller sårende på andre med en annen 
bakgrunn enn deg. Andre er kanskje ikke vant 
til å bruke samme uttrykk og sjargong, eller 
forstår ikke dialekten din så lett. 

Ta hensyn til at mennesker er forskjellige og har 
ulik bakgrunn når du snakker med brukerne og 
med kollegaene dine.

Nonverbal kommunikasjon
Nonverbal kommunikasjon skjer uten å bruke 
ord, for eksempel gjennom ansiktsuttrykk, tone-
fall, gester og kroppsholdning. Vi sier også mye 
med hvordan vi kler oss og hvordan vi plasserer 
oss i rommet eller i forhold til den vi snakker 
med. Et annet ord for dette er kroppsspråk. 
Kroppsspråket kan understreke det vi sier, eller 
virke motsatt om kroppsspråket sier noe annet 
enn ordene. 

Klær er en del av kroppsspråket ditt. På de 
fleste arbeidsplassene i helsesektoren er det van-
lig å bruke uniform.  En hel og ren uniform gir 
signal om profesjonalitet og hygiene.
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Tenk over hva du selv uttrykker med kropps-
språket og holdningen din. 
Hvordan virker du på andre? 
Vil kollegaene dine oppfatte at du er interessert, 
engasjert og pliktoppfyllende? 
Synes brukerne at du er hyggelig, trygg  
og profesjonell?

Berøring 
Berøring er en del av kroppsspråket. Det er ikke 
alltid vi føler at ord strekker til, og da kan berøring 
uttrykke det vi ønsker å si, for eksempel ved å 
gi en klem til en du er glad for å se, ved å holde 
hånden til, eller legge hånden på ryggen til en 
som er lei seg. Du kan også bruke berøring for å 
få oppmerksomheten til en du ønsker å snakke 
med, for eksempel ved å legge hånden lett på 
armen til vedkommende. 

Dobbeltkommunikasjon
For at kommunikasjon skal være god, må kropps-
språket ditt stemme med det du sier. Slik er det 
ikke alltid. Vi kaller det dobbeltkommunikasjon 
når du sier én ting med ord og noe annet med 
kroppsspråket. Dobbeltkommunikasjon skaper 
usikkerhet, og de fleste tror mer på det du gjør 
enn på det du sier. Faktisk er det vanlig å tenke 
at kroppsspråket utgjør 80 % av budskapet når 
vi kommuniserer. Dermed kan du oppfattes som 
lite troverdig. 

Når har du opplevd dobbeltkommunikasjon?
Hvordan kan du unngå å dobbeltkommunisere?

God kommunikasjon
Som helsearbeider har du et ansvar for å skape  
god kommunikasjon med både brukere, pårørende 
og kollegaer. Det krever at du lytter aktivt og 
prøver å forstå budskapet fra den andre. 

Empati
Det er viktig at pasienter og brukere opplever 
at personalet opptrer empatisk, selv om de ikke 
alltid kan hindre ubehag eller smerte.

Å vise empati er å prøve å sette seg inn og 
forstå hvordan en annen, med sine erfaringer og 
sin bakgrunn, opplever en situasjon. Det er ikke 
å tenke hvordan du med din bakgrunn ville ha 
opplevd den samme situasjonen. 

Empati er også at du forstår hvordan og hvorfor 
andre oppfører seg som de gjør, at du kan forstå 
hvilke verdier og holdninger de har, og hvordan 
det styrer valgene deres.

Å vise empati gjør du for eksempel ved å lytte 
aktivt og samtidig stille spørsmål for å forstå.

Holdninger
Holdningene dine påvirker atferden din og 
hvordan du oppfører deg sammen med andre. 

En holdning kan defineres som en relativt 
varig oppfatning av og innstilling til en sak eller 
en person. Holdninger består av både tanker, 
følelser og handlinger. 

Du kan for eksempel ha en positiv  
innstilling til jobben:

• Du tenker at det å være helsearbeider er  
en meningsfull jobb

• Du trives på jobben
• Du gjør alle arbeidsoppgavene dine og 

utfører dem på en god måte.

Holdningene dine er nært knyttet til de verdiene 
du har, og de dannes gjennom oppveksten og 

HER ER NOEN TIPS

Skap ro i situasjonen

Vis at du har god tid, sett deg ned hvis 

den andre sitter eller ligger

Ha blikk- kontakt 

Vær bevisst på hvilke signaler du gir med 

kroppsspråket ditt

Unngå å avbryte den andre

Bekreft at du er interessert og lytter ved å 

nikke eller si «ja»

Gjenta med egne ord det du har forstått 

Still spørsmål hvis du ikke forstår
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de erfaringene du gjør gjennom livet. Kunnskap 
påvirker også holdningene. Dermed kan du 
endre holdninger når du lærer mer om en sak 
eller en person.

Hvilke verdier er viktige når du jobber  
med mennesker?
Hvordan kan eller bør det prege holdningene dine?
Hvordan kan andre, for eksempel brukere, 
merke hvilke holdninger du har?

Bevisste og ubevisste holdninger
Noen holdninger er vi bevisste at vi har. Det 
dreier seg gjerne om holdninger som vi synes 
er positive, og som vi synes at vi kan “stå for”. 
Andre holdninger er vi ikke klar over at vi har. 
Likevel påvirker de atferden vår. Misunnelse kan 
være et eksempel på det.

Eksempel
Hanne jobber som pleieassistent på et sykehjem. 
Hun trives egentlig ganske godt på jobben, men liker 
ikke så godt å samarbeide med Una. Una er også 
pleieassistent, men Hanne synes at hun virker litt 
for selvsikker, og at hun stadig gjør “ekstra” oppgaver 
for å bli godt likt. Både brukerne og kollegaene skryter 
ofte av Una. Hanne er redd for at de ikke liker henne 
like godt. Hanne snakker minst mulig med Una, og 
hun prøver å unngå situasjoner som krever at hun 
samarbeider direkte med henne, for eksempel stell 
der de må være to for å hjelpe brukeren.

Fordommer
En fordom er en negativ holdning til en person 
eller en sak uten at vi har nok kunnskap om den 
eller det holdningen gjelder. Dersom du merker 
at du er negativ til, eller ikke liker en kollega, 
en bruker eller en pårørende, kan det være lurt 
å spørre deg selv om du har nok kunnskap om 
vedkommende, om du har gjort nok for å prøve 
å forstå denne personen.

Å være profesjonell
Du har jobb som pleieassistent og har ingen 
formell utdanning for å arbeide i helsesektoren. 
Likevel forventes det av deg at du er profesjonell. 
Det innebærer blant annet at du

• er bevisst hvilket ansvar du har
• forholder deg til regler, rutiner og prosedyrer 

på arbeidsplassen
• er ærlig, punktlig og pliktoppfyllende
• handler forsvarlig ut fra den kompetansen 

du har, og ber om opplæring til oppgaver du 
opplever at du ikke mestrer

• tar ansvar for å skape god kommunikasjon 
med brukere, pårørende og kollegaer 

• skiller mellom rollen som privatperson og 
rollen som yrkesutøver.

Privat – profesjonell – personlig
Hvilken forskjell er det på å være privat, profesjonell 
og personlig?

Privat er slik du er i fritida, sammen med familie 
og venner. Du har like mye krav på oppmerksomhet 
og å bli tatt hensyn til som de andre. Dere har likt 
ansvar for at kommunikasjonen skal være god.  
Du kan snakke om dine problemer, be om hjelp 
og vise spontane reaksjoner og følelser i langt 
større grad enn i en jobbsituasjon. 

Som yrkesutøver i helsesektoren skal du være 
profesjonell. Du er der for brukeren, og skal ha 
fokus på hans eller hennes behov. Du har et større 
ansvar enn brukeren for at kommunikasjonen skal 
være god. Hva du eller dere gjør, styres av hva som  
er best for brukeren. Din situasjon, dine problemer 
og hvordan du har det, betyr mindre. 

Dine personlige egenskaper gjør deg til den 
du er. Du er kanskje humoristisk, musikalsk, 
utadvendt eller sjenert. Personligheten kommer 
fram både privat og på jobb, og du kan bruke de 
personlige egenskapene til å skape gode situasjoner 
og samtaler med brukerne.

Eksempel
Kenneth er pleieassistent på sykehjem. Han er stille 
og litt sjenert av natur, og synes ikke alltid det er 
like lett å holde samtaler i gang. Men brukerne liker 
godt å få hjelp av ham – de liker roen han skaper. 
Dessuten spiller han gitar, og er et fast og populært 
innslag på ukas aktivitetsplan.
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Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er lovbestemt i Norge. 
Det innebærer at brukeren har rett til å være 
med på planlegge, forme og vurdere sitt eget 
tjenestetilbud. Som pleieassistent må du alltid 
legge til rette for og ta hensyn til det. Bruker-
medvirkning forutsetter at brukeren og du er 
likeverdige samarbeidspartnere. Du bidrar med 
hjelp til det brukeren ikke mestrer selv. Brukeren  
vet som regel hva han trenger hjelp til og hvordan  
han ønsker at denne hjelpen skal gis. Det gjelder 
imidlertid ikke alle. Noen er ikke i stand til å 
vurdere sin egen situasjon eller til å forstå 
konsekvensene av de valgene de gjør. Da må vi 
samarbeide med de nærmeste pårørende og ellers 
handle slik vi tror at brukeren ville ha gjort selv 
om han var i stand til det.

Etikk
Etikk er læren om hva som er riktig og galt, og 
er nært knyttet til verdier og normer. 

Normer sier noe om hva vi bør eller ikke bør  
gjøre, for eksempel at vi ikke skal lyve eller stjele. 
Vi har både formelle og uformelle normer. 
Formelle normer er vedtatt og nedskrevet, for 
eksempel helselovene. At vi skal hilse høflig når vi 
kommer på jobb, er eksempel på en uformell norm.

Verdier er noe som er viktig. De kan være 
både materielle og ikke-materielle. Sentrale 
verdier i omsorgsyrker er for eksempel omsorg, 
trygghet, respekt, autonomi, rettferdighet, fag-
kunnskap og kvalitet. 

Hvilke verdier er viktige for deg?
Hvordan kan du ivareta omsorgsyrkenes verdier 
i det daglige arbeidet ditt?

Yrkesetikk
Når du arbeider med mennesker, er det ikke alltid 
like lett å vite hva som er mest riktig å gjøre i en 
gitt situasjon. Et eksempel: En pasient er nedfor 
og ønsker å prate med deg, mens du vet at det 
i så fall vil “stjele” av den tida du kan bruke hos 
neste pasient. Hva gjør du? 

Etisk utfordrende situasjoner krever etisk 
bevissthet og kompetanse hos yrkesutøverne. 
Som en hjelp har mange yrkesgrupper laget 
yrkesetiske retningslinjer for hvordan de skal 
utføre jobben sin. 

Etikk er også et satsingsområde i kommune- 
helsetjenesten. Mange arbeidsplasser jobber 
systematisk med etiske problemstillinger og 
etisk refleksjon. Dette kan du lese mer om på 
Kommunenes sentralforbunds hjemmesider.

Bruker- 
medvirkning 

s. 9
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Som ansatt i pleie- og omsorgssektoren, kommer 
du i kontakt med mange mennesker som er syke 
eller har redusert allmenntilstand. De blir lettere 
smittet av infeksjoner og andre smittsomme syk-
dommer enn friske personer. Risikoen for smitte 
øker når mange mennesker bor tett sammen, 
slik de for eksempel gjør på et sykehjem. Derfor 
er det viktig at du gjør hva du kan for å forebygge 
smitte. Det aller viktigste du kan gjøre, er å 

• ha god håndhygiene 
• bruke rent arbeidstøy
• sørge for at alt utstyr du bruker er rent.

Vi skal se litt nærmer på hvordan smitte skjer, og 
hva du kan gjøre for å forebygge overføring av 
smitte.

Smittekjeden
Vi kan bruke smittekjeden som modell for å 
beskrive hvordan smitte skjer. Kjeden består av 
disse faktorene

smittekilde

smitteutgang

smittestoff

smittemåte

smitteinngang

smittemottaker

Smittestoff
Smittestoffet er alltid en mikroorganisme, 
vanligst er bakterier og virus. Mikroorganis-
mer finnes over alt, både i oss og rundt oss. De 
bakteriene vi normalt har i kroppen, er ikke bare 
uskadelige for oss, de er nyttige og nødvendige. 
Men for et annet menneske kan de være skadeli-
ge. Vi har også bakterier som er nyttige ett sted i 
kroppen, men som vil være skadelig andre steder. 
Et eksempel er tarmbakteriene. De er nødven-
dige for fordøyelsen, men kan føre til infeksjon 
hvis de kommer over i urinveiene.

Smittekilde 
Smittekilden er der hvor de skadelige mikro- 
organismene finnes. Som regel er det et menneske. 
Men det kan også være dyr, fugler, insekter, planter, 
matvarer, jord og vann.

Smitteutgang 
For at mikroorganismene skal komme ut fra smitte-
kilden, må det finnes en utgang. Hos mennesker er 
det de stedene hvor vi skiller ut væsker, for eksempel 
nesen, munnen, øynene, endetarmen, urinveiene, 
kjønnsorganene eller gjennom sår.

Smittevei eller smittemåte
Mikroorganismer overføres eller smitter på  
forskjellige måter, for eksempel gjennom

• Direkte og indirekte kontakt. Direkte 
kontakt er når mennesker berører hverandre, 
for eksempel med hendene eller ved kyss.  
Ved indirekte kontakt overføres mikro-
organismene fra en person til en annen via 
gjenstander eller instrumenter, for eksempel 
via et dørhåndtak eller et toalettsete.

• Luft- og dråpesmitte, for eksempel ved at 
en person nyser, og en annen får mikro- 
organismene inn gjennom luftveiene når 
han eller hun puster.

• Smitte fra tarm til munn, som vi oftest ser 
ved mage- og tarminfeksjoner. Smittestoffet  
kan komme over i drikkevann eller matvarer, 
og smitte andre mennesker når de drikker 
eller spiser.

• Blodsmitte, det vil si smitte direkte gjennom 
blodet, for eksempel via urene sprøyter eller 
instrumenter, eller ved at blod fra en smitte-
bærer kommer i kontakt med sår eller  
slimhinner hos en annen person.

2.2 Hygiene
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Smitteinngang
Smitteinngang er der hvor smittestoffet kommer 
inn i kroppen. Det er de samme stedene som 
smitteutgang, altså nesen, munnen, øynene, 
endetarmen, urinveiene, kjønnsorganene eller 
gjennom sår. 

Smittemottaker
Smittemottakeren er den som blir smittet. Noen 
blir lettere smittet enn andre. Vi har allerede 
nevnt eldre mennesker som er syke eller har 
redusert allmenntilstand.

For å forebygge smitte, må vi bryte smitte-
kjeden i ett eller flere av leddene. 

Håndhygiene
Å ha god håndhygiene er det aller viktigste du 
kan gjøre for å forebygge smitte. 

Når skal du utføre håndhygiene?
Du skal utføre håndhygiene 

• når du kommer på jobb
• før rent arbeid og etter urent arbeid og etter 

at du har tatt i urene gjenstander 
• før og etter direkte kontakt med brukere
• før og etter kontakt med mat
• etter arbeid på skyllerommet
• før og etter toalettbesøk
• etter at du har nyst, hostet eller pusset nesen.

Hvordan skal du utføre håndhygiene?
Håndhygiene er enten å vaske hendene eller 
å desinfisere dem med et alkoholbasert des-
infeksjonsmiddel. Hånddesinfeksjon er det mest 
effektive når hendene er tørre og ikke er synlig 
forurenset. Ved synlig forurensing skal du alltid 
vaske hendene med såpe og vann. 

Hendene skal være fri for ringer, armbånd, klokke, 
neglelakk og kunstige negler når du er på jobb. 

Slik utfører du hånddesinfeksjon
• Bruk minimum tre milliliter desinfeksjonsvæske
• Pass på at alle deler av hendene og fingrene 

blir dekket, og vær spesielt nøye med  
fingrene og tomlene

• Gni midlet inn til huden er tørr, gni i minst 
15 sekunder, helst i 30 sekunder.

Slik utfører du håndvask
• Skyll hendene under rennende vann
• Ta såpe fra dispenser. Gni såpe inn på hånd- 

flatene, på håndryggen (oversiden av hånden) 
og opp til over håndleddet, på fingrene og 
mellom fingrene. Husk tommelen.

• Skyll av såpen
• Ikke rør noe med de rene hendene dine før 

du tørker dem med papirhåndkle
• Fordi hendene dine nå er rene må du skru 

av vannet med papirhåndkleet du har brukt. 
Noen steder kan du bruke albuen til å skru 
av vannet, da kan du gjøre det før du tørker 
hendene slik at vannet ikke behøver å renne 
til du har tørket dem.
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God håndhygiene innebærer også at du smører 
hendene med håndkrem flere ganger daglig for 
å forebygge tørr, sår og sprukken hud.

Bruk av hansker
I noen situasjoner må du bruke engangshansker 
som en ekstra beskyttelse mot smitte, for eksempel 
når du kan komme i kontakt med kroppsvæsker 
som spytt, urin, avføring, oppkast, blod, slim og 
sekreter. Bruk alltid hansker når du hjelper en 
bruker med

• tannpuss
• munnstell
• å vaske seg nedentil

Du bør også bruke hansker når du arbeider  
på skyllerommet. Desinfiser alltid hendene  
umiddelbart før du tar hanskene på og etter at 
du har tatt dem av. 

Arbeidstøy
Rent arbeidstøy er nødvendig for å forebygge 
smitte. Til arbeidsantrekket hører 

• overdel
• bukser
• sko 

På alle helseinstitusjoner og mange steder i 
hjemmesykepleien får du arbeidstøy på arbeids-
plassen. Sko må du ha selv. Klær og sko skal 
bare brukes på jobb. 

