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Nasjonal forankring og politisk bakteppe  
 
Våren 2013 framla regjeringen Stoltenberg Stortingsmelding nr. 29 om «Morgendagens omsorg». 
Den ble behandlet i juni samme år og Stortinget vedtok de føringer meldingen la.   Deriblant var økt 
frivillig innsats i helse- og omsorgssektoren.  
To år senere – i september 2015 - avga den sittende regjeringen Solberg Frivillighetserklæringen – en 
erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Og den presenterte også en nasjonal 
strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet for perioden 2015-2020. Nettopp slik Stortinget 
hadde bedt om.  Den strategien ble utviklet av Helse- og omsorgsdepartementet sammen med 
Frivillighet Norge og Kommunenes Sentralforbund (KS) og peker retning for kommunenes oppfølging. 
Regjeringen anerkjenner frivillighetens verdi både for den frivillige selv, for den som mottar frivillig 
innsats og for samfunnet som helhet.  
I dette ligger den ubetalte frivillighetens rolle som aktør i å løse samfunnsoppgaver blant annet i 
helse- og sosialsektoren.  Denne føringen må oppfattes som sterk og krevende. 
Det legges vekt på at frivilligheten preges av stort mangfold og at den bygger på menneskers 
engasjement og ubetalte innsats.  Regjeringen sier at den skal samspille med frivillig sektor og at et 
slik samspill skal preges av forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut eget inspirasjonshefte som skal bistå i 
samarbeidet mellom kommunene og frivillige. Over hele landet har samarbeidet mellom frivillige og 
det offentlige gradvis tatt en mer strukturert form. Dette har gjort frivillighet enklere ved at både 
enkeltfrivillige og organisasjoner har bidratt til økt forutsigbarhet. Verdighetssenteret i Bergen har 
etablert et samlingsbasert opplæringsprogram som tilbyr en unik, tverrfaglig videreutdanning 
innenfor frivillighetskoordinering 
 

Harstad Kommune følger opp 
 
I juni 2014 ble temaet frivillig innsats i helse- og omsorg satt på agendaen i Harstad Kommune (HK). 
Kommunestyret bestilte da en utredning om dagsentertilbud ved to av sykehjemmene. I den 
sammenheng ble samarbeid med ideelle organisasjoner et tema. 
Konkret økt satsing på frivillighet og etablering av stilling som Frivillighetskoordinator ble koblet inn i 
forbindelse med finansiering av dagsentertjenesten på Bergsodden og Stangnes. 
Harstad Kommune bestemte seg for å disponere en del av finansieringsgrunnlaget til en halv stilling 
som Frivillighetskoordinator (FVK) På den måten målsatte kommunen at flere brukere skal få glede 
av ressursene. En frivillighetskoordinator skal ha som oppgave å rekruttere flere frivillige, motivere 
og organisere dem på en slik måte at det ble mange «ringer i vannet», og gi et bredere tilbud til eldre 
i institusjon. 
Sommeren 2016 ble stillingen utlyst og Frivillighetskoordinator ble ansatt i 50 % stilling fra 1. 
september. 
Den første oppgaven skulle være å utvikle en strategi for frivillighet i helse – og omsorgssektoren 
med vekt på sykehjemmene.  Kommunestyret har som en politisk føring vedtatt at sykehjemmene 
skal innføre «Livsglede for eldre» og jobbe etter livsgledekriterier. Det skal gjøres utfra deres egenart 
og tilpasning til eventuelt særskilte behov, men likevel organisert slik at de naturlig følger kriteriene. 
Bergsodden og Stangnes sykehjem skal sertifiseres som livsgledesykehjem i april 2017. 
Resertifiseringen gjennomføres hvert år etter dette. Sykehjemmene Kveldssol i Melvik, Slottet på 
Seljestad, Bjarkøy sykehjem og de to bo- og servicesentrene på Bergseng og Olavsgården skal starte 
sitt livsgledearbeid i 2017. De skal etter planen være klare for sertifisering i 2018.  
 
Harstad kommune skal dekke lovpålagte oppgaver gitt i Verdighetsgarantien, i forskrift om kvalitet i 
eldreomsorgen, pasientrettighetsloven, kommunehelsetjenesteloven og sykehjemsforskriftenes 
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bestemmelser.  Bestemmelsene beskriver at tjenesten skal inneholde aktiviteter knyttet til hobby, 
fritid, frisk luft.  Det er altså lovpålagt å gjennomføre tiltak som denne strategien skal arbeide med.  
Det er det tverrpolitiske ønsket om et mer mangfoldig og omfattende tilbud for de eldre som ligger 
bak Harstad Kommunes behov og ønsker om å engasjere frivilligheten langt bredere enn nå.  
Det er ikke et hovedkapittel men likevel et åpenbart behov forankret i statistikk: Kontakten mellom 
lokalsamfunnet og institusjonene må forsterkes. Strategien ser på dette i storformat og angir et 
behov for at Harstad sine innbyggere utvikler et større engasjement for å påta seg større del av 
humanitære samfunnsoppgaver. 
 
 

Hvorfor er frivillighet viktig? 

Det finnes i dag ingen overordnet plan over hvordan frivillighet skal benyttes til oppgaver i 
eldreomsorgen Harstad kommune.  Hver for seg gjør institusjonene så godt de kan med egne initiativ 
kombinert med at frivilligheten selv tar initiativ.  Bare ett av ti tilbud om aktivitet blir helt eller delvis 
utført av frivillige. Resten gjennomføres av ansatte medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.  
 
Problemstillingen rundt organisering av frivillighet har vært tema i Helse- og Omsorg siden juni 2014. 
Noen grep er tatt, men dokumentet «Strategi for frivillighet i Helse- og Omsorg i Harstad Kommune» 
er den første helhetlige arbeidsplanen for å styrke dette arbeidet. Hensikten med dokumentet er å få 
flere til å melde seg som frivillige til å gjennomføre flere aktiviteter. 2017 blir et merkeår fordi det blir 
det året alle framtidige år skal sammenligne seg med.  
 
