
Aksjon sommerjobb
2009



Avdelingene; Lanes, Nerstranda, 
Bukta, Minde, Gimle. Til sammen 76 plasser

Kroken sykehjem, 
Undervisningssykehjemmet i 
Tromsø

”Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon 
med et helhetlig syn på eldreomsorg”



Fire formål:

1. Heve kvaliteten på pleie, omsorg og tilbud til 
pasienter, Aksjon sommerjobb 2009

1. Pårørende skal føle seg ivaretatt
2. Bedret arbeidsmiljø (Redusere sykefraværet)
3. Arbeide systematisk med kompetansehevende tiltak til ansatte

Kvalitetskommuneprogrammet, avd. Nerstranda



Hensikten med prosjektet

• Aktivitet er kvalitet i sykehjem
• Ønsker økt interesse for eldreomsorg blant 

ungdom for senere rekruttering
• Gi økt kunnskap til ungdom om eldre i 

sykehjem



Kroken sykehjem, avdeling Nerstranda og Lanes gir 
tilbud om sommerjobb til elever

i 9. og 10. klasse ved Kroken ungdomsskole.

Tilbudet gjelder i perioden 22. juni og 3 uker 
framover

ca. 2-3 dager i uka fra klokka 10-13.



Hvorfor ungdomsskole elever
Vi er interessert i å komme i kontakt med elever som vil bidra til en 
stimulerende hverdag for pasientene. Opplæring i taushetsplikt, etikk, 
holdninger og informasjon om sykdommen demens blir gjennomgått.

I samråd med personalet vil arbeidsoppgavene bestå i turer ute sammen med 
pasientene, kaffekos og vaffelsteking i solveggen, delta i enkle spill, samt 

lesing, rim og dikt.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med 
Britt (777 91318) el. Wenche ( 777 91305/ 91319).

Skriftlig søknad sendes avd. Nerstranda,ved Britt Ballovarre, Kroken 
sykehjem, Jadeveien 69, 9022 Krokelvdalen innen 1.juni -09.

Fortell litt om dine interesser og hvorfor du søker stillingen. Vi tar kontakt 
med aktuelle søkere. Regulativlønn.



Rekruttering

• 16 søkere ble 
intervjuet

• 6 fikk jobb



Anette(16), John-Martin(15), Bengt(16), 
Therese(14), Marthe (15), Andreas(15) 



Opplæring 4 timer
• KL. 10 – 1045    Å være arbeidstaker i Tromsø kommune
• v/ Britt Ballovarre
• Praktisk informasjon; 
• kontrakt, frikort/skattekort, timelister, innmelding, 
• beskjed ved fravær,
• taushetsplikt
•
• KL. 11 - 12        Presentasjon av Kroken sykehjem
• Hvordan møte personer med demens?
• v/ Toril B. Mobakken og Wenche Hansen
• Konsekvens av demenssykdommen;
• Kort om sykdommen, kan endre atferd - roper/urolig- hvorfor?
• Kommunikasjon-respekt-forståelse-holdninger
• KL. 1215-13       Hygiene 
• v/ Karin Svendsen
• Praktisk informasjon;
• Håndhygiene, bruk av ringer, smykker, piercring, mobil, klær/sko,
• langt hår, neglelakk, bruk av forkle ved matlaging
• KL.1315-14        Forventninger- arbeidsoppgaver- omvisning
• v/ Wenche Hansen
• Forventninger til elevene, Hvilke forventninger har elevene?
• Hvilke arbeidsdager i uka, Ulike oppgaver/organisering av 
• arbeidsdagen                 
• Skriftlig evaluering



Opplæring



Opplæring



Organisering og gjennomføring
TIMEPLAN; 
 
MAN. 22.06 
Introduksjon 
Omvisning 
10-14 

 ONS. 24.06 
Oppmøte 10 
 
Ute 1030- 
Vaffelsteking 
11-12 

TORS. 25.06 
Oppmøte 10  
 
Film ”Å 
jobbe med 
mennesker” 
10-1030 

 
 
 
 
 
 
 

MAN. 29.06 
Oppmøte 10 
 

TIRS. 30.06 
Oppmøte 10 
 
Vaffelsteking 
11-12 

 TORS. 02.07 
Oppmøte 10 

 
 
 
 
 

MAN. 06.07 
Oppmøte 10 
 
 

 ONS. 08.07 
Oppmøte 10 
 
Busstur 
Ca.11-1230 

 FRED. 10.07 
Oppmøte 10 
Gjennomgå 
historien; 
”Livet som 
pårørende” 
Evaluering 
10-11 
Avslutning 
sang/musikk 
11-13 

 



Kaffekos og vaffelsteiking inne



Alle bidrar



Sosialt samvær med spill



Andreas deltar aktiv i 
kommunikasjon



John-Martin er aktiv



Nærkontakt



Bingo var artig også for 
ungdommene



Kaffe og vafler ute



Bengt steiker vafler



Sommervarmen var enda ikke 
kommet…..



Is er likevel godt om sommeren



Ballongaktivitet









Ut på tur aldri sur



Kreative løsninger



Busstur på Tromsøya og omegn



Ishavskatedralen og brua



Anette som guide



Ishavsskuta Polarstjerna



På vei ned til telegrafbukta



Drikke etter turen



Underholdning



Nordlys 11. juli 2009

Marthe (15), Andreas(15), Therese(14), Bengt(16), Anette(16), John-Martin(15)

Haldis Johansen og Wenche hansen



Evaluering

• Kostnader
• Evaluering fra skoleelevene
• Evaluering fra beboere og pårørende
• Evaluering fra personalet



Hva nå? 

Veien videre



Takk for oss!

Wenche og Toril
W.hansen@tromso.kommune.no

Toril.b.mobakken@tromso.kommune.no

www.tromso.kommune.no/undervisningssykehjem
www.undervisningssykehjem.no

mailto:W.hansen@tromso.kommune.no�
mailto:Toril.b.mobakken@tromso.kommune.no�
http://www.tromso.kommune.no/undervisningssykehjem�
http://www.undervisningssykehjem.no/�
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