 
Krav til arbeidstøy er at
• klærne tåler vask på 85°C 
• du starter hver ny arbeidsdag med helt rent 

arbeidstøy 
• skoene sitter godt på foten og er gode å 

gå i en hel dag, for eksempel sandaler med 
hælkappe eller joggesko

• du bruker stellefrakk eller plastforkle når du 
kan komme i kontakt med urin, avføring, 
oppkast, blod, puss eller slim. Stellefrakk 
eller plastforkle skiftes mellom hver bruker.

Krav til deg er at du 
• har god personlig hygiene
• ikke bruker sterk parfyme eller er sterkt 

sminket når du er på jobb
• tar av deg ringer, smykker, klokke, armbånd 

og piercinger før arbeidsdagen starter
• setter opp langt hår eller samler det i en 

strikk
• har rent og kortklippet skjegg.

Skyllerom 
På sykehjem har man skyllerom. Der oppbevares 
blant annet bekken og vaskefat, og der foregår 
rengjøring og desinfeksjon av brukt utstyr.

Rommet er delt inn i en ren og en uren sone. 
Utstyr som er brukt, og derfor er urent, må ikke 
blandes med utstyr som er kokt og rent. Ofte er  
det et gjennomstikkskap mellom ren og uren 
sone, slik at rent utstyr kan overføres direkte 
til den rene sonen når det er kokt. I uren sone 
finnes det som regel både instrumentvaskemaskin 
og dekontaminator, en spesiell vaskemaskin for 
tømming og desinfeksjon av bekken og urinflasker. 

Prinsippene for rengjøring og desinfeksjon 
er de samme over alt, men rutinene kan variere 
fra sted til sted. Derfor må du sette deg inn i de 
rutinene som gjelder der du arbeider. Sett deg 
også inn i rutinene for hvordan du skal håndtere 
skittentøy og avfall.

Sett deg inn i rutinene som arbeidsplassen din 
har for

• avfallssortering
• risikoavfall
• sortering av skittentøy
• smittetøy
• vask av brukernes privattøy
• desinfeksjon av termometer

Desinfisert utstyr = utstyr som er kokt eller behandlet med kjemikalier for å fjerne flest mulig mikroorganismer
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Grunnleggende behov 
Grunnleggende behov er behov som alle  
mennesker har, og som de trenger å tilfredsstille 
for å oppleve helse og velvære. Personer som 
ikke greier å ivareta behovene sine selv, trenger 
hjelp. Slik er det for de brukerne du treffer 
når du er på jobb. Utfordringen din er å forstå 
hva hver enkelt bruker trenger hjelp til, og å 
samarbeide med og gi hjelp på den måten som 
er best for nettopp denne brukeren. 

Det er vanlig å dele de grunnleggende behovene 
inn i fysiske, psykiske, sosiale og åndelige eller 
kulturelle behov. 

Fysiske behov – som hører kroppen til, for  
eksempel behovet for mat, drikke, oksygen,  
aktivitet, søvn og hvile.

Psykiske behov – som er knyttet til følelser og 
tankevirksomhet, for eksempel behov for å føle 
seg trygg, å kunne kjenne og uttrykke følelser som 
glede, sinne, redsel og sorg, å kunne lære og utvikle 
seg og å kunne bruke sine intellektuelle evner.

Sosiale behov – som er knyttet til behovet for å 
være en del av et fellesskap, å føle tilhørighet og 
å føle seg anerkjent og respektert.

Åndelige eller kulturelle behov – som er knyttet 
til det å finne mening i livet, for eksempel å 
kunne leve i pakt med sitt livssyn og sine verdier, 
å ha evne til å engasjere seg og å ha åndelige, 
kulturelle eller kunstneriske opplevelser som 
beriker hverdagen.

Disse behovene henger sammen og påvirker 
hverandre. Det betyr i praksis at du ikke kan hjelpe 
til med for eksempel stell uten at du samtidig 
tenker over hvordan det du gjør, påvirker de 
andre behovene brukeren har.

Hva kan du helt konkret gjøre for å møte de  
åndelige eller kulturelle behovene hos de 
brukerne du kjenner?

Å observere 
Å observere er å iaktta eller å legge merke til. 
Det er en viktig del av oppgavene dine som 
pleieassistent. Men hva skal du observere og 
hvordan skal du gjøre det?

Hvordan kan du observere?
Å observere er å bruke sansene dine. Du må se, 
høre, lukte og kjenne, for eksempel

Se på ansiktsuttrykk, kroppsholdning, hudfarge 
og på hvordan en bruker utfører aktiviteter

Høre eller lytte til hva en bruker sier, til stemme-
leie og tonefall, lytte etter hoste og lyder når 
brukeren puster 

Lukte på omgivelser, på kroppslukt, lukt fra 
pusten, fra urin og avføring eller fra sår 

Kjenne på huden til en bruker, om den er varm 
eller kald, tørr eller klam

Å snakke med brukeren er også viktig for å 
observere. Spør hvordan brukeren har det, for 
eksempel om dagsformen er bra, om han er 
fornøyd eller om han har smerter eller ubehag.

Hva skal du observere?
Som en hovedregel skal du alltid observere og 
rapportere alle endringer i tilstanden, dags-
formen og funksjonsnivået hos en bruker.  
Det krever at du kjenner brukeren og vet hva 
som er vanlig for ham eller henne.

Tren på å observere endringer i 
• humør og stemningsleie
• matlyst og hvor mye brukeren drikker og spiser
• vekt, om brukeren taper vekt eller legger på seg
• hvordan brukeren mestrer daglige aktiviteter 

som personlig stell og påkledning
• balanse og hvordan brukeren sitter, reiser 

seg, står og går
• aktivitetsnivå og behovet for hvile

2.3 Observasjon og rapportering
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• søvnmønster og døgnrytme
• hvordan brukeren mestrer og er opptatt av 

personlig hygiene
• bevissthetsnivået, om brukeren virker sløv 

eller tregere enn vanlig 
• pusten, normal pustefrekvens hos voksne er 

12 – 16 åndedrag per minutt. Pusten skal 
være regelmessig, dyp og ubesværet, uten 
lyder som piping, surkling eller hosting

• hudens farge og temperatur, om huden virker 
kald, blek, varm, klam, svett, rødmusset eller 
har tegn på trykksår

• væskeansamlinger eller ødemer i deler 
av kroppen, ødemer er vanligst i anklene 
eller i arm eller bein som er lammet etter 
hjerneslag

• avføring og tarmfunksjon, mange eldre har 
lett for å få treg mage, forstoppelse

• urin og vannlating, små mengder med mørk 
og konsentrert urin kan tyde på uttørring, 
hyppig vannlatingstrang og grumsete urin 
med stram lukt kan tyde på urinveisinfeksjon.

Å rapportere og dokumentere 
Det du observerer skal du rapportere videre. Det 
har to hovedhensikter:

1. God observasjon og rapportering er 
nødvendig for å vurdere brukernes 
helsetilstand og hjelpebehov til enhver 
tid. Det utgjør grunnlaget for å avgjøre 
hvilke tiltak som skal iverksettes og er 
nødvendig for å evaluere tiltakene, det 
vil si, vurdere om tiltakene virker.

2. Rapportering er nødvendig for å  
dokumentere tjenestetilbudet. Helse-
personell har en lovfestet plikt til å 
dokumentere det tilbudet de gir til  
hver enkelt bruker.
(Lov om helsepersonell av 1. januar 2001.)

Rapportering kan foregå både muntlig og skriftlig.  
Som pleieassistent har du plikt til å rapportere 
muntlig til den som er ansvarlig på hver vakt. 
Ofte vil vedkommende vurdere hva som skal 
rapporteres skriftlig i brukerens journal. Dersom 
du er vikar over lengre tid, kan du få opplæring i å 
bruke arbeidsstedets system for skriftlig rapportering.

I en rapport er det viktig at du beskriver nøyaktig 
og objektivt hva du har observert. Det betyr at du 
gjengir hva brukeren har sagt og beskriver hva du 

har sett, hørt, kjent eller luktet, ikke hvordan du 
tolker det du har observert, eller hva du tror det 
betyr. Vær alltid respektfull i omtalen av brukerne, 
enten du rapporterer muntlig eller skriftlig.

 

Hva vil det si å omtale en bruker respektfullt?
Tenk gjennom når du rapporterer – beskriver du 
objektivt eller tolker du og konkluderer?

Rapportsystemer
Det finnes mange forskjellige rapportsystemer. 
Muntlig rapportering kan foregå mellom to 
personer, i grupper eller i rapportmøter for hele 
avdelingen. De fleste steder i kommunehelse-
tjenesten bruker elektroniske systemer for skriftlig 
rapport og dokumentasjon av tjenestetilbudet.  
I tillegg kan deler av den skriftlige rapporteringen 
foregå på papir, for eksempel i rapport- eller 
beskjedbøker, ringpermer eller arkivmapper. 

Du har ansvar for å
• sette deg inn i avdelingens system for  

rapportering
• rapportere muntlig og eventuelt skriftlig 

etter opplæring
• delta i rapportmøter og lytte aktivt og 

notere når andre rapporterer til deg
• bruke det skriftlige rapportsystemet til å 

skaffe deg nødvendig informasjon om de 
brukerne du skal hjelpe

• si fra hvis det er noe du ikke forstår, eller 
hvis du trenger hjelp til å finne nødvendige 
opplysninger om en bruker du skal hjelpe.
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Fysisk aktivitet for eldre 
Bevegelse og aktivitet er grunnleggende behov 
for oss alle på lik linje med mat og drikke. 
Bevegelse og aktivitet har stor betydning for 
selvbilde, tankevirksomhet, oppmerksomhet og 
opplevelse av selvstendighet. 

Fysisk inaktivitet kan føre til funksjonstap 
og avhengighet av hjelp i daglige aktiviteter og 
gjøremål. Det å opprettholde gangfunksjon og 
evne til selvstendig forflytning er avgjørende for 
å kunne klare seg selv i hverdagen. 

Etter hvert som man blir eldre, skjer det 
forandringer i muskulaturen. Muskulaturen 
blir svakere og får redusert evne til å trekke seg 
sammen. I tillegg vet vi at muskulatur som ikke 
stimuleres regelmessig gjennom fysisk belastning, 
blir svekket. 

Eldre personer er spesielt sårbare for perioder 
med lite aktivitet og passivitet. Jo eldre og mer 
passiv en person er, desto hurtigere går ned-
brytingsfasen. En uke i sengen kan for en eldre 
person redusere styrke og kondisjon tilsvarende 
10 års naturlige aldersforandringer.

Trening og aktiv muskelbruk motvirker 
denne nedbrytingsprosessen. Regelmessig fysisk 
aktivitet hos eldre reduserer hjelpebehovet. Selv 
meget gamle og skrøpelige personer har effekt 
av trening. Enhver form for aktivitet hos eldre er 
derfor av det gode. 

Hvordan kan du utnytte et morgenstell slik 
at pasienten får mest mulig egenaktivitet og 
utbytte av morgenstellet?
Vurder dette i forhold til ord som selvstendighet, 
selvbilde, aktiv muskelbruk og trening.

2.4 Aktiv omsorg 
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Aktiviteter i dagliglivet 
Mennesket har et grunnleggende behov for å være 
i aktivitet. Det å være i aktivitet skaper trivsel og 
har stor helsegevinst både fysisk og mentalt 

Livet består av et mangfold av aktiviteter. 
Aktiviteter kan for eksempel være å stå opp, 
vaske seg, spise, lage mat, være sammen med 
andre, se på TV, spille musikk, reise osv. 

Vi utvikler oss som mennesker gjennom 
aktiviteter. Det å mestre en aktivitet henger 
sammen med selvfølelse, egen identitet og livs-
kvalitet. Nettopp fordi opplevelsen av mestring 
er så viktig, er det vår oppgave å tilrettelegge 
forholdene slik at personen vi hjelper får 
opplevelsen av å delta og mestre. 

Det sies at det eldre mennesker er mest redd 
for, er å bli avhengig av andre og å ikke lenger 
bli hørt eller få bestemme over eget liv. Det 
å delta aktivt og så selvstendig som mulig i 
daglig gjøremål som å stelle seg selv, kle på seg og 
lage mat, er for de fleste med på å opprettholde 
identitet og selvrespekt. Derfor er det vår oppgave 
som hjelpere å ha fokus på pasientens ressurser. 

Vi må vite hva pasienten kan klare selv slik at 
vi ikke går inn og overtar mer enn det som er 
nødvendig. 

Aktiviteter i nærmiljøet 
Personer med behov for omsorgstjenester har 
rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig 
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med 
andre. I følge Stortingsmelding nr. 25 “Mestring, 
muligheter og mening”, bør omsorgstjenesten 
få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og 
sosiale tiltak. Det legges vekt på kulturtiltak 
og tilgjengelighet til kulturtilbud i en helhetlig 
omsorgstjeneste.  

Sitt på en stol.
Reis deg opp til
stående uten å
skyve fra med
armene, og sett
deg ned så igjen.

Stå bak stolen,
og støtt begge
hender på
stolryggen.
Gå opp på tå  
og ned igjen.

Stå ved siden av stol 
ryggen med venstre  
ben på en telefonkatalog.
Bøy og strekk venstre ben. 
Stå deretter på høyre ben 
og gjenta øvelsen.

Stå ved siden av et 
bord. Løft vekselvis
høyre og venstre ben 
så høyt opp at låret er 
vannrett, mens leggen 
henger rett ned.

Hjemmeøvelser
Utfør 2 sett av 10 repetisjoner pr. dag. Alle øvelser utføres sakte og kontrollert.

Å være gammel i dag er å være pioner. 
Hvis vi vil leve lenge må vi ha den 
rette innstilling til at alderdommen 
har sin verdi.

(Engedal 2002)

(Helbostad 2005)
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Ett av tiltakene er etableringen av “Den kulturelle 
spaserstokken” som tilbyr kulturelle arrangement-
er og aktiviteter i nærmiljøet. 

Eldresentrene i kommunene har mange varierte 
og tilrettelagte tilbud for å stimulere til aktivitet 
og sosialt fellesskap. Mange kommuner har 
også etablert ulike “friskverntilbud” som eldre 
kan benytte. 

Frivillighetssentralene og frivillige organisasjoner 
som for eksempel Norges Røde Kors, Norske 
Kvinners Sanitetsforening og de lokale helse-
lagene, har mange tilbud til eldre. 

Hvordan kan du legge tilrette for en aktiv 
hverdag hos en bruker som ikke kommer seg ut 
på egen hånd?
Finnes det tilbud i nærmiljøet som du kan tipse 
dine brukere om?

Det er ikke underernæring, mangel på 
hygiene, medisiner og lokaliteter som er 
problemet i eldreomsorgen i dag.  
Det største problemet er ensomhet og  
mangel på sosial omgang og aktivitet.

(Britt Hermansen, Fagnytt i Nord nr 2 2011)

Det å jobbe med syke, gamle mennesker krever 
mye av deg som arbeidstaker. En arbeidsdag i 
kommunehelsetjenesten kan være fysisk krevende. 
Den største årsaken til sykefravær i Norge i dag 
er muskel og skjelettlidelser. 

Fysiske belastninger er i utgangspunktet ikke 
farlig for kroppen, men feilbelastninger, uheldige 
arbeidsstillinger og ensidig arbeid kan skape 
problemer. Det er viktig at du lærer deg riktige 
arbeids- og forflytningsteknikker. Du må også 
lære deg å bruke hensiktsmessige hjelpemidler, 
og ikke være redd for å be om hjelp når det 
oppleves nødvendig. 

God arbeidsteknikk og riktige arbeidsstillinger 
er viktig både av hensyn til bruker og av hensyn 
til deg som arbeidstaker. Riktige forflytnings-
teknikk reduserer belastninger og skader på 
helsepersonell og betyr at du har omsorg for 
brukerne, for deg selv og dine kollegers helse.

Når du skal hjelpe noen med en forflytning, 
tar du utgangspunkt i naturlige bevegelser. Vær 
bevisst på ditt eget bevegelsesmønster. Tenk 
igjennom hvordan du selv beveger deg når du 
skal ut av en seng, opp fra en stol, eller vil endre 
stilling, eller sette deg bedre til rette i stolen. 
Bruk dette som utgangspunkt for å involvere og 
aktivisere brukeren i størst mulig grad gjennom 
forflytningen. En god forflytningsløsning stimulerer 
pasienten til å ta i bruk egne krefter og ressurser 
gjennom et naturlig bevegelsesmønster. 

Forsøk å reise deg rett opp fra en stol uten at du 
bøyer deg fremover.

Det finnes mange gode tekniske hjelpemidler 
som avhjelper tunge løft, reduserer belastningen 
og trygger brukerne. Det er viktig at du setter  
deg inn i, og lærer deg å bruke, forflytnings-
hjelpemidler som er tilgjengelige på din arbeidsplass. 
Arbeidsgiveren skal gi informasjon, opplæring 
og mulighet til praktisk trening i bruk av disse 

2.5 Forflytninger 
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hjelpemidlene. Personløftere og ståheiser er 
eksempler på hjelpemidler du må lære deg å 
bruke. Andre eksempler på hjelpemidler som kan 
være nyttige i forflytninger er dreieskive, glide-
brett, glidematte, glidelaken og forflytningsbelter. 

Viktige prinsipper for god  
forflytningsteknikk
• Planlegg forflytningen
• Ta utgangspunkt i det brukeren selv kan gjøre
• Sørg for at du har brukeren med deg. Forklar 

og bli enige om hvordan dere vil gjøre det
• Bruk tiden det tar og vent med å starte 

bevegelsen (forflytningen) til brukeren er klar 
• Aktiviser og utnytt brukerens egne krefter, 

det letter arbeidsprosessen og gir brukeren 
opplevelse av mestring 

• Gi pasienten trygghet, mange brukere blir 
usikre og engstelige på grunn av ansattes 
løfting og bæring 

• Sørg for at du står stabilt med bena litt fra 
hverandre og lett bøy i knærne

• Bruk primært de store muskelgruppene, lår-
musklene er viktige i alle løft og forflytninger

• Unngå fremoverbøyinger, vridninger og 
manuelle løft 

• Unngå å stå lenge fremoverbøyd 
• Unngå å løfte der du kan trekke eller skyve
• Reduser friksjonen mellom brukeren og 

underlaget ved å bruke et glatt stoff eller 
plast når du skal trekke eller skyve brukeren

• Utnytt tyngdekraften og bruk vekselvise 
bevegelser

• Når du må løfte, løft så nært din egen 
kropp som mulig

• Unngå å hale og dra i armer og ben på den 
du skal hjelpe

• Vurder alltid behov for tekniske hjelpemidler
• Lær deg å sette grenser for deg selv og brukeren
• Hent hjelp hver gang du opplever at det 

er nødvendig.