Kommunen vil prioritere ressurser inn i frivillighet i eldreomsorgen, først med vekt på 
sykehjemmene. De viktigste grepene er beslutningen om Livsglede for Eldre-organisering (se vedlegg) 
ved institusjonene samt å opprette de to stillingene som Livsgledekonsulent (40%) og 
Frivillighetskoordinator (50%).  Det neste er å utvikle/beslutte en strategi for samhandling mellom 
frivillighet og kommunen i helse- og omsorgssektoren. Dette strategidokumentet behandler hvordan 
det kan gjøres. 
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Etterkrigskullene kommer 

 
Statistikken beskriver at Harstad Kommune får et sterkt økende antall innbyggere over 80 år og i 
gruppen 67-79 år. Harstad kommune vil ha stor utfordring med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert 
personale til å gjennomføre lovpålagt omsorg når etterkrigskullene slår inn for fullt. Det innebærer 
også at det blir utfordrende å gjennomføre tiltak innenfor sosiale- og kulturelle områder uten bred 
og velorganisert hjelp fra frivillige.  
Harstad Kommune må derfor ta store og viktige grep for å sikre at kommunens visjon om å være 
attraktiv hele livet også kan gjelde for kommende grupper eldre. 
 
 

Hva er nåsituasjonen for frivillighet i Harstad Kommune? 
I arbeidet med strategien er det kommet bekrivelser av nåsituasjonen ved sykehjemmene. Det er 
gjennomført mange samtaler med ledere ved institusjonene og organisasjoner. 
Situasjonen beskrives ulikt både i form og tall. En fellesnevner er at aktivitet i hovedsak utføres av 
institusjonene selv og at initiativ til ulike tiltak kommer fra tilbydere som kor, Den kulturelle 
Spaserstokken eller som resultat av institusjonene selv.   
Bergsodden Sykehjem har egen kulturarbeider og Stangnes har egen aktivitør. Dette påvirker 
virksomheten ved disse to hjemmene.  
De bynære institusjonene står i en særstilling med mange tiltak og har opptil 20-30 
samarbeidspartnere. 
Det er også to aktivitetssentre der det er omfattende aktivitet: Sama og Kanebogen. Her er imidlertid 
de besøkende i hovedsak hjemmeboende i god fysisk form eller yngre pensjonister. Særlig stor er 
aktiviteten ved Sama kafé og aktivitetssenter. Driften av disse sentrene er i stor grad basert på 
frivillig ubetalt innsats.  Der er også ulike verksteder som benyttes høy grad.  
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SWOT  
Samtaler med institusjoner, organisasjoner samt grov oversikt gir grunnlag for å sette sammen en 
enkelt SWOT-analyse for Harstad Kommune. Den ser på mulige styrker, svakheter, muligheter og 
trusler (se tabell) 
 

 
STYRKER 
Kommune med bredt organisasjonsliv 
Frivillighet er politisk satsingsområde 
Etablert livsgledeorganisasjon 
Flere store aktører har frivillighetsprogram 
Kommunalt apparat kan gi teknisk bistand 
Tanken om samhandling mellom flere generasjoner er 
forankret i omsorg og undervisning 
UIT Campus Harstad har relevante studieretninger 
VG-skoler med relevante studieretninger 

 
 
 

 
SVAKHETER 
Mangelfull kunnskap om finansiering av tiltak og mulige 
bidragsytere utenom kommunale budsjett. 
Mange organisasjoner sliter selv med rekruttering 
Frivillighet trenger ressurser. De er ikke tydelige og 
tilgjengelige for alle.  
Sektororientert frivillig forvaltning 
Manglende systematisering og planmessig oppfølging av 
livshistoriekartlegging ved sykehjemmene. 
Medarbeidere kan oppleve at endringer kan true deres 
arbeid og posisjon 
Medarbeidere kan oppleve at økt frivillighet gir dem mer 
arbeid og ansvar de ikke kan oppfylle i travel hverdag. 

 
MULIGHETER 
Politiske føringer på riks og lokalt plan 
Helhetstenking/ressursutnytting 
Ubenyttet engasjement av medarbeidere 
Opplærings og holdningsprogram 
Unge samfunnsengasjerte i politikk og utenfor 
Proaktivitet mot organisasjonslivet 
Ringer i vannet gjennom strukturert ressursdeling 
Sterk sektortenkning: f.eks. musikk, friluft, hobby kan 
oppløses til sektorovergripende. 
Lære av hverandre: Idrett, Bakgården, ARN, FINN o.a. 
Frivillighet i stort og smått som det nye mantra. 
Kommunen kan initiere kunnskapsbygging for alle 
organisasjoner sammen med overbyggende 
organisasjonsledd. 
Bruk av kommunale biler i frivillighet 
Utvikling av partnerskapsavtaler med idrett- og næringsliv 
Næringslivets selvstendige behov for oppgaver mot 
samfunnsansvar. 

 

 
TRUSLER 
Kommuneøkonomi 
Kamp om frivillige 
Ledelses- og koordineringskapasitet til oppfølging 
Svak, tilfeldig og mangelfull informasjonsflyt 
Aldersutvikling/sykdomsutvikling 
Frykt for å jobbe tett med gamle og syke 
Organiseringen av frivillighet: kommunen, 
frivillighetssentralen, idretten, humanitære har for lite 
samhandling/samordning. 
Begrenset administrativ kapasitet 
 

 
SWOT-analysens hovedtrekk viser ingen overraskelser. Derimot etterlater den tydelige trekk som må 
besvares med konkrete føringer i handlingsplaner. 
 
Hovedkonklusjonen i denne strategien er at arbeidet med frivillighet i Harstad Kommune skal 
underbygge de ni kriteriene LFE bygger på og Harstad Kommunes Visjon «Attraktiv hele livet» (se 
vedlegg). Kommunens innbyggere skal føle trygghet og sikkerhet i alle livets faser. Kommunen vil 
bidra til at folk kan leve et godt liv – livet ut. 

Mål og strategi for frivillighet. 
Dokumentet angir grep som på en forebyggende måte gir de eldre et bedre liv på institusjonene. 
Planen skal føre til at flere melder seg som frivillig og at det blir gjennomført flere aktiviteter som 
gjør godt for kropp og sjel hos beboerne.  Målet er at den også skal bidra til et forsterket 
samfunnsengasjement slik at kommunen kan møte de kommende og økende behovene for aktivitet i 
eldresektoren på en god måte. Tiltakene retter seg både mot enkeltpersoner, organisasjoner av alle 
slag og mot næringslivet.  Håpet er at arbeidet for institusjonene skal gi erfaring og bredde i et 
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omfang som gjør det enklere å møte de store etterkrigskullene, og på sikt også gi tilbud til de som er 
aleneboende i egne hjem. 
 
