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helsefremmende og forebyggende arbeid i 

Bydelen 



Hjemmeboende

Hverdags-

mestring

Omsorg +

Seniorhuset

Ernæring



og her spiller kosthold og ernæring en stor 

rolle

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquqbT-uDYAhVEjCwKHcMNAxYQjRwIBw&url=https://www.vg.no/nyheter/innenriks/branner/hjemmetjenesten-skal-redde-flere-eldre-fra-brann/a/24095496/&psig=AOvVaw2dADvOTjqa63DbH-nBS486&ust=1516345826254655


Ernæring i system

Ernæringsfyrtårn, ansatt frikjøpt en dag hver fjortende dag som er dedikert til å 
SE behov, følge opp, bidra til kompetanseløft og faglig utvikling, og arbeide 
med å forbedre praksis

I utviklingen av bydelens Helse og Mestringsavdeling mot tillitsbasert ledelse 
og mestringslag er  ernæring ett av de viktige virkemidlene  både når det 
gjelder 
• å forstå kulturendringen vi går gjennom 

(tverrfaglighet, samarbeid på tvers, brukerens fokus)
• å øve oss opp i virkemidler som fungerer 



Måltider og ernæring er en HIT!

Som helsearbeidere jobber vi systematisk og har ernæring i PANNEBRASKEN 

Vi må forstå hva som trigger innbyggeren til å ta tak og forstå hvor SMART og 

EFFEKTFULLT det er å spise riktig

«Fru Hansen vil aller helst invitere til selskap» når vi bidrar til  dét, får hun spist godt, 

og riktig 



Ansatt I 

Hjemmetjenesten 

“Hva er viktig for 

deg?”

Bruker:

“ Jeg vil gjerne på 

Eldresenteret 

igjen

“… jeg klarte det

etter hvert, da jeg

fikk hjelp til god å 

få godog riktig

mat og forstå

ernæring
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Seniorhuset i Pastor Fangens vei

MÅLTIDET er viktig! 

• Middagsservering 3 ettermiddager i uken 

• Middagslaging og spising sammen med 3 ungdommer som kommer på besøk på 

ettermiddagstid hver tirsdag og torsdag, samt en helgedag i måneden. 

– Handler inn ingredienser til en enkel og næringsrik middag som ungdommen 

og de eldre lager og spiser sammen

• Egg- og baconfrokost hver torsdag

– tillegg serveres brød og knekkebrød med annet pålegg til dem som ønsker 

det. Dette tilbudet er det 3 frivillige damer som driver

• Faste dager med lunsj på mandager og fredager