Hvordan ville du følt det om du ble ledet ned 
i en stol du ikke visste var der, uten at du fikk 
mulighet til å bøye knær eller hofter og uten at 
du kunne bruke armer på armlenene?
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Mange av de brukerne du møter, trenger hjelp 
til å stelle seg. For de fleste betyr det mye for 
velværet og selvbildet å føle seg ren og velstelt. 
Men folk er forskjellige, og kan ha ulike vaner 
og behov og forskjellig oppfatning av hva som 
er god personlig hygiene. Noen vil kanskje 
dusje hver dag, andre foretrekker å vaske seg 
ved vasken til vanlig og dusje en eller to ganger 
i uka. Brukere som er sengeliggende eller er 
inkontinente, kan trenge hjelp til å vaske seg 
nedentil flere ganger i løpet av en dag. For de 
fleste vil morgenstellet være litt mer omfattende 
enn kveldsstellet. 

Dette bør du alltid tenke på 
Romtemperatur
Rommet må være varmt nok til at brukeren 
ikke fryser.

Planlegg godt
Planlegg hva du skal gjøre og finn fram utstyr på 
forhånd slik at du får flyt i oppgaven og slipper 
å forlate brukeren mens dere holder på.

Brukermedvirkning 
Sett deg inn i hvilke vaner brukeren har, både 
når det gjelder hva som hører med til daglig stell, 
hvordan det skal foregå og hvordan brukeren liker 
å være kledd. Spør brukeren og les i pleie- eller 
tiltaksplanen. Legg til rette for at brukeren skal 
kunne gjøre mest mulig selv, men lytt også til om 
han eller hun ikke er i form og ønsker mer hjelp 
enn vanlig. Samarbeid med brukeren og informer 
om alt du gjør.

Verdighet
Respekter brukerens ønsker og verdier. Unngå 
å blotte brukeren unødvendig, bruk håndklær 
til å dekke til en sengeliggende bruker, trekk for 
gardinene, lukk døra til baderommet eller bruk 
forheng eller skjermbrett hvis stellet foregår på 
et rom med flere brukere. Brukere som har tann-
protese bør få anledning til å skylle munnen og 
sette inn protesen før stellet starter. Hvis du må 
velge klær for brukere, følg vedkommende sin 
“stil” og sørg for at klærne er hele, rene og glatte.

Hygiene
Ha god håndhygiene, desinfiser hendene dine, 
bruk stellefrakk eller forkle, bruk hansker hvis 
du hjelper brukeren med tannpuss eller med å 
vaske seg nedentil, hold skittent og rent tøy adskilt, 
samle skittentøy i en plastpose eller skittentøytralle.

Observasjon
Tenk over hva og hvordan du kan eller bør  
observere mens du hjelper brukeren, for eksempel 
huden, dagsformen eller funksjonsnivået.

Briller og høreapparat
Hvis brukeren har briller – vask og tørk dem. 
Hvis brukeren har høreapparat – sjekk at det er 
slått på og virker. Det finnes mange forskjellige 
høreapparater. Sett deg inn i hva som kreves av 
rengjøring og vedlikehold.

Hva hører med til  
personlig hygiene?

2.6 Hjelp til personlig hygiene

HVA HVOR OFTE?

Å vaske kroppen 1 -2 ganger daglig, 
oftere ved behov. 
Dusj ukentlig eller 
oftere

Hudpleie Daglig, etter ønske og 
behov

Tannpuss eller 
munnstell

2 ganger daglig

Munnstell hos 
brukere som har 
svelgvansker

Etter hvert måltid

Hårvask Ukentlig eller oftere

Å stelle hår og 
skjegg

Daglig

Av- og påkled-
ning

I forbindelse med 
morgen- og kveldsstell

Hjelp til å sminke 
seg og til å fjerne 
sminke

I forbindelse med 
morgen- og kveldsstell

Barbering Daglig
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Prosedyrer
En prosedyre er en systematisk beskrivelse av 
hvordan du kan utføre en oppgave. Her handler 
prosedyrene om å hjelpe mennesker, og mennesker 
er forskjellige. Det betyr at du må lære deg 
prosedyrene, men kunne tilpasse dem individuelt 
alt etter hver enkelt bruker sitt funksjonsnivå, og 
hans eller hennes ønsker og behov. Vi skal se 
nærmere på framgangsmåtene for

• kroppsvask i seng
• morgenstell
• kveldsstell
• dusj 
• tannpuss
• barbering med barbermaskin
• barbering med barberhøvel.

Stell i seng
Dette trenger du
• rent tøy til bruker
• rent sengetøy etter behov
• skittentøytralle eller -pose
• vaskefat (ett eller to)
• to vaskekluter
• minst to håndklær (gjerne flere fordi hånd-

klærne blir våte etter hvert)
• engangshansker
• kam eller børste, speil
• neglesaks
• toalettsaker etter behov (tannbørste og 

tannkrem, deodorant, salver, kremer, sminke 
og barbersaker).

Dette gjør du
• Desinfiser hendene dine
• Rydd nattbordet og slå ut nattbordklaffen, slik 

at det er god plass til det utstyret som trengs
• Vask og tørk i denne rekkefølgen:

 › ansikt, ører og hals
 › hender og armer
 › bryst, armhuler og mage
 › ryggen
 › lår, legger og føtter
 › nedentil foran
 › nedentil bak.

Nedentilvask
Skift vann i vaskefatet og bytt til helt ren klut og 
håndkle før du vasker nedentil. Bruk engangshansker.
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Kveldsstell
Dette trenger du
• nattøy
• vaskefat, vaskeklut og håndkle
• tannbørste og tannkrem
• toalettsaker etter behov (salver, kremer, 

sminkefjerner).

Kveldsstellet omfatter
• å kle av seg
• å fjerne eventuell make-up
• å vaske kroppen etter ønske og behov
• hudpleie etter ønske og behov
• tannpuss eller munnstell.

Dusj
Dette trenger du
• vaskekluter, badehåndkle og 1–2 små håndklær 
• rene klær til brukeren
• engangshansker, plastforkle og støvler, eller 

lange skoovertrekk til deg selv
• såpe, sjampo og eventuelt balsam
• kam eller hårbørste
• toalettsaker etter behov (deodorant, salver, 

kremer, sminke og barbersaker)
• neglesaks.

Dette gjør du
• Pass på at hjulene på dusjstolen er låst
• Juster vanntemperaturen og kjenn selv før 

du prøver temperaturen på brukerens arm 
eller bein

• Vask bruker ovenfra og nedover. Start med 
hårvask. Skyll godt. Tørk 

• Bruk salver, kremer og deodorant etter behov
• Påkledning 
• Stell og klipp neglene på hendene og  

føttene etter behov
• Rengjør dusjstolen og badematta med 

desinfeksjonssprit
• Rydd og luft badet.

Av- og påkledning
Som regel er det lettest å starte påkledningen på 
den siden som er minst bevegelig, eller har mest 
smerter. Motsatt er det best å begynne å kle av 
en person på den siden som er mest bevegelig, 
eller gjør minst vondt. Det finnes også en rekke 
hjelpemidler som kan lette av- og påkledning 
og bidra til at bruker blir mer selvhjulpen, for 

Å vaske kvinner nedentil 
Vask først forsiktig rundt urinrørsåpningen for å 
unngå at bakterier kommer dit fra huden. Vask 
deretter forfra og bakover for å unngå å føre 
tarmbakterier til skjeden eller urinrørsåpningen. 
Tørk og smør eventuelt med vannavstøtende salve.

Å vaske menn nedentil
Trekk forhuden forsiktig tilbake og vask rundt 
urinrørsåpningen og penishodet. Tørk, og trekk 
forhuden fram igjen. Løft pungen forsiktig opp 
og vask der og i lysken. Smør eventuelt med 
vannavstøtende salve.

• Skift sengetøy etter behov
• Hjelp brukeren med å kle på seg eller legg 

over dyna 
• Stell og klipp neglene på hendene og føttene 

etter behov
• Tannpuss (vask hendene dine først)
• Hårstell, eventuelt hjelp brukeren med å 

sminke seg eller barbere seg
• Sørg for at brukeren ligger behagelig og har  

ringeklokke eller trygghetsalarm innen rekkevidde
• Rydd og luft på rommet
• Desinfiser hendene dine.

Morgenstell
Dette trenger du
• rent tøy til pasienten
• rent sengetøy etter behov
• vaskefat (ett eller to)
• to vaskekluter og to håndklær 
• engangshansker
• kam eller børste
• toalettsaker etter behov (neglesaks, tann-

børste, tannkrem, deodorant, salver, kremer, 
sminke og barbersaker).

Morgenstellet omfatter
• vask av kropp etter ønske og behov (som regel 

ansikt, hender, armhulene, nedentil og føttene)
• hudpleie og fjerning av make-up etter 

ønske og behov
• stell og klipp negler etter behov
• påkledning
• stell av hår
• barbering eller stell av skjegget hos menn
• tannpuss eller munnstell
• sminke og smykker etter ønske
• å re senga og å rydde og lufte rommet.
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eksempel skohorn, strømpepåtrekker, knappe-
knepper, påkledningspinne og gripetang. 

Barbering med maskin
Dette trenger du
• barbermaskin
• eventuelt etterbarberingsvann 
• speil.

Dette gjør du
• Desinfiser hendene dine
• Stram huden med den ene hånden.
• Barber ansiktet og halsen med  

rolige bevegelser
• Bruk etterbarberingsvann etter ønske
• Tøm barbermaskinen, og børst vekk skjegg-

restene, sett den eventuelt i rensevæske.

Barbering med høvel
Dette trenger du
• barberhøvel
• barberskum
• vaskefat med varmt vann
• håndkle
• eventuelt etterbarberingsvann
• speil.

Dette gjør du
• Desinfiser hendene dine
• Legg håndkleet over brystet til brukeren
• Fukt ansiktet og halsen med varmt vann
• Stryk barberskum utover ansiktet og halsen
• Stram huden med den ene hånden mens du 

barberer med den andre
• Barber med skjeggveksten: ovenfra og nedover 

i ansiktet, nedenfra og opp på halsen
• Skyll barberhøvelen hyppig mens du holder på
• Skyll huden med rent vann til slutt, og tørk
• Tilby etterbarberingsvann
• Rengjør utstyret og rydd bort.

Munn- og tannpleie
God munn- og tannhygiene er viktig for 
velværet og forebygger tannråte og infeksjoner 
i munnhulen. Dårlig tannhygiene kan føre til 
store helseproblemer: Tannråte kan føre til store 
smerter og søvnproblemer. Dårlige tenner eller 
dårlig tyggefunksjon kan føre til dårlig matlyst 
og problemer med å spise. 

Mange eldre har tannproteser. De skal pusses like 
ofte som egne tenner. Når de ikke er i munnen, 
skal de ligge i rent vann. 

Observer og rapporter tegn på infeksjoner, hull 
eller tannråte, for eksempel misfarging eller belegg 
på tennene, tannkjøttet eller tunga, ubehagelig 
lukt fra munnen eller sår i eller rundt munnen. 

Tannpuss
Dette trenger du
• engangshansker
• tannbørste og tannkrem
• glass 
• pussbekken hvis bruker ikke kan sitte ved 

vasken
• munnskyllevann hvis brukeren skal ha det
• håndkle.

Dette gjør du
• Desinfiser hendene og ta på engangshansker
• Legg håndkleet over brystet til pasienten
• La brukeren skylle munnen 
• Puss tennene mens du holder kinnet til side 

med en finger
• Puss med lette bevegelser, ytter- og inner-

sidene av tennene og tyggeflatene 
• Brukeren skyller munnen med vann
• Brukeren skyller eventuelt med munn-

skyllevann 
• Hvis brukeren har delproteser, puss dem og 

sett dem på plass i munnen
• Rydd vekk, og rengjør og desinfiser utstyret.

Stell av tannproteser
Dette trenger du
• engangshansker
• myk tannbørste eller protesebørste
• tannkrus og kopp med lokk
• pussbekken hvis bruker ikke kan sitte ved vasken
• oppvaskmiddel eller spesielt 

rengjøringsmiddel for proteser 
• festemiddel
• håndkle.

Dette gjør du
• Desinfiser hendene og ta på deg engangshansker.
• Fyll vann i vasken slik at protesene ikke 

skades hvis de faller ut av hendene dine
• Skyll protesene i rennende, lunkent vann og 

puss dem 
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• Skyll godt i rennende, lunkent vann og legg 
protesene i lunkent vann i koppen

• Legg håndkleet over brystet til brukeren
• La brukeren skylle munnen, og børst 

gummene, eventuelt tungen og ganen 
forsiktig hvis de har belegg

• La brukeren skylle munnen
• Dryss litt festemiddel på protesene før 

brukeren setter dem på plass i munnen.
Hjelp til ved behov

• Rydd vekk, og rengjør og desinfiser utstyret.
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En viktig oppgave som pleieassistent er å hjelpe 
til under måltider. Og et måltid er mer enn mat. 
Det er en arena for trivsel og kontakt med andre, 
samtidig som måltidene skal ivareta brukerens 
behov for ernæring. Oppgaver for deg kan være å

• tilberede enkle måltider
• dekke et hyggelig bord og skape en hyggelig 

stemning rundt bordet
• servere maten delikat og appetittvekkende, 

både til personer rundt et bord og på brett 
til brukere som får maten brakt til rommet sitt

• observere og rapportere om matlyst, og 
stimulere matlysten 

• hjelpe brukere som ikke greier å spise selv.

Ernæring
Mange eldre som bor på sykehjem eller mottar  
hjemmesykepleie, er eller står i fare for å bli 
underernært. Når vi blir eldre, reduseres muskel-
massen. Med det avtar behovet for energi.  
Energibehovet reduseres også hos personer som 
er lite aktive og hos personer som sitter i rullestol. 
Dette gjelder mange eldre brukere. Sannsynligvis 
synker behovet for fett og karbohydrater mest, 
mens proteinbehovet ikke synker i samme grad.  
Behovet for mineraler og vitaminer er det samme 
hos eldre som hos yngre voksne. 

Eldre bør altså ha et næringstett kosthold som 
er rikt på mineraler og vitaminer, for eksempel 
kjøtt, fisk, grovt brød og andre grove kornvarer, 
grønnsaker, frukt og bær.

Mange eldre mennesker opplever at de får 
treg mage, noe som ofte er en følge av alders-
forandringer og av at de er mindre fysisk aktive. 
I tillegg svekkes tørstesansen, slik at de får i seg 
for lite væske. 

Fiberrik mat kombinert med rikelig drikke, 
minst 1 liter, bidrar til å forebygge treg mage. 
Svisker har også god effekt, og er bedre å spise enn 
avføringspiller. Svisker har ingen bivirkninger. 

Råd for å unngå forstoppelse og treg mage:
• Drikk mye - minst 1 liter daglig 
• Drikk 1- 2 glass vann før frokost

• Spis små, regelmessige og varierte måltider 
• Spis mat med mye fiber, som for eksempel 

grovt brød, frukt og grønnsaker. En som 
ikke er vant med å spise fiberrik mat, bør gå 
gradvis over til det. For brå overgang kan 
gi luftplager. Husk at mye fiber kan gjøre 
vondt verre uten nok væske. 

Tenk på de brukerne du kjenner.  
Hva og hvor mye drikker de i løpet av en dag?  
Drikker de nok?
Hva og hvor mye spiser brukerne?

Matlyst
Med alderen svekkes både luktesansen og smaks- 
sansen. Samtidig avtar som nevnt, energibehovet. 
Det kan føre til nedsatt appetitt hos en del eldre. 
Også andre forhold kan påvirke matlysten:

• fysiske og psykiske helseproblemer  
og sykdommer 

• at du ikke får mat som du er vant til  
og liker å spise

• at du ikke greier å spise selv og ikke  
får den hjelpen du trenger

• ubehagelig lukt
• rot, støy og uro 

Et hyggelig måltid stimulerer både matlysten og 
humøret.

Tenk på en eller flere av brukere som har dårlig 
matlyst. Hva kan du gjøre for å stimulere mat-
lysten til denne eller disse brukerne?

2.7 Måltid og ernæring
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Hva er et hyggelig måltid?
Vi kan ha forskjellig oppfatning av hva som er 
et hyggelig måltid, men dette er noe de fleste 
setter pris på

• frisk luft i rommet
• god tid og rolige, oversiktlige omgivelser
• pent dekket bord, gjerne med duk, pent 

servise og servietter 
• å få mat en liker 
• riktig temperatur på maten

 › varm mat serveres varm, 
 › kald mat og drikke skal være kaldt

• å få maten pent og delikat anrettet på  
tallerkenen, ikke for store porsjoner

• å få nok hjelp.

Hjelpemidler
Noen brukere kan spise selv hvis de har gode 
hjelpemidler. Det finnes flere typer, for eksempel

• tutekopp
• sugerør
• tallerkenkant i plast
• bestikk med tykkere gripetak
• “skli-ikke”- eller antiskli-gummiskive til å 

legge under tallerkenen
• termotallerken 
• større og lettere glass eller kopp med håndtak.

De fleste sykehjem har de vanligste hjelpemidlene 
tilgjengelig. Hjemmeboende brukere kan få 
hjelpemidler gjennom hjelpemiddelsentralen. 
Snakk med fadderen din eller med en sykepleier 
hvis en bruker trenger hjelpemidler. 