Kommunens målsetting er:  

1. å mobilisere/rekruttere flere frivillige  
2. å lage en struktur som gjør det enklere å få til et aktivt fungerende samarbeid mellom 

kommunen og frivilligheten,  
3. å sørge for at både frivillige og medarbeidere i Helse- og omsorgssektoren sammen klarer å 

skape nye og gode opplevelser for beboerne og bruker kunnskapen de besitter til å styrke 
hverandres innsats  

4. å organisere arbeidet så enkelt og effektivt som mulig 
 
Hovedmål  

Økt målbar trivsel og helse for beboere og ansatte i sykehjem gjennom økt frivillighet og 
tydeligere oppmerksomhet på aktiviteter og oppgaver som gir større livsverdi og bedre 
mental og fysisk helse.  Peke tydelig retning for arbeidet også for andre og voksende 
eldregrupper, eks: hjemmetjenesten. 

 
Delmål 2017  

 50 flere frivillige 

 5 partnerskap 

 10 nyutviklete arrangementer 

 200 nye enkeltarrangement 
 
2017 er det første hele året med ny organisering av frivilligheten i helse og omsorg. Virksomheten 
har ingen tidligere år å sammenligne seg med. Det kan betraktes som en svakhet at måltallene ikke 
viser utvikling fra tidligere. Derimot er de en tydelig ambisjon som skal oppnås i 2017, og som da blir 
året å sammenligne med senere. 
Dette innebærer at det umiddelbart må etableres gode registreringer av aktivitet. Det samme gjelder 
effektmålinger av rekrutteringstiltak. Ved institusjonene benyttes registreringer av aktivitet i 
livsgledearbeidet. Sykehjemmene på Bergsodden og Stangnes er godt i gang med dette. Der er lokal 
organisasjon på plass og det er høstet erfaringer med ulike typer arbeidsdeling og registrering, 
erfaringer som legges til grunn i det videre arbeidet for resten av helse og omsorg. 
Effekten av rekrutteringstiltak gjøres i kvartalsvise evalueringer.  Hvert tiltak måles og evalueres. 
Effekten frivillig aktivitet har på beboerne enkeltvis og som gruppe kan måles i brukerundersøkelser 
lagt opp av og gjennomført av Harstad Kommunes kvalitetsansvarlige.  
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1. Organisering/kulturbygging: Det er et mål å bygge sterkere kultur for frivillighet og 

samfunnsengasjement i befolkningen, bygge kunnskap og motivere til frivillighet i 
organisasjonene, skape nye samarbeidsarenaer og organisere det kommunale ansvaret på en 
effektiv måte. 

2. Kultur og samfunn: Målet er bedre koordinering, samkjøring og helhetstenking for å utløse 
økt bruk av frivillige grupper, effektiv ressursutnyttelse, flere samarbeidsprosjekter mellom 
helse og omsorg og store arrangører og institusjoner. 

3. Større prosjekter: Målet med slike prosjekter er å tilrettelegge for økt bruk av nærliggende 
områder. Dette vil utløse flere friluftsaktiviteter fordi slike aktiviteter krever mindre 
forberedelse og kan være enklere å gjennomføre både for medarbeidere og frivillige. Dette 
er prosjekter som krever mer omfattende planlegging, mannskap og ressurser. 

4. Transport og teknologi: Målet er å sikre at behovet er dekket for biler, sykler og annen type 
velferdsteknologi. Området skal også rekruttere mannskap til å gjennomføre aktiviteter og 
sikre at alle involverte har gjennomgått opplæring og er trygge på hvordan 
beredskapshendelser skal håndteres. 

5. Ansvar og kompetanse: Tiltaksområdet skal sikre at opplæring av frivillige og 
kompetansebygging for medarbeidere gir økt trygghet og stimulerer til rekruttering. Tiltak 
som skaper, fornyer og sikrer rutiner skal bidra til kvalitetsarbeidet. 

6. Kommunikasjon: Det viktigste interne målet er å sikre at alle involverte kjenner til det de har 
ansvar for eller skal bidra med og rammene for dette. Kommunikasjonslinjene internt skal 
styrke kvalitetsarbeidet og avdekke behov og muligheter samt begrense overraskelser. 
Velorganisert ekstern kommunikasjon benytter eksterne kanaler fra media til møter. Målet 
er arenaer eller organisasjoner hvor Harstad Kommune kan rekruttere flere frivillige og bidra 
til å bygge holdninger i befolkningen for økt frivillighet. 
 

Tiltaksområdene skal ha i seg aktiviteter som skal etterkomme behovet om mobilisering/rekruttering, 
sikkerhet og god organisering, økt oppmerksomhet på de frivilliges posisjon og behov, 
kompetansedeling/utvikling og vektlegging av frivillighet rundt sosiale- og kulturelle elementer. 
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Kontorfellesskap gir faglig og effektiv drift  

Strategidokumentet foreslår at Livsgledekonsulent og Frivillighetskoordinator samlokaliseres nært 
tjenesten, og bygger det lokale arbeidet på Livsglede-modellen. De to funksjonene kompletterer 
hverandre og det oppfattes som avgjørende å ha et så nært forhold til virksomheten på 
institusjonene som mulig. Disse skal ha et overordnet ansvar for at å sikre trygghet og forutsigbarhet 
fordi dette er viktige elementer og helt vesentlige suksessfaktorer. 
Kontorfellesskapet vil fungere som en forlenget arm for de som jobber med aktivitet ved 
institusjonene og vil kunne bistå, støtte og koordinere. De to funksjonene jobber tett og etablerer en 
samlet og god oversikt slik at de kan overlappe når det er nødvendig.  
 
Et kontorfellesskap vil bidra til; 

 Fortløpende evalueringer i hverdagen for å sikre forbedring og ny ideutvikling gjennom daglig 
dialog og strukturert arbeid med livsgledeorganisasjonen i helse og omsorg.  

 Utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsoppgaver og opplæringsoppgaver 
Kontorfellesskap sikrer både framdrift og kvalitet på dette 

 Overordnet arbeid med rekruttering og organisering  

 Mulighet for praktisk tilrettelegging for å få gjennomført aktiviteter. Institusjonene selv er 
hovedansvarlige for gjennomføring av det praktiske arbeidet med aktivitet. 

 
Samlokalisering skal gjøre det enklere å koordinere tiltak mellom de forskjellige boenhetene, 
koordinere tilbud for frivillige, ha overordna oversikt over behov og ressurser, drive fram fellestiltak 
og koordinere felles ressurser. 
 
 

Sykehjemmene kommer først  
Strategien berører ikke hjemmeboende med omsorgstjenester. Den skal i første omgang løse 
oppgaver på institusjonene. Det er likevel en svært viktig oppgave å fornye holdningene i 
befolkningen til å påta seg samfunnsnyttige og i særdeleshet humanitære oppgaver.  Antallet eldre 
over 80 år øker sterkt. En større del enn tidligere er friske og hjemmeboende, men det forventes 
også at antallet eldre med ressurskrevende sykdommer vil stige. 
Det er også slik at det er et økende antall unge pensjonister, ressurssterke og friske voksne som 
utgjør et betydelig potensiale på rekrutteringsarenaen. 
Det er kommunens plikt å se til at planleggingen er så langsiktig at utviklingstrekk er synlige så tidlig 
at det er mulig å tilrettelegge. Dette gjelder blant annet å forberede seg til de store barnekullene fra 
40- og 50-tallet blir gamle nok. Statistikken først i dette dokumentet påviser utviklingen. Den 
utfordringen må løftes fram ved rullering av strategien hvert eneste år. 
 
Planen vil i neste omgang utvides til å gjelde hjemmeboende i egne boliger og omsorgsboliger. Før 
planen utvides til andre grupper vil det gjøres en faglig vurdering som bidrar til at utvidelse av 
frivillighet gis en satsing der behovet er størst.  
 

Ulike grupper – ulike behov 

Harstad Kommune har fem sykehjem med ulikt antall og fordeling av beboere. Beboere med 
innvilget langtidsopphold deles i to kategorier: 1) somatisk syke, 2) personer med demens.  En stor 
del har kombinasjonen av disse.  I tillegg kommer tre bo- og servicesentre. 
Pårørende som gruppe er ikke enhetlig og enkel å identifisere. Det er ikke formelt etablert 
pårørendeforeninger ved noen av institusjonene.  Sykehjemmene gjennomfører pårørendemøter én 
til to ganger i året.  Måten de pårørende blir tatt vare på påvirker hva de legger vekt på å fortelle og 
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hvor mye tid de legger inn av innsats for det fellesskapet deres familiemedlemmer bor i.  Ledelse og 
medarbeidere ved institusjonene har stor innflytelse på dette, og kvaliteten må sikres gjennom gode 
og velfungerende rutiner. Det påvirker sykehjemmets alminnelige omdømme og muligheten for å 
rekruttere til frivillighet.  
 

Opplæring og gode rutiner er gullnøkler 

Rutiner er særdeles viktig i arbeidet med å øke frivillighet. Både frivillige og ansatte i virksomheten 
må kjenne til hva og hvordan ting skal skje. Det må til enhver anledning gjøres tydelig hva som er 
frivilliges oppgaver og hvilket ansvar og oppgaver som ligger til ansatte.  Kommunikasjonsarbeidet 
må fungere for at rutinene skal kunne fungere. 
 
 Rutinene ferdigstilles og legges inn som del av en introduksjons- og opplæringspakke både 
medarbeidere og frivillige må gjennom. Beboernes trygghet skal ivaretas i alle sammenhenger.  Dette 
gjøres best ved å sikre at involverte er trygge på sine rammer og oppgaver. Strategien legger inn 
tiltak der dette er med på en måte som gjør at kommunen som driftsansvarlig kan ha tillit til at både 
beboere og frivillige er ivaretatt.  
Gode rutiner er virkningsfulle i rekrutteringsarbeidet nettopp fordi det gir trygghet, forutsigbarhet og 
tillit. 
 
Hovedføringen for rekruttering er oppsøkende arbeid og aktiv kommunikasjon i alle kanaler. At 
involverte har god kontakt rundt hvert tiltak, at både medarbeidere og frivillige føler engasjement og 
lyst er overordnede verdier i alle tiltaksområdene Inkludering og samhandling. Det fremstår her som 
et overordnet mål.  
 
Livsgledekonsulenten og Frivillighetskoordinatoren og samarbeidet mellom disse og institusjonene 
blir avgjørende.  LFE og Frivillighetskoordinator har i dag til sammen 90% stilling (40%+50%). I løpet 
av første halvår 2017 vil det fremkomme tydeligere om dette er tilstrekkelig til å drive fram og binde 
sammen Harstad Kommunes ambisjoner eller om ressurssituasjonen må vurderes ved rulleringen. 
Det er derfor avgjørende at både LFE og FVK følges tett i 2017. Begge rapporterer i dag til leder i 
Omsorg Nord. 
 
Tiltaksområdene er de strategiske elementene i denne strategien. De presenteres områdevis og det 
beskrives hva som skal gjøres innenfor områdene. Derimot beskrives det ikke på hvilket måte de 
aktive handlingene skal utføres. Inkludering og samhandling er nøkkelord for å lykkes. Det betyr at 
flere involverte må snakke sammen for å komme fram til på hvilken måte en plante skal plantes eller 
en kjøretur skal gjennomføres. Kommunikasjon er avgjørende for et godt resultat av aktive 
handlinger. Dette legger føringer både på frivillighetskoordinator og LFE- konsulent og i særdeleshet 
på den lokale LFE-organisering ved hver enkelt institusjon. LFE-organiseringen er valgt fordi den 
allerede er på plass i deler av organisasjonen og har høstet erfaringer som kan benyttes konstruktivt. 
Livsgledegruppe på hvert hjem har ansvaret for å gjennomføre oppgavene. Livsgledekonsulenten er 
LFEs forlengede arm og endringsagent, og skal fungere som en prosessveileder og pådriver for 
livsgledearbeidet ved enhetene. Livsgledekonsulenten skal også bidra til framdrift ved å sørge for 
effektive og målrettede møter i livsgledegruppene, og hjelper sykehjemmene å etablere gode 
systemer for livsgledearbeidet. 
 
