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Livsgledehjem



Livsglede for Eldre

- folkehelseorganisasjon
- alle eldre skal ha en god 

og meningsfull hverdag 
- stimulere sosiale, åndelige 

og kulturelle behov for 
den enkelte gjennom gode 
opplevelser 

- utløse frivillighet og 
engasjement



FILM OM LIVSGLEDEHJEM:
https://youtu.be/Ebpzcn4b858

https://youtu.be/Ebpzcn4b858


Ni kriterier for Livsgledehjem
Virksomheten skal legge til rette for:

• at alle ansatte skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva den 
innebærer

• samarbeid med skoler, barnehager og organisasjoner
• at beboer kommer ut i frisk luft minst en gang hver uke

• kontakt med dyr

• at beboeren får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
• sang, musikk og kultur i hverdagen

• å skape en hyggelig ramme rundt måltidet
• god kommunikasjon med pårørende

• å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen



Livshistoriekartlegging og 
individuell livsgledekalender

Primærkontakten kartlegger livshistorie, 
planlegger individuelle aktiviteter, 
dokumenterer, evaluerer og oppdaterer.

Kartlegging:
ü Hva har du gjort i livet?
ü Familie, yrkesbakgrunn, hobbyer
ü Sorger, gleder, livshendelser, vaner
ü Mozart eller Metallica? Ku eller kobra?
ü Hva gir deg glede?
ü Hva gjør deg trygg/utrygg? 
ü Hva er meningsfullt for deg?
ü Hva motiverer deg til å ut



Livsgledesirkelen: verktøyet
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Ansatte skal også 
kartlegges og få 
bruke sine 
ressurser!

Bildet: fra kartlegging av ansatte på 
Sundjordet i Hole 



Livsgledehjem i nasjonale føringer
•Stortingsmelding 29: 
Morgendagens omsorg 
(2013)
•Stortingsmelding 15: Leve 
hele livet (2018)
•Stortingsmelding 19: 
Folkehelsemeldinga (2018)
•Omsorg 2020, NOU 
2011:11 Innovasjon i 
omsorg
• Lover og forskrifter



Livsgledehjem og lovverket

ü Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (2011)

üKvalitetsforskrift for pleie og 

omsorgstjenestene (2003)

üForskrift om en verdig eldreomsorg, 

Verdighetsgarantien (2011)

ü Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten (2017) 



Livsgledeseminar for 
livsgledekonsulent, enhetsleder, 

kommunalsjef

kickoff for
ansatte

Oppnevnelse av livsgledeansvarlige, 
hovedlivsgledeansvarlig og 

livsgledegruppe.
 Livsgledemøter hver 14. dag.
 Arbeid med livsgledesirkel, 

prosedyrer og livsgledekriterier.

To nettverkssamlinger  for 
livsgledegruppa i regi av LFE

Egenevaluering 
blant ansatte

Handlingsplan for videre arbeid. 
Møter i livsgledegruppa månedlig. 

Egne nettverkssamlinger.
Egenevaluering.

Sertifisering som 
LIVSGLEDEHJEM

Årlige resertifiseringer

Sertifiseringsprosessen



ü Brukermedvirkning
ü Bedre ernærte pasienter 
ü Bedre tid til aktiviteter
ü Mindre tvang
ü Nedgang i medisinbruk
ü Bedre nattesøvn
ü Mer ro på avdelingen
ü Mer tilfredse pasienter og 

pårørende

Personsentrert omsorg!

Våre erfaringer

Foto: NRK Buskerud



Effekter på arbeidsmiljø
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Jeg opplever at
livsgledearbeidet er

meningsfullt. (N = 7956)

Jeg opplever at jeg får
anvendt mine

fagkunnskaper i
livsgledearbeidet. (N =

7956)

Livsgledearbeidet bidrar til
at jeg føler meg engasjert

på jobb. (N = 7956)

Jeg får benyttet mitt
engasjement og min

kreativitet i
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Jeg har mulighet til å
påvirke livsgledearbeidet

ved min avdeling. (N =
7956)

Gj
en

no
m

sn
itt



Mobilisering av nærmiljøet

• Livsgledehjem: strategi 
for økt frivillighet i 
eldreomsorgen

• 63% er frivillige, men 
kun 6% innen helse, 
pleie og redning

• Folkehelse!



Fantasien setter grensene

• Babyer
• Barnehager
• Skoler
• Studenter
• Lag og foreninger
• Næringsliv, bedrifter
• Enkeltpersoner
• NAV
• Konfirmanter
• Frivilligsentral
• Pårørende



Besøksbaby

Einar får mye 
oppmerksomhet når vi 
er på besøk. Han 
sjarmerer pasientene, 
som hilser og vil kjenne 
hvor tung han er. Aller 
mest rørende er den 
gamle mannen i 
rullestol, som sitter 
med tårer i øynene når 
han skravler med Einar.

Mammaen til Einar på 5 
måneder



Livsgledebarnehage



Barnehagefilm:
https://youtu.be/fnsSalJtI7U

https://stiftelsenlivsgledeforeldre.sharepoint.com/:v:/g/EY7YtIMW_QNGl4_tjXPtq_gBLEgzf7-mGFTxCY_t6aGHYg?e=xs8sjX
https://youtu.be/fnsSalJtI7U


Livsgledeskole: valgfaget 
innsats for andre i ungdomsskolen



Livsgledepedagogikk 
i videregående skole 



Lokalforeninger



Livsgledeforeldre.no

Facebook: Livsglede for Eldre, 

Forum Livsgledehjem

Twitter: #livsglede

Instagram: livsgledeforeldre

Mer informasjon:



Veien videre
• Forankring på alle nivå: topp 

til bunn

• Politisk vedtak

• Økonomi: budsjett, søke 
midler? (Fylkesmannen)

KOSTNADER:
o Oppstartsavgift: kr 115 500
o Lønn til livsgledekonsulent
o Årsavgift kr 31 500 (per virksomhet), 

første gang etter ett år
o Reiseutgifter sertifisører
o Eventuelt innleie av vikarer



Takk for 
oss!