Å gi mat
Noen brukere må du gi mat. Før du finner fram 
det du trenger, må du vite om brukeren trenger 
spisehjelpemidler som for eksempel kopp med 
tut, sugerør eller bestikk med tykkere grep. Med 
gode hjelpemidler kan han kanskje greie å gjøre 
noe selv, og det kan være lettere å spise uten å søle.

Du må også vite om det er matvarer brukeren 
ikke tåler, eller ikke skal spise.

Dette trenger du
• spiseserviett eller linserviett
• papirserviett
• bestikk

• kopp og/eller glass til drikke
• maten som brukeren skal spise.

Dette gjør du
• Hjelp brukeren med å finne en god sittestilling
• Desinfiser hendene dine og tilby brukeren 

hjelp til å vaske hendene.
• Legg spiseservietten i fanget til brukeren 

eller over brystet hvis han sitter i senga
• Plasser maten slik at brukeren ser den  

og kan nå den
• Sett deg godt til rette selv, i øyehøyde  

med brukeren
• Oppmuntre brukeren til å gjøre det  

han greier selv
• Start med å tilby drikke, det gjør det  

lettere å svelge
• Bruk god tid for å unngå at brukeren 

svelger vrangt
• Pass på så brukeren ikke brenner seg hvis 

maten er varm
• Skjær opp eller mos maten etter hvert, hvis 

det er nødvendig (ikke før du serverer maten)
• Brukeren bør helst sitte oppreist i ca. 15 

minutter etter måltidet.

Hvis andre skal mate deg, hvordan vil du det 
skal foregå? 
Hva er viktig for at du skal oppleve det som et 
hyggelig måltid?

Dette bør du observere og rapportere
• hva brukeren liker å spise og drikke
• hva og hvor mye brukeren har spist og 

drukket, oppgi mengden så nøyaktig som 
mulig. 

• hva brukeren greier å gjøre selv 
• hvilke hjelpemidler som kan være nyttige 

for brukeren
• om brukeren har problemer med å tygge 

eller å svelge.
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Hvordan oppgir du nøyaktig hvor mye en bruker 
har spist?
Hvor mye væske romme et vanlig glass?
Hvordan kan du vite hvor mye en bruker drikker 
i løpet av et døgn?
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Menneskekroppen er skapt for å være aktiv og 
fungerer best når den har balanse mellom aktivitet 
og hvile. Dette er noen komplikasjoner som 
inaktivitet kan føre til:

• treg mage og forstoppelse 
• urinveisinfeksjon 
• trykksår 
• svekkelse av musklene og skjelettet og  

feilstillinger i leddene
• blodpropp
• ortostatisk blodtrykksfall
• lungebetennelse
• psykiske problemer, som depresjon og 

forvirring.

Det er viktig å gjøre hva vi kan for å unngå disse 
komplikasjonene. De påfører brukerne ekstra 
lidelse og svekker både helsa og funksjonsnivået. 
Dessuten er det lettere å forebygge komplikasjonene 
enn det er å behandle dem når de først har oppstått. 

Under kan du lese om generelle tiltak for å 
forebygge komplikasjoner ved immobilitet.  
I tillegg skal vi nærmere på tiltak knyttet spesielt 
til tre av de aller vanligste komplikasjonene, 
nemlig forstoppelse, urinveisinfeksjon og trykksår. 

Tenk alltid på å forebygge
Noen stikkord for å forebygge komplikasjoner 
hos lite aktive brukere er:

• aktivitet
• ernæring og drikke
• samarbeid, informasjon og motivasjon
• observasjon og rapport.

Aktivitet
Legg til rette for fysisk, mental og sosial aktivitet. 
Utnytt de mulighetene som daglige aktiviteter gir. 
Brukeren kan

• gjøre mest mulig selv i stell og påkledning
• gå med støtte i stedet for å bli kjørt i rul-

lestol, for eksempel til badet, WC og stua 
• løfte, bøye og strekke på armer og bein med 

jevne mellomrom gjennom hele dagen
• lese, lytte på radio eller musikk, se på tv, 

snakke med andre eller spille spill
• delta i fellesaktiviteter på avdelingen eller 

på et dagsenter eller eldresenter

Vær klar over at ortostatisk blodtrykksfall kan føre 
til svimmelhet og fare for fall når brukeren reiser 
fra sittende eller liggende stilling. Derfor bør du 
alltid bruke god tid, og oppfordre brukeren til å 
sitte litt på sengekanten før han reiser seg opp fra 
liggende stilling.

Ernæring og drikke
Et næringsrikt og variert kosthold styrker helsa 
og allmenntilstanden. Det er nødvendig for at 
brukeren skal ha energi til å være aktiv. I tillegg 
øker det motstandskraften mot sykdom og de 
komplikasjonene som immobilitet kan føre til, 
og sår gror lettere. 

Nok drikke, minst en liter hver dag, er 
nødvendig for å opprettholde væskebalansen. 
Uttørring øker faren for blant annet forvirring, 
blodpropp, forstoppelse, urinveisinfeksjon og 
trykksår. 

2.8 Å forebygge komplikasjoner  
ved immobilitet

Immobilitet = nedsatt bevegelighet
Decubitus = trykksår
Kontrakturer = feilstilling i ledd
Obstipasjon = forstoppelse, treg mage
Trombose = blodpropp

Ortostatisk blodtrykksfall = blodtrykket i hjertets 
arbeidsfase synker plutselig når en person reiser seg 
fra liggende eller sittende stilling
Dehydrering = uttørring
Inkontinens = mangel på kontroll over urin og avføring
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Samarbeid, informasjon  
og motivasjon
Det er brukeren selv som avgjør hva han vil 
gjøre, spise og drikke. Derfor er det viktig at han 
har kunnskap om hvordan han kan forebygge 
komplikasjoner ved immobilitet og om hvorfor 
det er viktig. Dagsformen kan variere og med 
det, mestringsevnen og behovet for hjelp. Lytt 
til brukeren, informer om tiltakene og spør om 
hvordan du best kan legge til rette for nettopp ham. 

Observasjon og rapport
Observasjon og rapport er viktig for å oppdage 
mulige komplikasjoner så tidlig som mulig. 
Det er også viktig for å vite om de forebyggende 
tiltakene virker som de skal. Dette bør du 
observere og rapportere:

• symptomer på komplikasjoner
• aktivitets- og funksjonsnivå
• ernæring og drikkemengde.

Forstoppelse 
Forstoppelse, eller obstipasjon, er et vanlig problem 
blant eldre. Symptomer kan være at det går lenger 
tid enn normalt mellom hver gang brukeren har 
avføring, avføringen kan være hard og knollete og 
komme i små mengder, og brukeren kan føle seg 
oppblåst og ha vondt i magen.

Årsaker
Medvirkende årsaker til treg mage kan være

• lav fysisk aktivitet
• undertrykking av avføringstrangen
• for lite fiber i kosten og for lite drikke
• noen legemidler.

Dette forebygger
• aktivitet
• fiberrik kost
• rikelig drikke, minimum en liter per dag
• gode toalettrutiner, brukeren må slippe å 

vente på hjelp til toalettbesøk, ha god tid  
og mulighet for å være alene på WC.

Observer og rapporter
• avføring og tarmtømming

 › hyppighet
 › mengde
 › konsistens

• om brukeren føler seg oppblåst eller har 
vondt i magen.

Urinveisinfeksjon
Urinveisinfeksjon er en betennelse i urinveiene. 
Et folkelig ord er blærekatarr. Urinveisinfeksjon 
kan gi symptomer som hyppig vannlatingstrang, 
grumsete og illeluktende urin, svie ved vannlating  
og smerter eller trykkfølelse i nedre del av magen. 
Urinveisinfeksjon forkortes ofte til UVI.

Årsaker
Urinveisinfeksjon oppstår når det kommer 
bakterier i urinveiene, som oftest tarmbakterier 
hos inaktive brukere (E.coli-bakterier). 

Disse bakteriene finnes naturlig i tarmen og kan 
lett føres fra endetarmen til urinrørsåpningen. 
Medvirkende årsaker til urinveisinfeksjon kan være

• at brukeren drikker lite, som gir dårligere 
gjennomskylling av urinveiene

• at brukeren er inkontinent, det vil si mangler 
kontroll over urin eller avføring 

• at brukeren ikke får skiftet bleie raskt når 
det er urin eller avføring i bleien 

• for dårlige håndhygiene hos pleierne.

Dette forebygger
• god håndhygiene hos personalet
• god intimhygiene hos brukeren og  

nedentilvask på riktig måte
• gode toalettrutiner, hyppig skift av  

innlegg eller bleier
• rikelig drikke, minimum en liter per dag.

Observer og rapporter
• hyppighet og mengde ved vannlating
• lukt og utseende på urinen
• om brukeren har svie ved vannlating
• om brukeren har magesmerter eller  

trykkfølelse i magen.

Ernæring  
s. 49
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Trykksår
Trykksår, eller decubitus, er sår som oppstår 
fordi blodtilførselen til et hudområde blir 
hemmet. Hudcellene i området dør av mangel  
på oksygen. Mange kaller trykksår for liggesår. 
Det er litt misvisende, for slike sår kan like 
gjerne oppstå av å sitte mye som av å ligge mye. 

De vanligste stedene å få trykksår er 
• hoftene 
• setet 
• korsryggen 
• skulderbladene
• hælene 
• anklene 
• innsiden av knærne
• albuene
• bakhodet
• ørene

Det første tegnet på utvikling av trykksår er at 
huden i det utsatte området blir rød.

Årsaker
Årsaker til trykksår kan være
• vedvarende trykk mot et punkt på huden, 

for eksempel av smuler i senga
• huden blir klemt mellom knoklene og under- 

laget, for eksempel når en bruker blir sittende 
eller liggende lenge i samme stilling

• friksjon, for eksempel hvis du skyver en 
bruker inn i stolen, eller drar en bruker 
oppover i senga.

Fuktig hud, for eksempel på grunn av svette eller 
våt bleie, øker risikoen for trykksår. 

Dette forbygger
• å avlaste trykk ved å

 › bruke hjelpemidler som spesielle  
madrasser og puter

 › skifte stilling ofte hvis brukeren  
sitter eller ligger mye

• næringsrikt og variert kosthold
• rikelig drikke, helst mer enn en liter per dag
• god hudpleie, det vil si sørge for at huden 

er ren og tørr, ikke gni eller massere utsatte 
hudområder, bruke vannavstøtende salve på 
hud som er utsatt for fukt.

Observer og rapporter
• røde merker på hudområder som er utsatt 

for trykk.

I hvilke situasjoner kan du lettest observere om 
en bruker er i ferd med å få trykksår?
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Døden er avslutningen av livet. Døden har inn-
trådt når personen ikke lenger puster og hjertet 
har sluttet å slå. ”Døende” brukes for å beskrive 
pasienter som lider av uhelbredelig sykdom med 
dårlige leveutsikter og som har svært begrenset 
tid igjen å leve. I denne perioden blir oppmerk-
somheten rettet mot lindring av plagsomme 
symptomer, spesielt smerter. Det er viktig at 
smerter forebygges ved at medikamenter blir gitt 
regelmessig og ikke bare hver gang pasienten 
klager over smerter. I dag regner vi med at ca.  
40 % dør på sykehus, 40 % på sykehjem og 15- 
20 % i sine hjem.

De siste timer og dager
De siste timer og dager kalles ofte terminalfasen 
og kjennetegnes ved at pasienten 
• har svelgproblemer
• slutter å spise fordi han er i ferd med 

å dø. Han dør ikke fordi han slutter å 
spise. Denne sammenhengen er viktig å få 
formidlet til pårørende, som ofte kan være 
opptatt av å få i pasienten mat

• har eller får hudforandringer:
 › blålig farge på leppene
 › marmorlignende farge på bena og etter 

hvert på resten av kroppen
 › kalde føtter. Etter hvert også kald  

oppover bena
 › ”drag i ansiktet” – blir hvit rundt munnen 

og kald på nesa 
• mangler kontroll over vannlating og 

avføring
• har uregelmessig puls
• er uklar og har nedsatt bevissthet eller er 

bevisst løs. Det er viktig å huske at hørselen 
er den siste sansen som forsvinner

• har endringer i pusten – pustepauser 
avløst av dype åndedrag. Dødsralling er en 
surklete og støyende respirasjon hos døende 
som verken er i stand til å hoste opp slim 
eller svelge det. Surklingen/rallingen er oftest 
mer plagsomt for pårørende og personalet 
enn for pasienten selv.

Pasienter skal ikke dø alene. Det kan være behov 
for at en pleier er til stede hos pasienten hele 
tiden for å kunne gi den nødvendige omsorgen. 
Behovet vurderes i samarbeid med pårørende 
dersom de ønsker å være tilstede. Dersom det 
leies inn ekstravakt, bør denne personen arbeide 
ute i avdelingen, og en kjent person (fast perso-
nale?) være hos pasienten. 

Målet for omsorgen er at pasienten opplever 
en verdig og god avslutning på livet. Det inne-
bærer at også de pårørende blir godt ivaretatt. 

Observer og rapporter
•  om pasienten har smerter  

– er urolig eller ynker seg
• om pusten forandrer seg – pustepauser, 

 ralling ol?
• om hender og føtter blir kalde
• om hudfargen endrer seg
• pårørendes reaksjoner og behov.

Tenk på dette når du hjelper
• Bidra til ro rundt pasienten, gjerne dempet 

belysning. 
• Unngå unødig aktivitet
• En hånd å holde i kan gi mer trygghet enn 

mange ord
• Pårørende er de viktigste for pasienten – vi 

skal ikke ta deres plass. Vis gjerne pårør ende 
hvordan de kan hjelpe ved å tilby litt drikke, 
fukte munnen og lignende.

• Trøst i denne sammenheng betyr ikke å for-
søke og stoppe gråt og andre følelser, men å 
gi rom for dem.

Hvordan kan du støtte en som skal dø? 

2.9 Når noen dør

Observasjon 
og  

rapportering  
s. 36
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Når døden har inntruffet
Fagansvarlig som er på jobb varsles med en gang. 
Fagansvarlig har ansvart for videre oppfølging 
når hun/han kommer til pasienten. I alle kom-
muner er det utarbeidet retningslinjer for hva 
som skal skje når en pasient dør på sykehjemmet 
eller med hjemmetjeneste. 

Ta tid til stillhet når døden har inntruffet. 
Skriv ned tidspunktet, hvordan pasienten døde, 
og hvem som var til stede. I Norge er det vanlig 
at en lege undersøker den avdøde og konstaterer 
at døden er inntrådt, for så å skrive dødsat-
test. I helseinstitusjoner er slik ”syning av liket” 
påbudt ved lov. Utenfor helseinstitusjoner er 
det strengt tatt nok at to voksne personer kan 
bevitne at personen er død. Det gjelder tilfelle 
der dødsfallet var ventet. Lege må uansett skrive 
ut dødsattest.

Stell av døde
Den døde vaskes og stelles som i et vanlig 
morgen stell av to pleiere. Pårørende kan inviteres 
til å delta. Stellet foregår med respekt. Medisinsk 
utstyr som veneflon, urinkateter og lignende 
fjernes. Den døde legges flatt med en liten pute 
under nakken. Armene legges ned langs siden, 
eller samlet over brystet. En ren skjorte legges 
over overkroppen og den døde dekkes med en 
dyne opp til brystet/halsen. Noen ønsker at den 
døde skal ha eget tøy på seg. Rommet ryddes 
og pyntes med lys og blomster. Den døde blir 
liggende på rommet så lenge pårørende ønsker å 
være sammen med vedkommende. Pårørende tar 
så kontakt med et begravelsesbyrå som tar seg av 
det som skal skje videre. Byråene gir informasjon 
om alt de pårørende trenger å vite og gjøre.

Pårørende
Pårørende er vanligvis en ressurs for pasienten 
og ønsker som regel å være tilstede. Omsorg for 
døende innebærer også at vi må vise omsorg for, 
og ta vare på de pårørende. Pårørende er i en 
krevende og spesiell livssituasjon og har behov 
for støtte. Vi kan tilby mat, drikke og sørge 

avlastning slik at de kan hvile. Mange har et 
stort behov for informasjon og må få tilbud om 
å snakke med lege, sykepleier eller andre fag-
personer. Noen ønsker å snakke med prest eller 
andre religiøse veiledere. 

Ved dødsfall gir fagansvarlig på jobb infor-
masjon til den som er oppgitt som nærmeste 
pårørende. Nærmeste pårørende kan formidle 
informasjonen videre til andre berørte. Mange 
avdelinger har en ”etterlattekonvolutt” med 
informasjon som kan være nyttig i forbindelse 
med dødsfallet.

Sorg
Å miste et nært familiemedlem eller en nær 
venn er en følelsesmessig belastning. Dødsfallet 
kan gi en sorgreaksjon som kan vare i måneder 
og år. Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Sorg 
er ingen sykdom, men kan være energikrevende 
og gjør at de pårørende blir ekstra slitne. Hvor-
dan mennesker mestrer sine sorgreaksjoner er 
avhengig av mange faktorer som for eksempel 
tidligere erfaringer, helse, støtte fra slektninger, 
venner og helsepersonell. 

Hvordan kan du støtte pårørende som sørger? 

Reaksjoner hos deg som hjelper 
Vanligvis tenker vi ikke så mye over at alle skal 
dø. Når du kommer i situasjoner der du møter 
døende og deres pårørende, er det naturlig å 
tenke på at du selv og dine nærmeste vil komme 
i samme situasjon. Dette kan oppleves skrem-
mende og gjøre deg usikker. Det er viktig at 
du er trygg og kan snakke med dem du jobber 
 sammen med om dine tanker og opplevelser. 
Erfarne pleiere kan gi veiledning og være til støtte. 

Har du opplevd dødsfall på nært hold?
Hvordan reagerte du?

Veneflon = tynt plastrør som er lagt inn i en blodåre 
for å tilføre væske, næring og medisiner.
Urinkateter =  tynn gummislange som blir lagt inn 
i urinblæren for å tømme den for urin.