 Virksomheten skal også sikres gjennom kvalitetssystemet.    
 
Livsgledearbeidet har rotfeste blant annet i kartlegging av beboernes livshistorie – om hva som har 
vært viktig for dem gjennom livet. Det innebærer registrering/dokumentasjon av alle aktiviteter.  
Livsgledegruppa sikrer at det lages ukeplaner for beboerne og at disse er gjort kjent også for 
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pårørende. Livsgledearbeidet skal ideelt fungere som motiverende holdningsarbeid, noe ledelsen og 
sykehjemmets medarbeidere skaper sammen.   

Noen eksempler fra tiltaksområdene: 

Transport gir raske resultater 
Transport av beboere til og fra hendelser eller kjøring «på tur» er en gjennomgående utfordring som 
må finne en mer forutsigbar løsning.  Voksne frivillige har som regel førerkort og kommunen har 
mange biler.  Hvordan kommunens kjøretøypark benyttes/ikke benyttes er et naturlig tema i denne 
sammenheng. 
Blant de første aktive handlingene er derfor å klargjøre bruken av kjøretøy slik at disponibel tid kan 
kartlegges og turkjøring kan komme planmessig i gang. Mange beboere ønsker bare å kjøre tur på 
kjente eller ukjente trakter.  Disponibel bilpark og sjåførgruppe samt kjørevillige frivillige kan 
organiseres slik at dette gir raske og enkle gevinster. Forventningene i organisasjonen er tydelige.  
Det må ta kort tid fra Frivillighetsstrategien er vedtatt til konkrete handlinger og tydelige effekter kan 
dokumenteres. Turkjøring vil være enkelt å komme i gang med. 
For 2017 er det nå kommet ekstra budsjettmidler til aktiviteter i kommunens vedtak om VHP og det 
er derfor store forventninger til at organisering av dette arbeidet skal etterkomme politikernes 
forventninger.  
Bare et besøk f.eks. til Kulturhuset koster store beløp det ikke gis rom for ved alle sykehjem.  
Kulturinntrykk og opplevelser gis gjennom frivillighet og den kulturelle spaserstokken.  Strategien 
peker på at mulighetene for kulturopplevelser er stor og at økt aktivitet nøye henger sammen med 
forutsigbarhet. Først og fremst gjelder det aktivitet knyttet elever ved kulturskolen. Kulturskolen 
følger skoleruta. Det innebærer at økt samarbeid med kulturskolen må følges opp med et tettere 
samarbeid rundt utvikling av årshjul.  Dette gjelder også samarbeidet med barnehager og nærskoler. 
Skoleruta må sees på som en ressurs og samarbeidet med barnehageansvarlige og rektorer/lærere 
forutsettes å være nært.  
I tiltaksområdene inngår arbeidet med å etablere partnerskap. Partnerskap er et verktøy som skal 
benyttes både overfor idrettslag, organisasjoner og næringsliv og hvor målet er at begge parter skal 
ha utbytte av samarbeidet.  
 
Egenbetaling for beboerne 
Egenbetaling og frivilliges kostnader må avklares i denne strategibehandlingen.  Det er enkelt å slå 
fast at frivillige ikke skal ha kostnader med sin frivillige innsats. Det innebærer at om de kjører 
beboere på tur med egen bil må få dekket reelle kostnader. Dette løses ved hvert sykehjem etter 
standard. Det samme gjelder om frivillige skal på kafè eller lignende med beboere. Beboernes 
egenbetaling som tema må avklares.   
 
Alle andre aldersgrupper i Harstad har egenandeler ved bruk av kultur- og idrettstilbud.    
Om frivillige skal ha beboere med ut på aktivitet eller f.eks kafébesøk skal det være avklart på 
forhånd hva beboeren selv skal dekke og hvordan den frivilliges kostnader skal håndteres.  Dette skal 
legges inn i rutiner som skaper forutsigbarhet for beboeren, pårørende og frivillige. 
 
LFE og FVK-standard 
Planlegging av de minste prosjekt, personlig oppfølging av beboerne før under og etter et prosjekt, 
samt evaluering og forbedring av gjennomførte prosjekt må være standard og beskrevet i rutiner det 
gis informasjon/opplæring rundt.   
 
Samarbeid med Frivillighetssentralen 
Frivillighetssentralen under Harstad Røde Kors gjør en god jobb. Offentlige midler til dette gis av 
kommunen og staten.  Fra 1. januar 2017 ble dette endret. Statens andel overføres direkte til 
kommunen og det forutsettes at de derfra videreføres til sentralene sammen med det kommunale 
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tilskuddet. Det samlede statlige tilskuddet i Norge i 2017 er 131 mill. og overføres kommunene som 
videreformidler til sentralene.  
Denne ordningen skal gjelde de neste fire årene. Deretter forventes det at det statlige tilskuddet skal 
inngå i de årlige rammeoverføringene fra staten til kommunen. Det anbefales at Harstad Kommune 
og eier av frivillighetssentralen bruker de kommende fire årene til å avklare hvordan samarbeidet 
mellom kommunen og sentralen kan gi størst utbytte for de som har behovene. Forøvrig anbefales 
også at Livsgledekonsulent og Frivillighetskoordinator i kommunen og Røde Kors Frivillighetssentral 
sikrer et godt samarbeid fra dag 1. 
 
Kommunikasjonslinjene 
God ledelse og effektivitet forutsetter enkel, åpen og inkluderende organisering der møtepunkt og 
kommunikasjonslinjer avklarer hvem som har ansvar for hva og på hvilken måte løsninger skal 
utvikles og gjennomføres. Full deling av informasjon skaper inkludering, medeierskap og innovasjon. 
Det er et lederansvar å sikre utvikling av frivillighetskulturen gjennom dette. Uavhengig av 
virkemidler må holdningsskapende tiltak i opplæring og oppfølging ligge i bunnen.  En 
kommunikasjonsstrategi må vie stor oppmerksomhet på brukerbehovet, tydelige ansvarsdelinger, 
hensikt og mål. Det forutsetter at Frivillighetskoordinator, Livsgledekonsulent, HOS-ledelsen og 
ledere/medarbeidere i HOS klarer å skape tydelighet i kanalene. En slik strategi må utvikles og eies av 
de som skal drifte frivilligheten. Den må forankres i kommunens visjon og i dette dokumentet.  
Kommunikasjonen har ingen øvre eller nedre grense for hva som er viktig å kommunisere. Den må 
ganske enkelt sikre at systemet er velsmurte og motvirke at medarbeidere eller frivillige får dårlige 
opplevelser ved at elementer ikke er på plass. 
 
