
Kunsten å skape et hjem 
Økernhjemmet 

 

Økernhjemmet – noen fakta 

• Tilbud til personer med demens 

• 56 beboere fordelt på to avdelinger – 8 boenheter 

• Differensierte enheter 

• Først ute med konseptet forsterket skjermet enhet 

• 54 dagsenterplasser – 17 tilrettelagt for personer med 

demens 

• Mye kompetanse på demens 

 
 

 

 

Økernhjemmet 2 

• 80 årsverk 

• Nyrehabiliterte lokaler på gammel grunn 

• Utgang til atriumshager fra alle enhetene 
 

Bedre hverdagsliv i sykehjem 

• Prosjekt etter modell fra «demenslandsbyen» de 

Hogeweyk i Weesp, Nederland 

• Innføre elementer fra modellen i eksisterende 

sykehjemsbygg 

• Skape et godt hjem hvor vi selv kan tenke oss å bo 

• Ta hverdagen tilbake – gjenkjennelig hverdagsliv 

• Livet forsetter mest mulig likt det livet som de levde før 
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Bedre hverdagsliv i sykehjem: 

• Realisere «Livsutfoldelse i trygge omgivelser» i praksis 

• Redusere legemiddelbruken ytterligere 

• Bidra til å profilere eldreomsorgen i Oslo kommune 

• Innrette hverdagen på beboernes premisser 

 
 

Studietur til Hogeweyk med tre grupper à 25 

ansatte 
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De Hogeweyk 

• Spesialinstitusjon for beboere med demens 

• 152 plasser 

• Blir betegnet som «demenslandsby» 

• Selve bygningskroppen ganske lik Økerns 

• Boenhetene etablert i små «hus»  
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Boenhetene 

• 6 - 7 pasienter 

• 3 - 4 deler bad 

• Egen ytterdør   

• Kjøkken 

• Har sin egen husholdning 

• Egen uteplass 
 

Bodø, 2.6.2016 



Livsstiler 

• Beboergruppene differensiert etter beboernes tidligere 

«livsstil»: 

– De tradisjonelle – håndverkere, smånæringsdrivende, 

hjemmekjære, gjestfrie 

– De urbane – åpne, sosiale, utadvendte, pratsomme 

– De kristne – bønn, religiøs musikk, ingen alkohol 
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Livsstiler 2 

 - De kulturelle – kunst, vin, vegetarisk mat 

 - «Upper class» - manerer, ettermiddagste,       

          klassisk musikk 

 - Indonesiske – tradisjon, nostalgi,        

        indonesisk mat  

 - De hjemlige – tradisjonelt, koselig, husarbeid 
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Boenhetene 

• Ulik innredning etter hva beboerne er vant med fra 

tidligere 

• Det tilstrebes så kjente omgivelser som mulig 

• Hver boenhet har sin egen døgnrytme og daglige rutine 
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Aktiviteter  

• Fokus på: trening, sosial kontakt, gratis dagslys og 

beboernes preferanser 

• Eget «eventbyrå» 

• 35 klubber – f.eks. ulike musikklubber, svømmeklubb, 

bakegruppe, turklubb o.s.v. 

• Utstrakt bruk av frivillighet 
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De Hogeweyks visjon: 

 

• Pleie og omsorg i rette omgivelser slik at beboerne med 

demens kan få fortsette sine liv slik de var vant til å leve 
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Andre fasciliteter 

• Eget supermarked – ansatte gikk sammen med 

beboerne og «handlet» alt de trengte av matvarer og 

utstyr til boenhetene 

• Forsamlingslokale, pub og restaurant 

• Både parker, hager og gatetorg 

• Gater med gateskilt 
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Hva har vi gjort til nå? 

• Kartlagt alle beboernes interesser og preferanser 

• Etablert klubber - jazzklubb, velværeklubb, 

poesiklubb, strikke- og håndarbeidsklubb, 

maleklubb, sangklubb, turklubb m.m.    

• Ansatt aktivitets- og frivillighetskoordinator 

• Åpnet aktivitetskontoret Økernfryd 
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Katt, kaniner og besøkshund 
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Hva har vi gjort til nå? 

Anlagt fiskedam i atriumshagen 
 

Hva har vi gjort til nå? 

Åpnet utekafé på terrassen 
 

Symbolsk markering av  

hvor vi vil: 

 

• ØKERN sykeHJEM  

      

• ØKERNHJEMMET 
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Hva har vi gjort til nå? 

• Kjøpt 8-seters turbuss med rullestolrampe 

• Kjøpt inn to elektriske taxisykler 
 

Hva har vi gjort til nå? 

• Inngått samarbeid med forskningsmiljø med tanke på 

utarbeiding av et norsk kartleggingsverktøy for livsstil 

• Implementering av omsorgsideologien 

• Kjøpt inn fargede frottéhåndklær og sengetøy (ut med 

Helsevesen!) 

• Åpnet dørene til boenhetene 

 
 



Omsorgsideologi 

• Kjernen i det vi står for på Økernhjemmet er basert på 

Personsentrert omsorg. Alle som kommer til oss som brukere og 

beboere, gjør det fordi de trenger å bli tatt vare på. De har behov for 

vår støtte, vår pleie og vår trøst. De trenger at vi kan hjelpe dem med 

å fylle tiden de er her med mening, glede og aktivitet i trygge og 

hjemlige omgivelser. De er avhengige av at vi er flinke i fagene våre, 

motiverte for jobbene våre og, kanskje viktigst av alt; at vi bryr oss 

om dem, at vi alltid viser med kroppsspråk og handlinger at vi vil dem 

vel og er til å stole på. 
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Hva har vi gjort til nå? 

• Inngått samarbeid med forskningsmiljø med tanke på 

utarbeiding av et norsk kartleggingsverktøy for livsstil 

• Implementering av omsorgsideologien 

• Kjøpt inn fargede frottéhåndklær og sengetøy (ut med 

Helsevesen!) 

• Åpnet dørene til boenhetene 

 
 

Hva har vi gjort til nå? 

• Innført større grad av egen husholdning i 

bogruppene – vasker alt beboertøy og lager all 

mat i boenhetene  

• Omgjort renholdsstillinger til husholdsstillinger 

• Matlagingskurs for ansatte 

• Åpnet kafé og Kolonialen – vårt eget 

supermarked i kjelleren 
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Åpnet restaurant i dagsenterets lokaler 
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Hva vi ønsker å oppnå: 

• Fjerne institusjonspreget 

• Legge til rette for beskjeftigelse, mestring og inkludering 

• Åpenhet og aktivitet 

• I det hele tatt – gjøre Økernhjemmet om til et 

lokalsamfunn med 8 bofellesskap! 
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http://sykehjemsetaten.oslo.kommune.no/a

rticle.php?articleID=306724&categoryID=2

4325 

 

 

   Mennesker som sier at det ikke lar seg gjøre, bør ikke 

forstyrre dem som er opptatt med å gjøre det. 
                                                                         George Bernard Shaw 
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