 56



Sykdommer hos eldre

DEL 3
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Normal aldring er forandringer i kroppen som 
skjer med oss alle. Mange faktorer påvirker 
aldringsprosessen og den har innvirkning på alle 
områder i livet vårt. Arvelighet og miljømessige 
forhold har betydning for utviklingen. Aldrings-
prosessen påvirkes også av stress, livsstil, kosthold, 
sykdom, skader, forurensing og sosiale forhold. 

Økende alder endrer kroppens evne til å 
opprettholde normal væskebalanse og til å regulere 
blodtrykket. Kroppen har ikke lenger samme 
evne til å justere for temperaturendringer. Søvn-
mønsteret endres, balansen svekkes, reaksjons-
evnen og tankeprosesser kan bli langsommere. 
Reservekapasiteten reduseres, noe som betyr at 
man ikke har så mye “å gå på” lenger. 

Hvordan kan du ta hensyn til normale alders- 
forandringer i den daglige omsorgen for pasienten? 

3.1 Normal aldring

3.2 Eldre og sykdom
Med økende alder øker sjansen for sykdom. 
Fordi aldringsprosessen endrer mye i kroppen 
kan symptomene på sykdom være annerledes 
hos eldre enn hos yngre. Normalt vil for eksempel 
feber og nedsatt allmenntilstand være typiske 
symptomer på en infeksjon. Hos en eldre person 
kan symptomene være akutt svikt i evne til 
for eksempel å stelle seg selv, balansen kan bli 
dårligere eller personen kan bli forvirret.

Fordi reservekapasiteten hos eldre er redusert, 
er de mer sårbare for påkjenninger. Eldre blir 
lettere syke og trenger lengre tid på å bli friske. 
Mange har flere sykdommer samtidig. Det kan 
være vanskelig å diagnostisere nyoppstått sykdom. 
Derfor er det viktig å være oppmerksom på og 
rapportere alle forandringer i helsetilstand og 
funksjonsnivå.

Akutt 
forvirring 

s. 59
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Endring av syn og hørsel 
Nedsatt syn og hørsel er vanlig hos eldre. Dette 
må vi som hjelpere ta hensyn til i det daglige. 

Nedsatt syn og hørsel påvirker evnen til å 
utføre daglige aktiviteter som personlig stell og 
matlaging. Det kan gjøre det vanskelig å følge med 
på det som skjer og å tilegne seg informasjon 
gjennom aviser, radio og TV. Nedsatt syn påvirker 
evnen til å orientere seg i omgivelsene. Endring 
av dybdesynet påvirker balansen og gangfunksjonen. 
Nedsatt hørsel kan gjøre kommunikasjonen 
vanskelig. I samhandling med denne pasienten 
er det viktig at du

• skaper ro og trygghet
• kommuniserer tydelig, både med ord og 

med kroppsspråket ditt 
• sjekker at høreapparater fungerer, sjekk 

både batterier og rengjøring 
• passer på at briller er rene
• sørger for at det er godt lys der pasienten 

oppholder seg.

Akutt funksjonssvikt 
Akutt funksjonssvikt er plutselige endringer i 
funksjonsnivå. Det kan for eksempel være at 
pasienten fra en dag til den andre ikke klarer å 
reise seg, ikke klarer å kle på seg, ikke har mat-
lyst, eller er uvanlig slapp og trett. 

Fall 
Normale aldersforandringer og redusert balanse 
gjør eldre mer utsatt for fall. Omtrent 35 % av 
alle over 65 år og bortimot 50 % av de over 80 
år faller minst en gang i året. 10 % av alle fall 
fører til skade. Fall kan i mange tilfeller være 
et symptom på en underliggende sykdom eller 
infeksjon. Mange eldre bruker medikamenter 
som medfører økt risiko for å falle.

Fall kan føre til at man mister tilliten til egen 
styrke og blir redd for å falle igjen. Pasienten 
kommer inn i en negativ spiral hvor passivitet 
og inaktivitet fører til økt falltendens og behov 
for mer hjelp i daglige aktiviteter.

Et fall skal alltid rapporteres til ansvarlig 
sykepleier, selv om det ikke har ført til skade. 

Fallforebyggende tiltak kan blant annet være  
å sørge for god fremkommelighet i boligen,  
fjerne løse matter og teppekanter, sørge for godt  
lys og at pasienten har fottøy som sitter godt  
på foten og gir god støtte. Styrketrening og 
utholdenhetsøvelser bedrer styrke og balanse og 
reduserer falltendensen.

Hvilke fallforebyggende tiltak er iverksatt hos de 
brukerne eller pasientene du går til?

Ernæringsvikt 
Undersøkelser viser at så mange som 20 til 60 % 
av pasienter i hjemmetjenesten, sykehjem og 
sykehus er, eller står i fare for å bli, underernærte. 
Underernæring øker risiko for komplikasjoner, 
reduserer motstand mot infeksjoner og forverrer 
fysisk og mental funksjon. Pasienter som er i 
risikosonen må følges opp med jevnlig veiing. 

Inkontinens 
Inkontinens eller ufrivillig vannlating er et vanlig 
problem, spesielt for eldre kvinner. Ufrivillig vann- 
lating kan også være et tegn på akutt sykdom som 
for eksempel en urinveisinfeksjon. 

For mange kan det være vanskelig å takle 
ufrivillig vannlating, og det kan føre til inaktivitet 
og sosial isolasjon. 

Akutt forvirring 
Akutt forvirring, eller delirium, er ganske vanlig 
hos eldre mennesker i forbindelse med sykdom, 
skade og overmedisinering. Brå slutt av et 
legemiddel eller alkohol kan også føre til akutt 
forvirring. Delirium blir ofte oversett eller feil-
diagnostisert som demens, men er i motsetning 
til demens, en tilstand som går over når man 
behandler årsaken. 

Akutt forvirring påvirker hjernen. Personen 
får svekket bevissthet, nedsatt oppmerksomhet 

3.3 Vanlige helseproblemer hos eldre

Ernæring  
s. 49
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og konsentrasjon. Hukommelsen er nedsatt 
og pasienten er ikke orientert for tid, sted og 
situasjon. Aktivitetsnivået endres og kan veksle 
raskt mellom overaktivitet og passivitet. Søvn-
forstyrrelser og endringer i døgnrytmen er vanlig. 
Akutt forvirring oppstår brått, og symptomene 
svinger markert i løpet av døgnet. En form 
for akutt forvirring kalles stille delirium. Stille 
delirium kan være lett å overse fordi pasienten er 
rolig og passiv.

Pasienter med akutt forvirring bør i legges inn 
på sykehus for å få avklart årsak og diagnose slik 
at nødvendig og riktig behandling og omsorg blir 
gitt. Husk alltid å rapportere endringer i tilstand 
til pasienten du er hos.

Eldre og legemiddelbruk 
Den eldre pasienten har ofte flere sykdommer.  
Det betyr i mange tilfeller at en pasient bruker 
flere medisiner. Alle legemidler kan gi bivirkninger, 
og jo flere medikamenter en pasient bruker, desto 
større er faren. Ved bruk av flere medikamenter 
samtidig, kan disse påvirke hverandre og ytterligere 
øke faren for bivirkninger. Utskillelsen av legemidler 
tar lengre tid hos eldre enn hos yngre personer, 
fordi eldre gjerne har nedsatt nyrefunksjon, mindre 
vann og prosentvis mer fett i kroppen. 

Medikamenter kan hope seg opp i kroppen 
og føre til økte bivirkninger og noen ganger 
alvorlige forgiftninger. Forvirring, tretthet,  
forstoppelse, fall og forandringer i pusten kan 
være bivirkninger av medisiner. 
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Hva er demens?
Demens er en samlebetegnelse for flere  
sykdommer. Felles for disse sykdommene er at 
de rammer hjernen og fører til at hjerneceller 
dør. Demens rammer først og fremst eldre, og 
risikoen øker jo eldre vi blir. Det er tre hoved-
grupper av demens

• Degenerative demenssykdommer, som 
oppstår uten at annen sykdom eller skade 
er direkte årsak. Alzheimers sykdom utgjør 
den største gruppen.

• Vaskulær demens, det vil si demens som 
skyldes sykdom i sirkulasjonssystemet i 
hjernen.

• Sekundær demens, som skyldes andre syk-
dommer, hodeskader, infeksjoner eller høyt 
alkoholforbruk. Aids og Parkinsons sykdom 
er to eksempler på sykdommer som kan 
føre til demens.

Årsaker
Det er mange forskjellige demenssykdommer. 
Derfor er det forskjellige årsaker også. 

• For sekundær demens, er årsakene og 
risikofaktorene knyttet til den under-
liggende sykdommen eller skaden. 

• For vaskulær demens er årsaker og  
risikofaktorer de samme som for hjerte- 
og karsykdommer for øvrig.

• Både arv og miljøfaktorer spiller en 
rolle for hvem som utvikler degenerativ 
demenssykdom. Downs syndrom gir økt 
risiko for denne formen for demens.

Symptomer og sykdomsutvikling
Sykdomsutviklingen kan gå over flere år. Det 
første symptomet er ofte at personen begynner å 

3.4 Demens

Degenerativ = at sykdommen er degenerativ betyr at 
hjernecellene ødelegges litt etter litt
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glemme, spesielt det som nettopp har skjedd. 
Personen vil få stadig større problemer med 

å stelle seg selv og med å greie seg i dagliglivet, 
noe som kalles ADL-svikt.

Etter hvert vil hukommelse, språk, oppmerksom-
het, bevegelse, balanse og orienteringsevne bli 
stadig dårligere, og mange mister kontrollen over 
urin og avføring. 

Noen får dårlig dømmekraft og blir lett sinte. 
Andre symptomer kan være angst, depresjon, 
mistenksomhet og vrangforestillinger.

Frontallappsdemens 
Frontallappsdemens skiller seg ut fra de andre 
demenssykdommene. Pasientene kan huske 
ganske godt til å begynne med. Men de forandrer 
oppførsel og sier og gjør ting som er uhøflig.  
De har mistet evnen til å skjønne hva som passer 
seg og hva som er sårende å si eller lite pent 
å gjøre. Etter hvert vil pasienter med frontal-
lappsdemens også begynne å glemme, og få de 
samme problemene som pasienter med andre 
former for demens. 

Å leve med demens
Selv om en person med demens har problemer 
med å huske, tenke og å orientere seg, er følelsene 
like virkelige som før. Det tar mye krefter og er 
frustrerende å ikke finne fram, å føle seg forvirret 
og engstelig og å ikke huske hvor en er eller forstå 
hva som skjer. Derfor kan en person med demens 
ofte være plaget av

• en sterk følelse av at noe er forferdelig galt
• en følelse av at hun ikke er stand til å gjøre 

seg forstått eller å formidle det hun vil ha sagt
• såret stolthet etter å ha opplevd nederlag
• å savne selskap, men ikke være i stand til å 

få det uten hjelp fra andre
• en følelse av avmakt, av å være hjelpeløs og svak
• å føle seg skremmende dum og udugelig.

Behandling 
Det finnes ingen behandling som kurerer demens,  
selv om det finnes medikamenter som kan dempe 

symptomene og muligens hemme sykdoms-
utviklingen. Den viktigste behandlingen er 
miljøbehandling, enten pasienten bor hjemme, i 
omsorgsbolig eller på institusjon.

Miljøbehandling
Miljøbehandling handler om å legge omgivelsene 
til rette slik at pasienten kan fungere best mulig. 
Det innebærer å inkludere pasienten slik at hun 
trives og får være med på aktiviteter som er 
tilpasset henne. Behandlingen tar utgangspunkt 
i hver enkelt pasient, hvem hun er og hva som 
er viktig for nettopp henne. Det kalles person-
sentrert omsorg. 

En forutsetning for å kunne gi personsentrert 
omsorg, er at vi kjenner og tar hensyn til 
pasientens vaner og interesser. Det vil si vaner i 
forhold til mat og drikke, klær, daglige gjøremål, 
fysisk aktivitet, sosiale aktiviteter og åndelige behov. 

Kjennskap til pasientens livshistorie er en 
annen forutsetning for miljøbehandling og 
personsentrert omsorg. Det er flere grunner til det:

• Temaer fra livshistorien er gode  
temaer i samtaler og kan brukes til å 
inkludere personen  

• Kjennskap til hendelser fra livet til  
pasienten kan hjelpe oss til å forstå  
atferden og reaksjonene hennes. 

Pårørende
Det er ikke alltid lett å være pårørende til personer 
med demens. Mange synes det er leit å se at den 
de er glad i blir svakere og stadig trenger mer 
hjelp etter at han har fått en demenssykdom. 
Det kan også være vondt om de opplever at 
personen de er så glad i ikke kjenner dem igjen. 

ADL = forkortelse for Activities of Daily Living

LOV OM HELSEPERSONELL
§ 3-3. Informasjon til pasientens 
nærmeste pårørende 
Dersom pasienten samtykker til det eller 

forholdene tilsier det, skal pasientens 

nærmeste pårørende ha informasjon om 

pasientens helsetilstand og den helse-

hjelp som ytes. 
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Pårørende er viktige personer for pasienten. 
Det betyr mye for pasienten at de pårørende 
har det bra og at de kan ha kontakt med 
dem. Vi pleiere må huske på dette og støtte 
pårørende så godt vi kan, for eksempel ved å

• la familien få sitte sammen på et hyggelig sted
• lage avtaler med pårørende om hva personalet 

skal ta seg av og hva familien skal sørge for
• komme med forslag til aktiviteter som de kan 

gjøre sammen, for eksempel gå tur i hagen 
og snakke om blomstene om sommeren. 

Daglig omsorg og pleie
Observer og rapporter

• dagsform og funksjonsnivå
• humør 
• om pasienten virker rolig og fornøyd,  

eller engstelig, anspent, misfornøyd,  
sint, rastløs eller urolig

• om pasienten virker mer eller mindre  
aktiv enn vanlig – og på hvilken måte

• tegn på fysisk ubehag, smerte, sykdom.

Tenk på dette når du hjelper
Ro, oversikt og rutiner bør prege miljøet som 
personer med demens skal oppholde seg i. Det 
gjør hverdagen mer forutsigbar og trygg. I tillegg 
er det viktig at du er bevisst på hvordan du 
kommuniserer og bruker kroppsspråket ditt for å 
skape trygghet og tillit.

Personer med demens greier ikke å ta initiativ 
slik som før for å dekke sine egne behov. Du 
må hjelpe dem med å starte og holde i gang en 
samtale og ta dem med i fellesskapet.

Personer med demens er svært oppmerksomme 
på tonefall, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Det kan 
komme av at dette blir spesielt viktig når de har 
vansker med å bruke språket og med å snakke.

Det er ofte vanskelig for personer med demens 
å fortelle hvordan de har det og hva de trenger 
hjelp til. Bruk derfor din evne til empati så godt 
du kan. Prøv å forstå pasienten, og prøv å møte 
de behovene du tror hun har. På neste side ser 
du noen eksempler på hva du kan gjøre. 
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Trøst
Å trøste vil si å styrke og gi mot, gjerne ved 
nærhet og fysisk kontakt. Du kan for eksempel 
si til personen med demens: ”Jeg kjenner deg, du 
og jeg er venner, jeg liker deg.”

Tilhørighet
Hvis pasienten ikke kjenner igjen omgivelsene 
sine og personene hun møter, kan hun føle seg 
fremmed. Du kan hjelpe med å fortelle henne 
om livet hennes og ved å gjøre ting sammen med 
henne, slik at hun føler seg trygg og inkludert.

Samarbeid
Gi pasienten tilbake en følelse av kontroll når 
det er mulig, for eksempel ved å samarbeide om 
personlig stell. Ta pasienten med på råd, la henne 
bestemme så mye som mulig over det som gjelder 
henne selv. Spør henne for eksempel: Vil du stå 
opp nå? Vil du ha på denne kjolen? Vil du ha 
brunost på brødskiva?

Meningsfull aktivitet
Gi anledninger til å oppleve noe, la pasienten 
gjøre noe du vet hun greier og liker å gjøre.

Anerkjennelse
Hjelp pasienten med å ivareta identiteten og 
verdigheten sin ved for eksempel å si at du synes 
hun er pen i dag eller at det er hyggelig å se 
henne når hun kommer til frokost.

Beskytt henne mot tap og nederlag, ikke spør 
henne om noe hun ikke kan svare på. Ikke spør  

”hvorfor”, men gjør det så enkelt som mulig for henne 
ved å stille spørsmål hun kan svare ja eller nei på.

Identitet
Sett deg ned sammen med pasienten og fortell 
henne om stedet hun bodde, hva barna hennes 
heter, hva hun liker å gjøre og om gode opplevelser 
som hun er stolt av. Da hjelper du henne å holde fast 
på hvem hun er og til å kjenne seg verdifull og verdsatt.

Språkproblemer
Det hender at mennesker med demens slutter 
å snakke fordi det er vanskelig for dem, og de 
opplever at andre ikke tar seg tid til å forstå det 
de prøver å si. For å hjelpe dem å beholde ord 
og språklig evne lengst mulig, må du la dem få 
tid til å snakke og bruke de ordene de har igjen. 
Hør etter – vis pasienten at du gjerne vil forstå 
og vet at det hun sier er viktig for henne.

Tidsforskyvning 
Pasienter med demens kan av og til oppleve 
at de er i en annen tid i livet sitt, for eksempel 
i barndommen. Det beste du da kan gjøre, er 
å sette deg ned sammen med pasienten og la 
henne snakke om det hun tenker på. Kanskje 
kommer pasienten selv fram til at hun ikke er 
barn eller at hun bor på sykehjem. Det viktigste 
er uansett at hun kjenner at hun har noen å være 
sammen med og som vil høre på henne. 

Eksempel
Her et eksempel på en pleier som tok seg tid og til 
slutt klarte å finne ut hva pasienten prøvde å si:

Olga: I går! En mat!
Pleier: Hva?
Olga: Frokost
Pleier: Brødskive?
Olga: Ja! gammel! Før! Pluto!
Pleier: Pluto?
Olga: Ja! Pluto
Pleier: Pultost?
Olga: Ja!

Olga var lettet og glad for at pleieren forstod henne, 
men hun klarte fremdeles ikke å si ordet.