Merverdi til den frivillige selv 
I et større perspektiv anbefales det at frivillighet i HOS og frivillighet i idrett og kultur skaper arenaer 
som bygger frivillighet og samfunnsansvar i befolkningen.  En holdningsskapende visjon vil være uten 
verdi om den bare inkluderer enkeltsektorer. Mange utviklingstrekk i samfunnet forteller med all 
tydelighet at frivillighet må få en større rolle, og at kommunen bør ta ansvaret for å utvikle 
virkemidler som tenker langsiktig og skaper gode holdninger. 
 Det må bli enklere å være frivillig! Det må bli enklere å melde seg som frivillig! Kommunen har 
mulighet til å skape arenaer som retter seg mot at framtidas Harstad-væringer ser det som naturlig å 
gi av sin tid til andre – ganske enkelt fordi det gir merverdi for samfunnet og til en selv.   
I dag tildeles priser til ildsjeler, og organisasjonssamfunnet drives fram av foreldre og besteforeldre 
eller andre med sterke interesser i enkeltsektorer. 
Harstad Kommunes frivillighetsstrategi har i seg forslag til langtrekkende og holdningsskapende tiltak 
som i årene som kommer kan gjøre det helt naturlig å si ja til å delta i samfunnsoppdrag – stort eller 
lite. 
I ett av tiltaksområdene blir det derfor foreslått at det utvikles et program for å gjennomføre en 
frivillighetskonferanse/frivillighetsdager, og at Harstad Kommune inviterer hele regionen til et slikt 
løft med jevne mellomrom – kanskje hvert år.  
Et slikt prosjekt blir en del av frivillighetsstrategien, men må få en organisering som inkluderer 
bredere kompetanse i en organisasjonskomité. 
 
Tverrpolitisk styrke er en solid plattform 
Den viktigste styrken for frivillighet er de politiske beslutninger Harstad Kommune har gjort og som 
er forankret i sentrale føringer fra Regjering og Storting.  Det er en forutsetning for oppfølgingen at 
dette uttrykkes også i framtidig ressursbruk og tilrettelegging. 
 
 
Idrett og kultur 
Kultur og idrett har et ubrukt potensiale fordi sektorene ikke er tilstrekkelig utfordret på å utøve 
aktivitet eller frivillighet utafor sin egen boks. Det vil kreve modning og påvirkning om disse skal påta 
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seg oppgaver under HOS/samfunnsansvar.  Strategisk er det særdeles viktig å jobbe målrettet og 
intensivt overfor disse nye og unge gruppene med mål om flere aktiviteter. I tiltaksområdene i denne 
strategien må de utfordres konstruktivt og bringes inn i gode diskusjoner for å avdekke muligheter. 
Det samme gjelder kultursektoren generelt og den kommunale kulturskolen og musikklinja på 
Heggen spesielt. I denne sammenhengen kan stuene ved institusjonene få en ny og utvidet rolle. 
Stuene kan få en helt ny plass i nærsamfunnet hvor de er lokalisert. 
På overordnet nivå må det avklares hvilke rammer som skal gjelde for å få dette til. 
Tiltaksområdene tar sikte på å skape sektorovergripende handlinger som viser eller dokumenterer at 
utradisjonelt samarbeid kan utløse ny energi.   
 Musikk og natur, friluft og fotografi, musikk og bilde, bil og sang, vaffel og sykkel, nyheter og kaffe, 
blomster og snekkeri, dikt og forbannet løgn, snekkeri og havet, styrketrening og hagebruk. Dette er 
ord det er mulig å leke seg med for å skape nye aktuelle kombinasjoner av aktivitet tilpasset eldre. 
Simpelthen bare ved å stille spørsmålet: Hva kan ligge i denne kombinasjonen?  
 
Ulike partnerskap må gis bred plass for å skape en ny og tung plattform for frivillig arbeid. 
Eksempel: Bedrifter i Harstad kan f.eks. betale for hver runde en fotballspiller fra HIL eller Medkila 
triller en sykehjemsbeboer med rullestol rundt friidrettsbanen på Stangnes under Walk & Run 2017. 
Idretten og HOS samarbeider, det blir frisk luft og ny hverdagsopplevelse for beboere /frivillige og 
inntekter til brannskadde barn i Etiopia. Slik partnerskap kan gi ei god pakke med flere humanitære 
gevinster.  
Oppgaver kan rammes inn i et holdningsskapende program som kan gjennomføres på tvers av alle 
sektorer.  Det er her «kjerka og punkrockerne» må inn i samme telt, forstå sin rolle og påvirke 
mulighetene. Det er her det kan skapes stolthet og ny energi. Eksperimentelle tiltak kan skape ny og 
åpen dristighet. Det forutsettes at frivillighetskoordinator tar initiativ til å føre ukjente sammen. 
Verdien av å kjenne følelsen av å gjøre noe godt for andre er den eneste gevinsten vi kan tilby 
gjennom dette arbeidet.  
  
 

TILTAKSOMRÅDER 
Dokumentet har en overordnet tittel og beskrivelse om hva som skal gjøres i kulepunkter. På hvilken 
måte oppgaver skal utføres vil styres av de som skal gjøre jobben sammen med 
Frivillighetskoordinator og Livsgledekonsulent. 
 

1. Organisering / kulturbygging 
Hensikten med området er å bygge sterkere kultur for frivillighet og samfunnsengasjement i 
befolkningen, bygge kunnskap og motivere til frivillighet i organisasjonene, skape nye 
samarbeidsarenaer og organisere det kommunale ansvaret på en effektiv måte. 
 

 Strukturere kompetansebygging og motivere i humanitære organisasjoner 

 Rekruttere og forberede frivillige fra aktiv idrett/bedriftsidrett 

 Samlokalisering av frivillighetskoordinator og livsgledekonsulent som lokalt ansvarlige (bygd 
på livsgledeorg.) 

