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Svar på interpellasjon - Ernæring og trivsel i sykehjemmene - Nordreisa 
kommunestyre, 21.6.18 

Ordfører er som interpellanten opptatt av trivsel og ernæring på våre sykehjem. Mat og måltider 
er i så måte en viktig faktor i dette som også har hatt relativt stort fokus i den siste tiden. 
 
Det ble fra 1.februar i år endret rutiner på våre sykehjem rundt måltider og innført et 4.måltid, 
Det serveres nå lunsj kl. 12 og middagene ble flyttet fra rundt kl. 1300 til 1530. Det serveres 
foreløpig dessert 3 dager i uka. Denne endringen er i samsvar med anbefalte nasjonale 
retningslinjer. Omleggingen har blitt godt mottatt på avdelingene, men tilbakemeldingen er at det 
fortsatt kan jobbes noe med lunsjmenyen, og flere pasienter ønsker et valg når det gjelder 
middag. Det er gjort en stikkprøvekontroll ved Sonjatun sykehjem som viste at alle pasienter 
hadde enten holdt vekt eller økt vekt etter innføring av 4 måltider. 
 
Det er også vedtatt en omlegging til kok/kjøl ved kjøkkenet på Sonjatun. Innføringen av dette har 
tatt litt tid, men en jobber videre med dette. Kok/kjøl er en måte å produsere mat på som også vil 
kunne imøtekomme ønsket om valgfrihet av middager. Det vil da kunne serveres et alternativ til 
dagen middagsrett, dersom en pasient ikke liker det eller har lyst på noe annet. Kok/kjøl metoden 
har vært noe omdiskutert, men mange sykehjem har innført metoden for mange år tilbake. Verdt 
å nevne er kanskje at På Taket cafe bruker denne metoden i sin produksjon, og har akkurat 
kommet høyt i bladet Motor sin kåring av Norges beste veikroer. 
 
Når det gjelder pasientenes mulighet til å være utendørs jevnlig har både på Bo- og 
kultursenteret, og omsorgssentret hage med gjerde der pasienter kan gå ute, også på egen hand. 
Sykehjemmet har egen veranda, men pasientene her er generelt dårligere og trenger mer hjelp for 
å komme seg ut. 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
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Elever fra videregående skole har i vinter, 2 timer hver uke, gjennom prosjektet «Livsglede for 
eldre» hatt ulike aktiviteter i alle avdelinger i sykehjemmene. Noen har også tatt med pasienter 
ut. Ungdomsskoleelever har også hatt aktiviteter 2 timer pr. uke med pasienter gjennom 
prosjektet «Innsats for andre» på to avdelinger i sykehjem, en avdeling på Omsorgssentret og 
en avdeling på Bo- og kultur. Lærlingene har også tatt pasienter med ut når det er vær og 
anledning. Alle disse tilbudene har de eldre satt stor pris på. Noen pasienter har en fast 
aktivitetsvenn gjennom frivillighetssentralen som tar de med ut på tur, og noen kommer seg ut 
ved hjelp av pårørende. 
 
Samlet sett er det derfor flere tilbud for de eldre til å komme seg ut og bli aktivisert. Det vil 
likevel være en kontinuerlig prosess for å utvikle dette tilbudet enda mer. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
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