Slik prøvde Olga å fortelle hvordan hun opplevde å 
ikke kunne formidle tankene sine:

Jeg klarer ikke å si..til folk….ting.
Det er så vanskelig å…vanskelig.
Før…jeg husker før…
Du….er …skinnende. Ikke regn.
Jeg vet ikke hvor mange som……det er mange.

Olga fikk sagt at det er vanskelig for henne å snakke, 
og at hun er glad for at pleieren tar seg tid og vil 
høre på henne.

Hvordan tror du at en person med demens  kan 
oppleve hverdagen sin? 
Hvordan kan du hjelpe pasienten når han ikke 
kjenner seg igjen der han er?
Hvordan er det  å snakke med noen som ikke 
husker hva du nettopp har sagt?
Hvordan kan du støtte pårørende som er lei seg 
for at personen de er glad i ikke kjenner dem igjen?
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Bukspyttkjertelen
Bukspyttkjertelen ligger like bak og nedenfor 
magesekken. Den har to hovedfunksjoner:

• produsere enzymer som er nødvendige for 
at næringsstoffer skal brytes ned i tarmen. 

• produsere hormoner som insulin og glukagon, 
som er med på å regulere blodsukkeret. 

Blodsukkerreguleringen

Hva er normalt blodsukkernivå? 
Hos friske personer ligger blodsukkernivået som 
regel mellom 4 og 7 mmol (millimol) per liter, 
avhengig av når og hvor mye mat vi har spist.

Hva er diabetes?
Diabetes er en kronisk sykdom. Ubehandlet fører 
den til høyt blodsukker og andre forstyrrelser 
i stoffskiftet. Det er vanlig å skille mellom to 
hovedformer, type 1-diabetes og type 2-diabetes. 

Type 1- diabetes
Ved type 1- diabetes har bukspyttkjertelen sluttet 
å produsere insulin, eller insulinproduksjonen er 
sterkt nedsatt. Glukose kommer dermed ikke fra 
blodet og over i cellene, og blodsukkeret stiger. 
De fleste som får type 1-diabetes, er under 40 
år, men sykdommen kan ramme mennesker i 
alle aldre. 

Symptomer
Vanlige symptomer er 

• nedsatt allmenntilstand
• tørste
• økt vannlating
• vekttap
• hyppige urinveisinfeksjoner og kløe  

nedentil, spesielt hos kvinner.
• diabeteskoma, personen kan bli bevisstløs 

og i verste fall dø hvis han eller hun ikke  
får behandling.

Forebygging og behandling
Behandlingen består av

• kosthold
• aktivitet
• tilførsel av insulin.

3.5 Diabetes mellitus

Kroppen får sukker gjennom karbohydratene 
i maten. I tynntarmen brytes karbohydratene 
ned til glukose som suges opp til blodet. Blodet 
frakter glukosen rundt til cellene i kroppen 
hvor insulin fungerer som en «døråpner» inn til 
cellene. Cellene bruker glukose til å produsere 
energi. Overskuddet av glukose i blodet fraktes 
til leveren, der det omdannes til glykogen og 
lagres. Når blodsukknivået synker, omdannes 
glykogen til glukose og slippes ut i blodet for å 
heve blodsukkernivået. Til det trengs glukagon.

spiserør

lever

magesekk

bukspyttkjertel

tynntarm
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Kosthold
Gode råd er å
• spise små, regelmessige måltider med 3–4 

timers mellomrom
• regulere energitilførselen, det vil si ha 

balanse mellom inntak og forbruk av energi 
(insulin virker best når vekten er normal)

• spise rikelig med fiber, helst til hvert måltid
• bruke mindre mettet fett og mer flerumettet fett
• å bare bruke sukker og sukkerholdig mat i 

små mengder og sammen med annen mat.

Aktivitet
Fysisk aktivitet øker opptaket av sukker i cellene.  
Dermed synker blodsukkeret, og behovet for 
insulin avtar. Dessuten bidrar aktivitet til å 
forebygge overvekt.

Insulin
Insulin kan bare tilføres kroppen ved injeksjoner 
gjennom huden, og pasienten kan bruke ulike 
hjelpemidler som insulinsprøyte, insulinpenn og 
insulinpumpe. De fleste som har type 1-diabetes 
setter insulin flere ganger om dagen.

Kosthold, aktivitet og insulin virker sammen 
og må balanseres i forhold til hverandre. Hvis 
diabetikere spiser mer mat eller mer sukkerholdig 
mat enn vanlig, må de enten være mer aktive eller 
øke insulindosen for å holde blodsukkeret stabilt. 
Hvis de spiser mindre eller er mer aktive enn 
vanlig, må de redusere insulindosen.

Type 2-diabetes
Type 2-diabetes er en livsstilssykdom, sykdommen 
har sammenheng med måten vi lever på. De fleste 
som får type 2-diabetes, er over 40 år.

Symptomer
Blodsukkeret blir ikke så høyt som ved type  
1-diabetes, og symptomene kommer gradvis.  
I starten kan mange kan føle seg trøtte, slappe, 
initiativløse og deprimerte. Etter hvert kan de 
typiske symptomene komme: økt vannlating, 
tørste, vekttap, infeksjoner i hud og slimhinner 
og kløe nedentil. Mange eldre har så diffuse 
symptomer at sykdommen enten oppdages 
ved rutinemessig helsesjekk eller fordi det  
har oppstått seinkomplikasjoner som får dem  
til å oppsøke lege. 

Forebygging og behandling
Det viktigste er å 
• spise riktig
• være fysisk aktiv 
• redusere overvekt
• eventuelt bruke blodsukkersenkende tabletter.

For noen utvikler sykdommen seg slik at de må 
gå over til insulinbehandling.

Komplikasjoner 
Vi skiller mellom to former for komplikasjoner. 

1. Akutte komplikasjoner som oppstår som 
en direkte reaksjon på for høyt eller for lavt 
blodsukker.

2. Seinkomplikasjoner som kan oppstå etter 
5–15 år med sykdommen.

Akutte komplikasjoner
For høyt blodsukker (hyperglykemi)
Hyperglykemi skyldes at kroppen får mindre 
insulin enn den trenger. Tilstanden oppstår når 
en diabetiker spiser for mye eller er for lite aktiv 
i forhold insulintilførselen. Infeksjonssykdom 
med feber kan være en annen årsak.

Symptomer kan være 
• magesmerter
• kvalme, brekninger 
• rødlig ansiktsfarge
• dyp og hurtig pust som lukter aceton.

Ubehandlet fører tilstanden til nedsatt bevissthet 
og koma (coma diabeticum). 

Hva gjør du?
Rapporter umiddelbart til lege eller sykepleier.

For lavt blodsukker (hypoglykemi, «føling»)
Dersom en diabetiker spiser lite eller mosjonerer 
mye uten å regulere inntaket av medisinene, kan 
blodsukkeret bli for lavt. Tilstanden kalles «føling», 
og kan oppstå i løpet av få minutter. Symptomene 
kan variere fra person til person. Vanligst er 

• hodepine
• sultfølelse
• kaldsvetting, blekhet
• uro og nedsatt bevissthet.
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Hva gjør du? 
Gi personen noe søtt å spise eller drikke (for 
eksempel søt brus, juice eller melk), helst sammen 
med grovt brød eller noe annet som gir en mer 
langvarig blodsukkerstigning. Dersom pasienten 
er bevisstløs, må du varsle lege med en gang. 
Personen må da få glukose intravenøst, det vil si 
direkte i blodet.

Senkomplikasjoner
Dårlig kontrollert blodsukker over lang tid er den 
viktigste årsaken til at seinkomplikasjoner oppstår. 
Risikoen øker med antall år en pasient har hatt 
sykdommen. De vanligste senkomplikasjonene er

• øyekomplikasjoner
• nyrekomplikasjoner
• hjerte- og karsykdommer, hjerneslag
• fot- og leggsår
• tannkjøttsykdommer.

Når pasienten har diabetes
Observer og rapporter
• symptomer på høyt eller lavt blodsukker  

(se over)
• hard hud, hevelser, hudavskrapninger  

og sår på føttene
• smerter i beina/føttene
• ubehagelig lukt fra munnen
• sår i eller rundt munnen.

Tenk på dette når du hjelper
Det er viktig å følge opp
• kosthold og måltidsrytme
• fysisk aktivitet
• pasienten bør ha fottøy som er passer godt 

og ikke er klamt, sokker og strømper i 
naturmateriale og som ikke strammer, han 
bør ikke gå barbeint i åpne sandaler ute

• god fot- og hudpleie 
• god munn- og tannhygiene.

Personlig 
hygiene 

s. 46
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Nervesystemet og hjernen
Nervesystemet består av sentralnervesystemet 
og det perifere nervesystemet. Hovedoppgaven 
er å oppfatte tilstander i og utenfor kroppen 
og å styre og koordinere bevegelse og naturlige 
funksjoner. 

SNS og PNS
Sentralnervesystemet (SNS) består av hjernen, 
hjernestammen og ryggmargen. Det perifere nerve 
systemet (PNS) består av 12 par hjernenerver 
og 32 par ryggmargsnerver. Til sammen dekker 
disse nervene hele kroppen. Noen er spesialisert 
til å oppfatte signaler fra sanseorganene, for 
eksempel synsinntrykk, hørselsinntrykk, likevekt 
og hudfølelse. Andre nerver styrer bevegelser og 
indre funksjoner i kroppen. 

Hjernen
Hjernen er selve kommandosentralen. Den 
er ansvarlig for blant annet tankevirksomhet, 
hukommelse, atferd og følelser. I forskjellige 
områder av hjernen er det sentra som styrer 
ulike funksjoner, for eksempel

• motoriske sentra som styrer bevegelse
• synssenteret som oppfatter og tolker  

synsinntrykk

• flere sentra for hørsel og språk, som  
samarbeider om å oppfatte og tolke hva vi 
hører, og om å danne et bilde av hva vi selv 
vil si og finne de riktige ordene

Skader eller sykdommer i hjernen vil gi forskjellige 
symptomer og konsekvenser alt etter hvilke deler 
av hjernen som blir rammet.

Hva er hjerneslag?
Hjerneslag (apopleksia cerebri) er plutselig tap 
av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i 
blodsirkulasjonene i hjernen. 

Årsaker 
Hovedårsakene til hjerneslag er
• hjerneinfarkt
• transitorisk iskemisk attakk (TIA)
• hjerneblødning.

Hjerneinfarkt og TIA
Hjerneinfarkt oppstår når en blodåre som forsyner 
et område i hjernen med blod, blir tilstoppet av 
blodpropp (trombe) eller bit av en blodpropp 
(embolus). Ofte er blodårene allerede trangere 
som følge av åreforkalkning. Dersom symptomene 
går tilbake i løpet av 24 timer, kalles det TIA 
(transitorisk iskemisk attakk) eller “drypp”. TIA 
varer som regel kortere enn en time. 

3.6 Hjerneslag 

stort
hjerneinfarkt

lillehjernen

ryggmargen

hippokampus

tinninglappen

pan
nel

app
en

isselappen

bakhodeappen
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Rehabilitering 
Rehabilitering, opptrening, etter hjerneslag starter 
umiddelbart ved at trening legges inn som en del 
av alle aktiviteter gjennom hele døgnet. Et tverr- 
faglig team ivaretar opptreningen, som omfatter 
fysioterapi, ergoterapi, taletrening, trening på 
dagliglivets aktiviteter, gruppeaktiviteter og 
opplæring av pasient og pårørende. Pasienten 
trener både på å gjenvinne ferdigheter han eller 
hun hadde før slaget, og på å finne andre måter 
å gjøre ting på når det er nødvendig. 

Varige følger 
Det er stor forskjell på hvilke varige symptomer 
eller problemer hjerneslag gir. Det er avhengig 
av hvor stor del av og hvor i hjernen skaden skjer. 
Dette er noen vanlige problemer:

• nedsatt kraft eller lammelser i den ene  
siden av kroppen

• nummenhet, nedsatt eller ingen følelse i 
kroppen på syk side

• smerter i skulderen på syk side
• dårlig balanse og klumsete bevegelser
• svelgeproblemer 
• manglende kontroll over urin og avføring
• språk- og talevansker (afasi)
• endret syn, redusert synsfelt 
• følelsesmessige forandringer som humør- 

svingninger, tristhet, ukontrollert latter og gråt
• problemer med hukommelsen, med å tenke 

og med å løse problemer
• fare for feilstillinger i ledd.

Hvordan er det å oppleve å bli lammet og å 
miste taleevnen omtrent fra det ene øyeblikket 
til det neste?

Observer og rapporter
Sett deg inn i hvilke problemer og varige 
symptomer hver enkelt pasient har. Ut fra det 
bør du observere

• dagsform og humør
• hvordan pasienten mestrer ulike aktiviteter 

Risikofaktorer er
• røyking 
• arv
• overvekt
• lav fysisk aktivitet
• høyt alkoholforbruk
• høyt kolesterolnivå i blodet
• diabetes
• høyt blodtrykk 
• stress
• atrieflimmer (rytmeforstyrrelse i hjertets 

forkamre).

Hjerneblødning
Ved hjerneblødning sprekker en blodåre i 
hjernen. Blodet som samler seg i hjernevevet, 
hemmer oksygentilførselen til området rundt 
og ødelegger hjerneceller. Denne årsaken er 
vanligere hos yngre enn hos eldre. Tilstanden 
kan skyldes en medfødt svakhet i åreveggen, en 
utposning (aneurisme).

Symptomer
Symptomene kommer plutselig. De aller fleste 
har ett eller flere karakteristiske symptomer, 
såkalte FAST-symptomer:

Facialis-parese - ansiktslammelse
Armparese - lammelse i en arm
Språkforstyrrelse - for eksempel ordletingsproblemer 
Taleforstyrrelse - dysartri, utydelig tale

Ring umiddelbart 1-1-3 og tilkall ambulanse 
dersom du opplever at en person får ett eller 
flere av disse symptomene. Ved mistanke om 
hjerneslag, skal personen legges inn på sykehus.

Forebygging og behandling 
Behandling og rehabilitering bør starte umiddel-
bart. Målsettingen er å begrense hjerneskaden og 
funksjonsforstyrrelsen, samt å minske risikoen 
for nye slag. 

På sykehuset kan pasienten få medikamenter 
som løser opp blodproppen. Slik behandling bør 
starte innen 3 timer etter at de første symptomene 
på slag viste seg. Ved hjerneblødning kan blod-
ansamlingen i hjernen bli så stor at den må 
fjernes ved operasjon.
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som å gå, stå, sitte, spise, svelge, snakke, 
ulike spill og sosiale aktiviteter, personlig 
hygiene og toalettbesøk

• om pasienten har smerter
• hvor mye pasienten spiser og drikker, og 

om han har problemer i forbindelse med 
måltidene, for eksempel med å spise selv, 
eller med å svelge. 

Tenk på dette når du hjelper
Dette bør du tenke på når du skal samarbeide 
med pasienter som har hatt hjerneslag

• Ha god tid
• Sett deg inn i og følg opp hva hver enkelt 

pasient trener på og hvordan. Den individuelle 
tilpasningen skal være beskrevet i pleie- 
eller tiltaksplanen til pasienten

• Tenk aktivitet og mestring - Ikke ta over 
oppgaver for pasienten som han eller hun 
kan greie selv, og legg til rette for at pasienten 
kan være aktiv og greie mest mulig selv. Det 
er viktig å trene både fysiske og mentale 
funksjoner. Samtidig må det være balanse 
mellom aktivitet og hvile. Pasienten kan 
trenge hyppige pauser

• Unngå å dra eller trekke i skulderen på  
syk side

• Ved afasi – ha ro i situasjonen, god tid, 
øyekontakt, snakk tydelig og ha et bevisst 
kroppsspråk. Bruk eventuelt hjelpemidler 
som papir og blyant, bilder eller symboltavle. 
Ikke avbryt pasienten, men spør hvis du ikke 
forstår hva han eller hun sier eller mener. 
Følg opp tips for trening fra logoped.

• Ved svelgeproblemer – vær sammen med 
pasienten mens han eller hun spiser, sett 
deg inn i om pasienten skal ha mat og 
drikke med spesiell konsistens

• Forebygg komplikasjoner som kan oppstå 
på grunn av immobilitet.

Hva kan du gjøre for å skape et godt samarbeid 
med en person som har lammelser etter hjerneslag?
Hva kan du gjøre for å skape et godt samarbeid 
med en person som har afasi etter hjerneslag?

Afasi = helt eller delvis tap av evnen til å forstå og bruke språket

Immobilitet  
s. 52
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Sirkulasjonssystemet
Sirkulasjonssystemet består av hjertet, blodet 
og blodårene. Hovedoppgavene til sirkulasjons-
systemet er å

• transportere oksygen, vann, varme, 
næringsstoffer og andre nødvendige stoffer 
til alle deler av kroppen

• transportere avfallsstoffer vekk fra alle deler 
av kroppen.

Hjertet
Hjertet er kraftig muskel. Det er delt i fire 
kamre eller rom: høyre og venstre forkammer 
og høyre og venstre hjertekammer. Høyre og 
venstre hjertehalvdel er helt atskilt av hjerteskille-
veggen. Hjertet har klaffer mellom forkamrene 
og hjertekamrene og mellom hjertekamrene og 
blodårene som går ut fra hjertet. Klaffene regulerer 
blodstrømmen ved at de åpner og lukker seg 
i forbindelse med hjerteslagene. Når hjertet 
trekker seg sammen, pumper det blod ut gjennom 
hovedpulsåra (aorta)og lungepulsåra. Når hjertet 
slapper av, strømmer blodet fra forkamrene og 
over i hjertekamrene.

Blodårene
Arteriene fører blodet fra hjertet og ut til kroppens 
deler. De største arteriene er nærmest hjertet, og 
de forgreiner seg til stadig mindre årer jo lenger 
vekk fra hjertet de kommer. 

De minste arteriene går over i kapillærene, 
som er de aller minste blodårene i kroppen.  
Her utveksles stoffer mellom blodet og kroppens 
celler og vev.