 Etablere organisasjon for å gjennomføre Frivillighetsdagene 2017 

 Utvikle årshjul for markedsføring på viktige arrangementer/steder i Harstad. (Finn, 
Bakgården, idrettsarr. o.a) 

 Utvikle og avklare samarbeidet med Frivillighetssentralen. 

 Skape fornyet oppslutning om frivillighet på Bjarkøya. 

 Etablere et stolthetsprogram felles for medarbeidere og frivillige 
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Hva skal vi gjøre? 

 Lage undervisningsplan/opplæringsplan 
 Lage skisse for Vinn/Vinn-tiltak. F.eks synlighet i media for organisasjonene. 
 Sette opp konkrete enkle arbeidsoppgaver og selge dem inn hos de store lagene rundt 

sykehjemmene. 
 Gjøre kjent organisering og arbeidsform for samlokalisering av frivillighetskoordinator og 

livsgledekonsulent og avtale samarbeidsrutiner med institusjonene. 
 Etablere en gruppe ansatte og eksterne som utvikler stolthetsprogrammet.  
 Samle lokale ansvarlige til motivasjonstreff 
 Sette opp ei arbeidsgruppe/Organisasjonskomitè på 3-5 for å utvikle ideen om 

Frivillighetsdager – et større arrangement i Harstad. 
 Utvikle materiell og avtaler til bruk i markedsføring/rekruttering. 
 Gjennomføre samarbeidsmøter med Frivillighetssentralen 
 Utvikle og gjennomføre et informasjons- og aktivitetsprogram om frivillighet i sykehjem og 

hos hjemmeboende på Bjarkøya. 
 

 

2. Kultur og samfunn 
Målet er bedre koordinering, samkjøring og helhetstenking for å utløse økt bruk av frivillige grupper, 
effektiv ressursutnyttelse, flere samarbeidsprosjekter mellom HOS og store arrangører og 
institusjoner. 

 Samarbeide med den kulturelle spaserstokken. 

 Samarbeide med Kulturskolen, Heggen VG, Ungdommens hus mfl. 

 Samarbeide med kor og musikere 

 Samarbeide med bønder om fjøsbesøk 

 Samarbeide med biblioteket om leseringer, kunstlån, film 

 Samarbeide med barnehager og barneskoler om sang og uteaktivitet. Utnytte lokalhistorie. 

 Samarbeide med FINN om aktivitet i FINN-Uka 

 La hobby-minner blir høyaktuelle 

 Etablere partnerskapsavtaler med idrett og næring. 
 
Hva skal vi gjøre? 

 Lage årshjul sammen med kulturetaten om spaserstokken og deltakelse fra kulturskolen. 
 Skape fungerende kommunikasjon med ansvarlige ved Kulturskolen og Heggen VG 
 Gjøre avtaler med kor om små og store hendelser inkludert øving i stuene. Årshjul. 
 Gjøre avtaler med bønder om besøksfjøs for sau og ku, samt for stallene på Langmoan. 
 Drøfte med sykehjemmene bruk av utlånt kunst på beboernes rom og deretter låne fra 

kommunens kunstdepot. 
 Gjennomføre rekrutteringsmøter med lærere på Bergseng, Seljestad, Kanebogen, Medkila, 

Kila og Sørvik skole for å etablere leseringer. 
 Gjennomføre kartlegging av beboernes fritidsinteresse/hovedinteresse og bruke 

informasjonen for å tilrettelegge individuelt. 
 Medarbeiderundersøkelse ved alle sykehjem må gjennomføres for å finne ut om 

medarbeiderne har komplementære ferdigheter og om de er villige til å ta dem i bruk i eller 
utenfor arbeidstida 

 Samhandle med Harstad og Omegn Næringsforening og enkeltbedrifter 
 Initiere og etablere partnerskap med idrettslag og veterangrupper 
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3. Større prosjekter 
Målet med slike prosjekter er å tilrettelegge for økt bruk av nærliggende områder. Det vil utløse flere 
friluftsaktiviteter fordi slike aktiviteter krever mindre forberedelse og kan være enklere å 
gjennomføre både for medarbeidere og frivillige. Men dette er prosjekter som krever mer 
omfattende planlegging, mannskap og ressurser. 

 Ferdigstille demenshager/Erindringshage  

 Bygge bocciabaner. 

 Lage gode turstier, levegger/ skjul og uteplasser m. grill 

 Skape tilgang til fjæra og havet  

 Gi eierskap til blomstene i sesongprosjekt 
 
Hva skal vi gjøre? 

 Avklare eiendomsforhold Stangnes og Bergsodden 
 Avklare tillatelser og økonomi 
 Etablere plan- og arbeidsgruppe på hvert hjem 
 Etablere anleggsgruppe på hvert prosjekt 
 Søke midler fra offentlige og private kilder 
 Søke donasjon av materialer, maskiner, annet 
 Kontakte idretts- og veterangrupper for tungarbeid 
 Hvert sykehjem «plasserer» et bocciabane-område på sin tomt. 
 Få hjelp av ornitologer til å legge en plan for fuglekasser i alle sansehager. Om mulig sette 

sammen fuglekasser på hobbyverksted sammen med INKO. 
 Kartlegge behov for levegger/benker og sette slike i produksjon. Avklare med INKO og 

arbeidslaget. 
 
 

4. Transport og velferdsteknologi 
Målet er å sikre at behovet er dekket for biler, sykler og annen type velferdsteknologi. Området skal 
også rekruttere mannskap til å gjennomføre aktiviteter og sikre at alle involverte har gjennomgått 
opplæring og er trygge på hvordan beredskapshendelser skal håndteres. 

 Etablere bilpark 

 Sette sammen sjåførgruppe 

 Investere i flere rikshawsykler 

 Rekruttere syklister. 

 Utvikle film og kinotilbud 

 Få på plass og utvikle Motiview 
 
Hva skal vi gjøre? 