Venene fører blodet tilbake til hjertet. Fra 
kapillærene går blodet over i de minste venene, 
som samler seg stadig større vener, og som til 
slutt tømmes i hjertet. 

Det store og det lille kretsløpet 
Det lille kretsløpet, lungekretsløpet, består av 
de blodårene som frakter blod fra hjertet ut til 

3.7 Hjertesykdommer

kransearterier

lungene og tilbake til hjertet igjen. I lungene tar 
blodet opp oksygen og kvitter seg med karbon-
dioksid.

Det store kretsløpet omfatter alle de andre 
blodårene i kroppen. Hovedoppgavene er å 
frakte oksygen ut til kroppens celler og vev og 
karbondioksid og avfallsstoffer motsatt vei. Også 
hjertet selv trenger blod. Det forsynes gjennom 
kransarteriene, som er tynne arterier som ligger 
rundt hjertet.
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Hjertekrampe 
Hjertekrampe (angina pectoris) er brystsmerter 
som oppstår når hjertemuskelen ikke får nok 
oksygen. Kransarteriene er da trange som følge 
av åreforkalkning. Ofte kalles tilstanden bare 
angina. Angina kommer i anfall, vanligvis kortere 
enn 15 minutter. Anfallene utløses ofte av fysisk 
eller psykisk anstrengelse. Sterk kulde og store 
måltider kan også utløse eller forverre anfall. 
Hvile og nitroglyserin lindrer symptomene.

Symptomer
De mest vanlige symptomene er 
• plutselige, klemmende brystsmerter, som 

ofte stråler ut til halsen og venstre arm
• at det er vanskelig å trekke pusten
• angst, spesielt hvis personen ikke har opplevd 

dette før og ikke vet hvordan han eller hun 
skal håndtere det

Kvinner, eldre mennesker og personer med diabetes 
kan ha andre og ikke så typiske symptomer ved 
angina. De kan ha andre typer smerter og smerter 
fra andre områder i overkroppen. Noen har ikke 
smerter i det hele tatt, men kan føle seg kvalm og 
uvel, svette og føle seg svak og slapp.

Behandling og forebygging
Ved å forebygge åreforkalkning forebygger vi 
også angina. Røykeslutt virker bedre enn noen 
medikamenter. Fysisk aktivitet er også viktig. 
Anginaanfall kan forebygges ved å legge om 
livsstilen til et sunnere kosthold og regelmessig 
mosjon, og ved å unngå store anstrengelser som 
en vet kan føre til anfall. 

Anfall behandles med nitroglyserin, som får 
blodårene til å utvide seg og dermed bedrer 
blodtilstrømningen og oksygentilførselen til 
hjertet. Det lindrer smertene i løpet av få minutter. 
Nitroglyserin tas som tabletter som legges under 
tunga, eller spray. 

Observer og rapporter
• om nitroglyserin og hvile hjelper
• hvor lenge anfallet varer
• pasientens hudfarge, om han eller hun 

virker svett, klam, kvalm eller uvel
Dersom anfallet ikke gir seg, må du tilkalle  
lege eller sykepleier. 

det store kretsløpet 
(blodforsyning til hodet)

det store  
kretsløpet 
(blodforsyning  
til kroppen)

det lille kretsløpet

høyre
hjertekammer

venstre
hjertekammer

venstre
forkammerhøyre

forkammer

Blodet 
Blodet består ca. 60 % plasma og 40 % blodceller. 
Over 90 % av plasma er vann, resten er oppløste 
stoffer. Vi har to hovedtyper av blodceller: røde 
og hvite blodceller. I tillegg har vi blodplater som 
er viktige for at blodet skal levre seg (størkne) 
når vi skader oss.

Noen vanlige symptomer, som du kan observere 
ved sykdommer i hjertet og blodårene, er

• tung pust 
• svimmelhet
• besvimelse, bevisstløshet
• hjertebank
• brystsmerter
• hovne ben.
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Hjerteinfarkt
Ved hjerteinfarkt stopper blodtilførselen til en 
del av hjertet helt opp. Da dør de hjertemuskel-
cellene som ikke får oksygen. De døde hjerte-
muskelcellene omdannes til arrvev. Det svekker 
hjertemuskelens evne til å trekke seg sammen, 
pumpefunksjonen blir dårligere.

Symptomer
Det er vanlig at pasienten kjenner brystsmerter 
som ved angina, bare sterkere og mer langvarige. 
Nitroglyserin og hvile hjelper ikke. Smertene 
stråler ofte ut til en eller begge armene og til 
halsen eller underkjeven. Noen har smerter bare 
i halsen, kjeven, ryggen eller øvre del av magen.  
I tillegg er det vanlig med

• kvalme og brekninger
• kortpustethet
• svimmelhet
• døsighet, slapphet
• kaldsvette
• halsbrann eller ubehag i magen
• ryggsmerter
• uro og angst

Noen har såkalt “stumme infarkt”, det vil si 
hjerteinfarkt uten eller med veldig svake og 
diffuse symptomer. 

Behandling og forebygging
Pasienten må komme på sykehus så raskt som 
mulig. Jo raskere pasienten får behandling, desto 
lettere er det å begrense skadevirkningene. 
Behandlingen tar sikte på å tilføre nok oksygen 
til hjertet og samtidig redusere oksygenbehovet. 
Etter den akutte fasen er det viktig at pasienten 
gradvis trener seg opp til å være fysisk aktiv. 
Forebygging er som for angina pectoris.

Hjertesvikt
Ved hjertesvikt er hjertets pumpefunksjon så 
svekket at hjertet ikke greier å pumpe nok blod 
rundt i kroppen til å tilfredsstille oksygen- 
behovet. Dette skjer først ved aktivitet, etter 
hvert også ved hvile. 

Årsaker
Hjerteinfarkt er den vanligste årsaken til hjerte-
svikt. Infarkt fører til at hjerteceller dør og blir 
erstattet med bindevevsceller, det dannes arrvev. 
Bindevevscellene kan ikke lede impulser og trekke 
seg sammen som hjertemuskelcellene. Jo større 
område av hjertet som blir omdannet til bindevev, 
desto mer redusert blir pumpefunksjonen.

Høyt blodtrykk over flere år er en annen årsak. 
Det høye blodtrykket gir hjertet større motstand 
å jobbe mot når det skal pumpe blodet rundt i 
kroppen. Dermed må hjertet jobbe hardere, og 
slitasjen blir større.

Klaffefeil, medfødte hjertefeil og rytmeforstyrrelser 
kan også føre til hjertesvikt. Andre eksempler på 
sykdommer og tilstander som kan føre til hjerte-
svikt, er diabetes, infeksjoner og KOLS.

Symptomer
De vanligste symptomene er
• tung pust, først ved anstrengelse, etter hvert 

også ved hvile. Ofte er det tyngre å puste 
når pasientene ligger flatt enn når de sitter

• slapphet og trøtthet 
• blek og gusten hudfarge
• vannansamlinger/ødemer i beina, eventuelt 

i området rundt korsryggen og setet hvis 
pasienten er sengeliggende.

Behandling og forebygging
Forebyggende tiltak blir som for andre hjerte- 
og karsykdommer. Behandlingen tar sikte på å 
bedre symptomene og øke livskvaliteten, behandle 
underliggende sykdom og å redusere dødeligheten 
i størst mulig grad. Mye kan pasienten gjøre selv 
ved å endre livsstil, for eksempel
• slutte å røyke
• spise mindre salt, salt binder væske i kroppen 

og øker blodtrykket, noe som øker belastningen 
på hjertet. Det totale saltinntaket i løpet av 
døgnet bør ikke overskride 1 teskje, tilsvar-
ende ca. 6 g salt

• unngå store måltider, og heller spise færre 
og hyppigere måltider

• unngå store mengder alkohol
• gå ned i vekt ved overvekt
• være fysisk aktiv innenfor rammene av hva 

kroppen tåler.
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Observer og rapporter
• dagsform og forandringer i pasientens 

funksjonsnivå
• om pasienten blir tungpustet
• om pasienten har hovne bein (ødemer) og 

om ødemene øker.

Tenk på dette når du hjelper
• Pasienten trenger balanse mellom aktivitet 

og hvile. Hvile er viktig for å lette hjertets 
arbeid, mens aktivitet er viktig for å opprett-
holde kondisjonen og funksjonsnivået

• Pasienten har nedsatt aktivitetsnivå og 
redusert blodsirkulasjon. Derfor er det 
viktig å forebygge komplikasjoner som 
følge av immobilitet

• Ødemer og redusert blodsirkulasjon gjør 
huden på leggene utsatt for sår. God hud-
pleie bidrar til å forebygge det.

Ødemer = væskeansamling i deler av kroppen

Immobilitet  
s. 52
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Immunforsvaret
Immunforsvaret vårt består av både et ytre og et 
indre forsvar.

Det ytre forsvaret hindrer fremmede mikro-
or ganismer i å trenge inn i kroppen. Det består 
blant andre av hud og slimhinner, bakterier som 
nor malt finnes på huden og i kroppen, flimmer-
hår og kroppssekreter, for eksempel magesaft.

Det indre forsvaret bekjemper fremmede mikro-
organismer som har greid å komme forbi det ytre 
forsvaret. Her spiller de hvite blodcellene en viktig 
rolle med å finne og uskadeliggjøre inntrengerne.

Hva er en infeksjon?
En infeksjon oppstår når bakterier, virus eller 
andre mikroorganismer trenger inn i kroppen, og 
immunforsvaret ikke greier å uskadeliggjøre dem. 

Urinveisinfeksjon og lungebetennelse er blant 
de mest vanlige infeksjonene hos pasienter på 
sykehjem. Tarminfeksjoner er også ganske vanlig 
og smitter lett i en avdeling. Eldre mennesker og 
personer med svekket immunforsvar blir dessuten 
lettere smittet av vanlige infeksjoner som 
forkjølelse og influensa.

Symptomer
Feber og nedsatt allmenntilstand er et vanlig 
symptom ved infeksjoner. Symptomene ellers 
varierer avhengig av hva slags infeksjon det er:

• Urinveisinfeksjon gir ofte hyppig vann- 
latingstrang med små mengder urin, svie 
ved vannlating, smerter i nedre del av  
magen og stram lukt av urinen

• Lungebetennelse kan gi hoste og brystsmerter
• Tarminfeksjoner  gir symptomer som 

kvalme og oppkast, diare og magesmerter

Infeksjoner kan gi andre symptomer hos eldre 
mennesker enn hos yngre. For eksempel kan 
forvirring være et symptom, og eldre får ikke 
nødvendigvis feber. For å oppdage at eldre har 
en infeksjon, er det en fordel å kjenne pasienten. 

3.8 Infeksjoner Da vet du hva som er normalt og kan legge 
merke til og rapportere endringer.

Behandling og forebygging
Dersom infeksjonen skyldes bakterier, kan den 
behandles med antibiotika. Virusinfeksjoner må 
som regel gå over av seg selv, men pasienten kan 
få behandling som lindrer symptomene.

Observer og rapporter
• slapphet
• dårlig matlyst
• hvor mye pasienten drikker
• forvirring
• svimmelhet eller fall
• hyppig vannlatning og endring av vann-

latningsmønster (må pasienten oftere på 
toalettet enn vanlig?)

• pasienten greier ikke å komme på WC i tide
• diaré eller forstoppelse, endring av 

avføringsmønster
• pasienten greier ikke å vaske seg eller kle på 

seg slik som før
• endret allmenntilstand, pasienten er i  

dårligere form enn vanlig i flere dager.

Tenk på dette når du hjelper
• Du må orientere deg om hva slags behandling 

eller symptomlindring pasienten skal ha 
• Ofte bør pasienten drikke rikelig, og trenger 

kanskje hjelp til det
• Matlysten kan være dårlig, så pasienten 

kan trenge ekstra næringsrik og appetitt-
vekkende mat

• Hygiene – det er viktig å hindre smitte-
spredning mellom pasienter, følg rutiner 
for bruk av arbeidstøy og rengjøring eller 
desinfeksjon av brukt utstyr, og vær ekstra 
nøye med din egen håndhygiene

• Ikke gå på jobb når du selv har en infeksjon.

Når er du så syk at du ikke bør gå på jobb?  
Når kan du gå på jobb?
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Respirasjonssystemet 
Respirasjonssystemet, åndedrettsorganene, består 
av luftveiene og lungene. Hovedoppgaven er å 
forsyne kroppen med oksygen, og å la kroppen 
kvitte seg med karbondioksid. Gassutvekslingen 
skjer i lungene: Oksygen fra lufta blir tatt opp i 
blodet for så å fraktes rundt i kroppen, og blodet 
kvitter seg med karbondioksid som vi så puster 
ut.

De øvre og de nedre luftveiene
Luftveiene deles inn i de øvre og de nedre luft-
veiene. De øvre luftveiene består av nesehulen, 
svelget og strupehodet. Luftrøret og luftrørs-
greinene utgjør de nedre luftveiene.

Lungene
Vi har to lunger. Lungene består hovedsakelig av 
små, luftfylte blærer som kalles lungeblærer eller 
alveoler. Det er her gassutvekslingen skjer. 

Respirasjon
Mellomgolvet er den viktigste pustemuskelen. 
Når vi puster inn, trekker mellomgolvet seg 
sammen, brysthulen utvides, lungene følger etter 
og fylles med luft. Vi puster ut når mellomgolvet 
slapper av. Når vi trenger ekstra mye oksygen, 
kan vi i tillegg bruke musklene mellom ribbeina 
og halsmusklene når vi puster inn. Og vi kan 
bruke magemuskler og muskler i ryggen som 
støtte når vi puster ut.

Prøv selv og observer hverandre – legg hånda 
på magen og trekk pusten rolig inn. Hva skjer? 
Hvilke muskler bruker du?  
Trekk deretter pusten ekstra dypt. Hva skjer nå? 
Hvordan beveger brystkassa seg?

3.9 Lungesykdommer

luftrøret

luftrørsgren

alveoler

Alveoler = lungeblærer
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Sykdommer i respirasjonssystemet kan gi 
symptomer som heshet, tørrhoste, hoste med 
oppspytt, tung pust, pustelyder, for eksempel 
surkling og piping, blodig oppspytt og hyppige 
luftveisinfeksjoner.

KOLS
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en 
samlebetegnelse på en gruppe kroniske lunge-
sykdommer som gjør det vanskelig for lufta å 
strømme gjennom luftveiene. De vanligste  
sykdommene er kronisk bronkitt og emfysem, 
og mange pasienter har begge disse sykdommene. 
Kronisk bronkitt fører til økt slimproduksjon 
og hoste. Slimet blokkerer luftveiene og gjør det 
vanskelig å puste. Ved emfysem er alveolene 
i lungene utvidet og ødelagt. Dette gjør det 
vanskelig for lungene å ta opp oksygen og å 
skille ut karbondioksid.

KOLS utvikler seg over mange år, derfor er 
de fleste som får KOLS, eldre enn 40 år.

Årsaker
• Røyking er hovedårsaken til KOLS. 80–90 % 

av alle som har KOLS, røyker eller har røkt
• Luftforurensning kan være en risikofaktor
• Astma øker risikoen for KOLS.

Symptomer
• tung og anstrengt pust, ofte med pipelyder, 

det er vanskeligst å puste ut
• hoste 
• hyppige luftveisinfeksjoner
• nedsatt fysisk yteevne

Mange har store pusteproblemer når de ligger, 
og må derfor sitte mer eller mindre oppreist 
når de sover. Underernæring er et annet vanlig 
problem for personer med alvorlig KOLS.

Behandling og forebygging
• røykeslutt er den viktigste behandlingen
• regelmessig fysisk aktivitet 
• lungefysioterapi kan hjelpe pasienten med å 

få opp slim
• medikamenter for å lindre symptomene og 

lette pusten.

Observer og rapporter
• allmenntilstand, dagsform og forandringer  

i pasientens funksjonsnivå
• endringer i pusten – om pasienten puster 

anstrengt, har pustelyder
• matlyst og hvor mye pasienten spiser  

og drikker 
• hudfarge
• om pasienten blir urolig eller engstelig i 

forbindelse med pustevansker
• hvis pasienten tar medisiner – observer  

om pusten blir lettere.

Hvordan er det å ikke kunne puste fritt?
Hvordan ville du ha reagert?

Tenk på dette når du hjelper
• Sørg for at det er god luft i rommet der 

pasienten oppholder seg. Unngå sterke lukter 
og ting som kan gi allergiske reaksjoner, 
som parfyme, røyklukt fra deg eller klærne 
dine, stekos, dyrehår og mye støv

• Legg til rette for fysisk aktivitet pasienten 
liker og greier

• Pasienten kan trenge hjelp til å få nok hvile 
og til å finne gode hvilestillinger 

• Forebygg komplikasjoner ved immobilitet. Immobilitet 
s. 52
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Hva er kreft?
Kreft, cancer, er en samlebetegnelse på mange 
sykdommer som kjennetegnes ved unormal 
celle vekst. Kroppen består av milliarder av celler. 
Cellene har en kjerne som bestemmer hva cel-
len skal gjøre og når den skal dele seg og dø. Et 
eksempel er leverceller. De deltar blant annet i 
rensing av blodet. Etter en viss tid fornyer cel-
lene seg ved at den deler seg i to for så å gå til 
grunne. Dette styres slik at leveren ikke vokser 
seg større enn den skal være. Ved kreft kommer 
celledelingen ut av kontroll og deler seg raskere 
enn normale celler. Dette fører til en opphopning 
av celler – svulst. Kreftcellene kan vokse inn i 
kroppens organer og vevet omkring og danne 
forgreninger. En svulst er derfor ikke alltid rund 
og avgrenset, men kan se ut som en krabbe med 
klør og bein (cancer er latin og betyr krabbe). 
Dette kan gjøre det vanskelig å få med seg hele 
svulsten ved en operasjon. Kreftceller kan løsne 
fra svulsten og vandre med blod eller lymfevæske 
til andre organer i kroppen. Her slår de seg ned 
og starter veksten av en ny svulst. Dette kalles 
spredning eller metastaser. Hvor raskt kreftcellene 
deler seg er avhengig av type kreft. 

Risikofaktorer
Det finnes ikke én enkelt årsak til kreft. Ved de 
fleste kreftsykdommer dreier det seg om inn-
viklete og sammensatte årsaksforhold. Jo lenger 
et menneske har levd, desto større er risikoen 
for at enkelte celler i kroppen kan ha endret seg 
til kreftceller. Derfor er de fleste kreftformer 
vanligere hos eldre enn hos unge mennesker. 
Usunt kosthold, sammen med tobakk, antas å 
være skyld i to tredjedeler av alle kreftdødsfall. 
Andre risikofaktorer er radioaktiv stråling, en 
rekke kjemiske stoffer og overdreven soling. I 
noen familier er det på grunn av arvelige fak-
torer større risiko for å få noen typer kreft. Kreft 
er ikke smittsomt.

Symptomer på kreft
Symptomene vil variere med hvor kreftsvulsten 
er og hvilke organer som er berørt. Personer bør 
undersøkes av lege dersom de har noen av disse 
symptomene
• sår som ikke vil gro
• uvanlige blødninger eller utflod  

fra underlivet
• blod i avføring eller urin
• endrede avføringsvaner –  

diarè/forstoppelse uten forklaring
• klump eller kul under huden
• langvarig hoste, heshet
• forandring av føflekk eller vorte, særlig 

sårhet, blødning eller unormal vekst
• langvarige svelgvansker eller  

fordøyelsesbesvær
• uønsket vekttap.

Sykehistorien og undersøkelser hos fastlegen 
kan føre til at kreftsvulster blir oppdaget. For 
å påvise kreft trengs mer inngående under-
søkelser, slik som røntgenundersøkelser, ultralyd, 
blodprøver og vevsprøver. Undersøkelser gjør 
det mulig å diagnostisere kreft, men kan ikke 
utelukke kreft.

Behandling
Kreft kan behandles, og mer enn halvparten 
av pasientene blir friske. Pasienter som har 
uhelbredelig kreft, kan få behandling for å holde 
kreftsykdommen i ro og leve lenger. Pasienter 
kan også få lindrende (palliativ) behandling for 
å redusere plagsomme symptomer.

Vanlig kreftbehandling består av:
• Kirurgi, hvor kreftsvulsten fjernes
• Strålebehandling, som dreper kreftceller
• Cellegiftbehandling, som dreper kreftceller
• Hormonbehandling som hemmer veksten 

av noen typer kreftsvulster.

Både stråling og cellegift dreper også friske 
celler. Dette gir pasienten mange bivirkninger 
som kvalme, nedsatt immunforsvar og håravfall. 

3.10 Kreft
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De gis derfor med mellomrom som gir friske 
celler muligheten til å komme seg igjen. Det 
er vanlig å kombinere disse behandlingene. 
Hormon behandling er vanlig ved brystkreft og 
prostatakreft.

Behandling av  
plagsomme symptomer
Hvilke symptomer som blir mest plagsomme 
er avhengig av hvilke deler av kroppen som 
er berørt. Mange vil oppleve grader av plager 
knyttet til
• smerter 
• kvalme
• nedsatt matlyst
• forstoppelse
• tretthet
• tungpustenhet
• angst/depresjon.

Selve kreftsykdommen blir behandlet ved  
sykehus. I kommunehelsetjenesten dreier mye  
av omsorg og behandling seg om å lindre plag-
somme symptomer. Det er viktig å sørge for at 
pasienten ikke lider unødig. Dette krever god 
kartlegging av og kunnskap om å lindre symp-
tomer.

Kommunikasjon  
Det er legen som behandler pasienten som skal 
fortelle pasienten hva han feiler. Den samme 
legen skal også forklare hvordan sykdommen 
kan behandles. Kommunikasjon handler både 
om å formidle informasjon og om å hjelpe 
pasienten med å bearbeide det å ha fått en 
alvorlig sykdom, med reaksjoner som angst og 
uro, depresjon og benekting. Helsepersonell må 
tåle å delta i den sykes verden også når det ikke 
finnes løsninger på problemet eller tiltak å sette i 
verk. Bearbeiding av vanskelige situasjoner skjer 
gjennom å få sette ord på tanker og følelser, og 
hjelpere må være tilstede for pasienten og de 
pårørende. 

Observer og rapporter  
• om pasienten har smerter
• hva pasienten får i seg av mat og drikke
• pasientens dagsform
• endringer av andre symptomer.

Tenk på dette når du hjelper
• Pasienter med kreft gjennomgår mange 

reaksjoner med tanker og følelser. Prøv å 
lytte til det pasienten forteller deg, og ikke 
ta for gitt at han eller hun reagerer på en 
forventet måte.

• Har pasienten smerter orker han hverken 
stell eller samtale. Mange pasienter trenger 
ekstra smertestillende før stell.

• Smerte er subjektivt. Det vil si at det er bare 
pasienten som kan si om han har smerter 
eller ikke. Smerte er det pasienten sier at 
det er og eksisterer når pasienten sier at den 
eksisterer

• Tilby hyppige måltider. Små porsjoner. 
Pynt litt ekstra med stoffservietter og 
stetteglass. Gjør måltidet til en hyggestund.

• Tilpass aktivitet til dagsformen. Ved å få 
mye hjelp til stell, orker kanskje pasienten 
å være sammen med besøkende etterpå. 
Ta pasienten med på råd om hva som er 
viktigst for ham.

Kommu-
nikasjon, 

holdninger 
og etikk 

s. 28

Observasjon 
og  

rapportering  
s. 36
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Eksempel på sjekkliste for nyansatte  
uten helsefaglig utdanning

4. DEL
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Denne listen er et eksempel på hva en nyansatt bør få opplæring i den første tiden og den er ikke 
uttømmende. Sjekklisten er et hjelpemiddel for å sikre at nyansatte får informasjon om- og opplæring 
i arbeidsstedets rutiner. Sjekklisten er bygd på studieheftets deler og er inspirert av ulike introduksjons-
program for nyansatte.

Pleie og omsorg ANSVARLIG FOR  
OPPLÆRINGEN

DATO FOR  
INFORMASJON /
OPPLÆRING

KRYSS HER NÅR DU  
BEHERSKER OPPGAVEN

Stell

Planlegging av stell

Hjelp med personlig 
hygiene:

- stell ved vask 

- stell i seng

Dusj/bading

 - hårvask

Munn- og tannstell

 - stell av proteser

Barbering

Stell av føtter

Forebygging av  
komplikasjoner og  
infeksjoner, stell av 
brukere med inkontinens 
for urin og avføring

Stell og bruk av  
høreapparat og briller

Måltider

Planlegge, tilberede 
og servere måltid

Hjelp ved spising

Observasjon i forhold  
til ernæring

Vektkontroll

Et eksempel på sjekkliste for nyansatte 
uten helsefaglig utdanning
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Pleie og omsorg ANSVARLIG FOR  
OPPLÆRINGEN

DATO FOR  
INFORMASJON /
OPPLÆRING

KRYSS HER NÅR DU  
BEHERSKER OPPGAVEN

Toalettbesøk

Hjelpe bruker med  
bekken/ urinflaske,  
toalettstol og lignende

Inkontinensutstyr bleier

Observasjon av urin og 
avføring

Måle temperatur

Forebygge  
komplikasjoner/ 
trykksår

Hjelpe sengeliggende 
bruker:

 -gode liggestillinger/ 
sittestilling

- trykkavlastning 

- snu seg i seng

- sengehest

- hjelpemidler  
(eks trykkavlastende 
madrass eller pute)

Forebygging av 
trykksår på utsatte 
punkter på kroppen

Hygiene

Håndhygiene -vask/
desinfeksjon

Skylleromsarbeid 

 - håndtere rent og 
brukt utstyr 

 - desinfeksjon av utstyr

- rengjøring av utstur 

- pakking og lagring 
av rent utstyr 

Sengeredning

- med bruker i seng 

- uten bruker i seng

- rent og urent tøy
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Pleie og omsorg ANSVARLIG FOR  
OPPLÆRINGEN

DATO FOR  
INFORMASJON /
OPPLÆRING

KRYSS HER NÅR DU  
BEHERSKER OPPGAVEN

Forflytningsteknikker

- fra liggende til 
stående

- fra sittende til stående

- gi støtte til ustø 
gående bruker

- bruk av hjelpemidler 
f.eks. personløfter, 
ståheis, dreieskive, 
glidebrett, glidematte, 
glidelaken og  
forflytningsbelter

- bruk av rullestol, 
prekestol, rullator

Aktiv hverdag 

Motivere bruker til 
aktivitet:

- fysisk (eks delta i trim, 
tur og lignende etter 
brukers tilstand)

- psykisk og sosial 
(eks delta i avislesing, 
spill, sang, felleskap 
med andre og  
lignende)

Kommunikasjon med 
bruker

- bevisstgjøring av 
måter å kommunisere 
med brukere 

Rapportering

- gi og motta 
muntlig rapport 

- gi og motta 
skriftlig rapport 

- informere ansvars-
havende om endringer 
i brukertilstand

Bruker privat tøy:

- evt. merking

- vasking

Annet
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Pleie og omsorg ANSVARLIG FOR  
OPPLÆRINGEN

DATO FOR  
INFORMASJON /
OPPLÆRING

KRYSS HER NÅR DU  
BEHERSKER OPPGAVEN

Rutiner

Akuttsituasjoner 
(vite hvor akuttralle og  
medisinsk utstyr er, 
tilkalle sykepleier osv)

Førstehjelp

Alarmsystemet på rom 
og vaktrom

Rutiner ved 
brannopplæring

Rapport og  
dokumentasjon

Avdelingens 
døgnrytme og rutiner

Innføring i 
primærkontaktens 
ansvarsområde

Lintøyrom

- lager

- bestilling

- holde orden

Kjøkken

- måltider

- matservering

- matbestilling

- hygiene

- holde orden

Kjøkkenrutiner (IK-mat)

Dampkoker / Oppvask-
maskin / Kaffetrakter etc.

Bestilling av frisør, fot-
pleie og transport for 
bruker

Annet
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Pleie og omsorg ANSVARLIG FOR  
OPPLÆRINGEN

DATO FOR  
INFORMASJON /
OPPLÆRING

KRYSS HER NÅR DU  
BEHERSKER OPPGAVEN

Administrative rutiner, 
personal

Informasjon om 
arbeidsstedet;

Historikk og organisering

Omvisning i enheten

Visjoner, verdier og mål 
for virksomheten

Taushetsplikt

Opplysningsskjema 
MRSA / Tuberkulose

Arbeidskontrakt

Levere CV

Stillingsbeskrivelse 
arbeidsoppgaver

Arbeidstid

Regler for arbeidstids-
ordninger

Bytting av vakter

Vaktplaner (dagbok)

Timelister

Lønn

- skattekort

Permisjoner

Egenmelding/
sykemeldinger

Meldingsrutiner ved 
fravær

Skademeldinger

Beredskapsplaner

Lojalitet og tjenestevei

Tillitsvalgt og verne-
ombud

Matpauser 
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Pleie og omsorg ANSVARLIG FOR  
OPPLÆRINGEN

DATO FOR  
INFORMASJON /
OPPLÆRING

KRYSS HER NÅR DU  
BEHERSKER OPPGAVEN

Røykeregler

Rutiner for ar-
beidsantrekk

Bruk av navneskilt

Adgangskort/
rutiner for nøkkelsystem

Annet
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HEFTET  INNEHOLDER

DETTE MÅ JEG KUNNE  
– gode tjenester til personer med utviklingshemming
«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklings
hemming» er en del av det nasjonale kompetansetiltaket «Mitt livs 
ABC», utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og  
helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å 
styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming,  
særlig hos ufaglærte. «Mitt livs ABC» er forankret i Stortings
melding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd - for mennesker med 
utviklingshemming.

Opplæringen kan være en del av kommunenes tilbud til nyansatte, 
vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten 
helse eller sosialfaglig utdanning.

MÅL
  å sikre at alle som arbeider innen tjenester for personer  

med utviklingshemming har et minimum av relevant  faglig  
basiskunnskap.

Del 1: Hva er utviklingshemming?
Her gis det en innføring i hva utviklingshemming er, og leseren 
gis en forståelse av utfordringer som kan være forbundet med det 
å leve med utviklingshemming. 

Del 2: Rammeverk for helse og omsorgstjenester i kommunene
De viktigste lovene som regulerer kommunale helse og  
omsorgstjenester omtales, og hvordan disse lovene  regulerer  
kommunens ansvar, tjenestemottakerens  rettigheter og  
tjenesteyterens ansvar og plikter.

Del 3: Forutsetninger for gode tjenester
Hva som skal til for å kunne yte faglig forsvarlige tjenester, og 
tilrettelegge for størst mulig grad av selvbestemmelse. Temaer som 
omtales er kommunikasjon, holdninger, etikk, miljøarbeid, tvang 
og makt, utfordrende atferd, individuell plan og koordinator.

Del 4: God helse for personer med utviklingshemming
Hva er god helse? Hva kan bidra til god helse og forebygge  
sykdom? Observasjon og oppfølging av fysiske og psykiske  
helseplager.

Avslutningsvis gis det en oversikt over fagstoff som kan benyttes til 
fordypning.

DETTE MÅ JEG KUNNE
gode tjenester til personer med  

utviklingshemming

DETTE MÅ JEG KUNNE
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Å yte tjenester til personer med utviklingshemming er en meningsfylt og viktig oppgave. 
Som tjenesteyter får du mulighet til å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, i ulik 
alder og på ulike arenaer. Du vil møte personer  med utviklingshemming i deres hjem, i 
 barnehage, på skole, på jobb, på dagtilbud, i fritidsaktiviteter eller i avlastningstilbud. 

Som en del av prosjektet «Mitt livs ABC» har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle et opplæringshefte tiltenkt nyansatte, 
sommervikarer, helgevikarer og støttekontakter. 

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» gir et minimum 
av faglig kunnskap for tjenesteytere. 

Del 1 Hva er utviklingshemming?
Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen
Del 3 Forutsetninger for gode tjenester
Del 4 God helse for personer med utviklingshemming

Fagstoffet belyses med praktiske eksempler der vi følger fire personer med utviklings-
hemming: Salima på 10 år, Kristian på 27 år, Bård på 47 år og Kari på 60 år. Det er også 
spørsmål til egen refleksjon gjennom heftet. 

På slutten av heftet er det en Quiz der leseren kan teste kunnskapene sine.
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HEFTET  INNEHOLDER

DETTE MÅ JEG KUNNE  
– gode tjenester til personer med utviklingshemming
«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklings
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styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming,  
særlig hos ufaglærte. «Mitt livs ABC» er forankret i Stortings
melding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd - for mennesker med 
utviklingshemming.
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DETTE MÅ JEG KUNNE
introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Janne Røsvik, Agnes Brønstad, Tove Lepperød,  
Arild Stegen, Liv Bjerknes Taranrød, Lise Øverland

DETTE MÅ JEG KUNNE
introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Som en del av Kompetanseløftet 2015 fikk Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle og prøve ut en kort og intensiv opplæringsmodell 
for personer uten helsefaglig utdanning som skal arbeide i helse- og omsorgssektoren. Målet 
var å sikre et minimum av relevant faglig basiskunnskap hos ufaglærte vikarer og andre med 
kortere ansettelsesforhold. Prosjektet fikk navnet Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- 
og omsorgsarbeid.

Dette heftet er en del av opplæringsmodellen, og gir en kort innføring i noen sentrale temaer.
Heftet består av fire deler:

Del 1 Å arbeide i kommunehelsetjenesten 
Del 2 Omsorg – sentrale temaer
Del 3 Sykdommer hos eldre
Del 4 Sjekkliste

Første utgave kom ut i 2012 og fikk gode tilbakemeldinger fra ansatte over hele landet. I 2013 
ble heftet utvidet med to nye kapitler som dekker tema som ble etterlyst i første utgave; 2.9: 
Når noen dør og 3.10: Kreft. Til nå har nærmere 10 000 personer brukt heftet i opplæring.  
Våren 2016 kom en oppfølger beregnet på personell som arbeider med tjenester til personer 
med utviklingshemming: Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming.

Forfattere
Janne Røsvik er sykepleier, Cand. Polit, PhD. Har i mange år arbeidet som høyskolelektor. Erfaring fra 
prosjektarbeid, fagforfatter og redaktør for Demensomsorgens ABC – Miljøbehandling. Nå postdoktor ved 
Aldring og helse.

Agnes Brønstad er sykepleier, videreutdanning i sykepleie til eldre og kronisk syke og i pedagogikk.  
Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Erfaring fra 
 prosjektledelse og undervisning i videregående skole og fagskole. Har skrevet flere lærebøker for 
 videregående skole. Er nå avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold, og arbeider med revisjon 
av studiemateriale for Aldring og helse.

Tove Lepperød er spesialergoterapeut med lang erfaring i arbeid med eldre pasienter. Hun arbeider nå 
ved Poliklinikk for aldersrelaterte sykdommer, Sykehuset i Vestfold.

Arild Stegen er er sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og veiledning, administrasjon og  
ledelse. Han har erfaring fra arbeid i Kreftforeningen og har vært prosjektleder for Videreutdanning/
Fagskole i kommunehelsetjenester (2007–2010). Han arbeider i dag som rådgiver i FOU avdelingen, 
Drammen kommune.

Liv Bjerknes Taranrød er psykiatrisk sykepleier og har lang erfaring fra arbeid med personer med  
demens. Er nå ansatt som stipendiat i forskningsprosjektet Demensomsorg på gård og fagkonsulent ved 
Aldring og helse. 

Lise Øverland er psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid. Utdanning i veilednings-
pedagogikk og ledelse. Praksis fra tjenester til personer med utviklingshemming og til personer med 
døvblindhet, fra hjemmetjeneste, sykehjem, sykehus, alderspsykiatri og som prosjektmedarbeider i  
Demensomsorgens ABC. Arbeider nå som prosjektleder for Mitt livs ABC ved Aldring og helse.
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