 Sette sammen sjåførgruppe for kommunens biler ved hvert sykehjem 
 Avklare tillatelser/begrensninger/forsikringer 
 Gjennomføre opplæringsprogram for de som vil sykle. 
 Sikre vedlikeholds- og laderutiner 
 Spørre/avtale med bilforhandlere og leiebilfirmaer om tilgang på lånebiler 
 Utvikle turkasser med kopper, bord, stoler til bruk ved kaffestopp. 
 Oppgradere film/visningsutstyr ved alle hjem. 
 Lage videofilmer fra aktuelle lokaliteter og hendelser for å bringe nærhet til gamle tomter og 

aktiviteter. Husk å tenke på hele kommunen. 
 Sette opp ruteprogram med angitt innhold som f.eks Quiz, historie, samfunnsendringer, 

sesongvariasjoner 
 Gjøre avtaler med «stoppestedene». 
 Tilrettelegge for Motiview ved sykehjemmene 



Høringsnotat – frist 1.mars 2017   
 

16 
 

5. Ansvar og beskrivelser 
Tiltaksområdet skal sikre at opplæring av frivillige og kompetansebygging for medarbeidere gir økt 
trygghet og stimulerer til rekruttering. Tiltak som skaper, fornyer og sikrer rutiner skal bidra til 
kvalitetsarbeidet. 

 Utvikle opplæringspakke 

 Plassere ansvar og møtestruktur i linja. 

 Etablere stolthetsprogram for ledere og medarbeidere. 

 Klargjøre juss og skjemaer 

 Kartlegge ansattes ferdigheter. 

 Utvikle alle rutiner og skjemaer 

 Skape forbindelsen til livsglede- kartlegging. 
 

Hva skal vi gjøre? 
 Forslag til ansvars og virksomhetsbeskrivelse fremlegges for og besluttes av HOS/RJ. BBH 

avgjør hvem som utvikler forslagene. 
 Kommunikasjons- og beslutningslinjer drøftes med BBH/RJ før beslutning av RJ  
 Dokumenter utvikles frivillighetskoordinator i samarbeid med livsgledekonsulent og 

godkjennes av HK jur./personal. 
 Ansvarlige ledere utvikler ny arbeidsinstruks i forhold til beslutninger om modell 
 Avtaler med skoler, næringsliv, partnere utvikles og godkjennes av jur. 
 Kartlegge aktualitet for Bergsodden, Slottet, Stangnes, Bjarkøy og Kveldssol. Hageprosjekter, 

fjæreprosjekter. Herunder avklaring om nødvendige tillatelser og søknadsfrister. 
 Trenger en overordnet beslutning på bruk av tilgjengelig bilmateriell til frivillig aktivitet og 

oversikt over formelle krav. 
 Avklare og formalisere ansvar for midler som øremerkes, disponeres av FV 

 
 

6. Kommunikasjonstiltak 
 Det viktigste interne målet er å sikre at alle involverte kjenner til det de har ansvar for eller skal bidra 
med og rammene for dette. Kommunikasjonslinjene internt skal styrke kvalitetsarbeidet og avdekke 
behov og muligheter samt begrense overraskelser. Velorganisert ekstern kommunikasjon benytter 
eksterne kanaler fra media til møter. Målet er arenaer eller organisasjoner hvor Harstad Kommune 
kan rekruttere flere frivillige og bidra til å bygge holdninger i befolkningen for økt frivillighet. 

 Etablere kommunikasjonsstrategi og tilhørende aktivitet for å skape identitet og oppslutning. 

 Legge kommunikasjonsoppgaver inn i årshjulet og bryte de ned til håndterbare perioder. 

 Avklare ansvar for kommunikasjonsarbeidet internt og mot media. 

 Sikre rutiner for hvordan kvalitet og innhold skal håndteres. 

 Gjennomføre opplæring/forberedelser på rollene 
 
Hva skal vi gjøre? 

 Identifisere alle målgrupper og behov for kommunikasjonslinjer. 
 Gjennomføre en enkel spørreundersøkelse i målgruppene  
 Få på plass ansvar og myndighet. 
 Drive enkel kommunikasjonsopplæring 
 Etablere hensiktsmessige kommunikasjonskanaler for effektiv frivillighet, epost, facebook, 

sms-grupper, møter m.m 
 Rutinemessig identifisere kommunikasjonsoppgaver og løsninger i alle møtepunkt. 
 Avklare lovlighetsrammer for bruk av video og radio. 
 Gjennomføre møter med redaksjonsledere i HT, Hålogalandsavisa, NRK og Radio Harstad for 

å lokalisere interesse og enes om gode rutiner for samarbeid. 
 Utvikle egen markedsplan med mål og virkemidler. 
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Livsglede for eldre – Hva er det?  
 «Livsglede for eldre» (LFE) har ni livsgledekriterier som ledestjerner og som ligger til grunn for 
arbeidet ved hvert enkelt sykehjem.  LFE snakker høyt om glød og sunn galskap og ønsker at 
virksomheten skal gi liv til årene og fremme lysten til å leve.  
 
For å bli et sertifisert Livsgledesykehjem skal institusjonen lage et system for å oppfylle ni kriterier (se 
under) som ivaretar beboernes sekundærbehov på individnivå. Man tar utgangspunkt i aktiviteter 
som er gjennomførbare i en helt vanlig arbeidsdag, uten ekstra bemanning. Systemet legges til 
virksomhetens internkontroll for å gjøre livsgledearbeidet bærekraftig. Metoden tar utgangspunkt i 
en detaljert livshistoriekartlegging av hver beboer, som igjen gjør det enklere for de ansatte å skape 
et meningsfullt innhold i beboerens hverdag. 
 
På bakgrunn av livshistoriekartleggingen skal alle primærkontakter lage en individuell 
livsgledekalender for hver av sine beboere. Deretter skal aktivitetene i kalenderen gjennomføres, 
dokumenteres og evalueres. Fordi demens og annen sykdom kan endre preferansene til mange 
eldre, er det viktig at både kartlegging og kalender oppdateres jevnlig (med utgangspunkt i 
dokumentasjon av opplevd livsglede). Denne prosessen kaller vi livsgledesirkelen, og sammen med 
livsgledekriteriene danner den grunnlaget for livsgledearbeidet 
 
 
Dette er de ni kriteriene i arbeidet med Livsglede for Eldre (LFE): 

 Alle ansatte skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer. 

 Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre 
organisasjoner. 

 Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang i uka. 

 Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. 

 Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine 
hobbyer og fritidssysler. 

 Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. 

 Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet. 

 Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende. 

 Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av 
sykehjemmets hverdag. 
 

 
 
 
 
 

 

http://livsgledeforeldre.no/

