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Små grupper av likesinnede
- Jeg har tenkt mye over Strømme - 
havens ideologi, som kommer  
fra Nederland. Det sentrale ordet 
er frihet for den enkelte beboer. 
Vi kan gjøre det vi ønsker. Jeg 
kan dra på besøk og få gjester, 
uten å be om tillatelse. Det er 
selvfølgelig fornuftig å informere 
de ansatte.

Noe annet som tiltaler Austad 
er at beboerne er fordelt på seks 
kollektiv.

- Smått er godt – grupper på 
mellom seks og åtte mennesker 
skal være ideelt. Da kan alle delta 
i samtaler.

- På forhånd har de ansatte 
skaffet en viss oversikt, sånn at  
vi som bor her tilhører noenlunde 

samme sfære og kan tenkes å 
passe sammen.  

Å bo så tett med nye mennesker 
må iblant skape irritasjon og 
vanskelige følelser. Tore Austad 
forteller at han lærer en del om 
overbærenhet og toleranse for 
annerledes oppførsel enn hans 
egen. 

- Den erfaringen er det slett 
ikke dårlig å ta med seg, mener 
han.

Livlig nabolag på innsiden
De som vil inn i og ut av Strømme - 
haven, må gjennom samme dør. 
Den er åpen, men fra klokken  
8 til 21 blir alle som vil ut, sett  
av ansatte i resepsjonen. Og de 
kjenner igjen beboerne i kollek-

Det viktigste vi søker  
er trygghet. Vi som 
har kommer hit, er i 
situasjoner med store 

omveltninger. De gamle tilvær-
elsene våre finnes ikke lenger. Jeg 
har ikke noe hjem, i tradisjonell 
forstand. Det er en vanskelig 
overgang.

- Jeg var skeptisk til å begynne 
med. Skal jeg havne på pleiehjem? 
Er det her jeg må tilbringe livet 
mitt? Men det tok ikke lang tid 
før jeg var glad for å være i kol-
lektivet. Betjeningen gir meg den 
pleien og omsorgen jeg trenger. 
De kommer nesten før jeg har 
spurt dem. Og de er kunnskaps-
rike. 

Tore Austad (86) sitter i god-
stolen i salongen fra hjemmet 
han delte med Inger, som  
«var så pen». Han er omgitt av 
familiebilder. I Strømmehaven er 
Austad en intellektuell kapasitet, 
som forteller på fagdager, foreslår 
filmer beboerne kan se sammen, 
deklamerer dikt på poesiklubben 
og leder an i samtaler. Han liker 
at folk har bruk for ham, men 
savner arbeidet sitt. 

Austad var lektor på Kristian-
sand katedralskole, i to år var han 
professor i norsk ved University 
of Chicago. Han var stortings-
representant for Vest-Agder, 
Kirke- og undervisningsminister  
i Willochs regjering.  
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Her på torvet skjer det mye i sommerhalvåret. 

Tore Austad savner jobben. Over sengen henger diplomer for medlemskap i Agder 
vitenskapsakademi og æresmedlemskap i Vest-Agder Høyre. 

Morgendagens demensomsorg har ankommet Kristiansand

Beholder frihet  
    og får trygghet

Strømmehaven er beboernes nye nabolag, som rommer alt de trenger.  
Adgangsbilletten til de seks kollektivene er diagnosen demens.

Austad er ute på sin daglige gåtur. Han skryter av at det er lagt varmekabler her, så gangveiene  
blir ikke glatte. På torvet dukker avdelingsleder Heidi Mitchell opp: - Han pleier å kalle meg sjefen 
over alle sjefer – på latin; dominus super omnia umbonibus. 

Austad leser mye og finner glede i det. Han kjøper stadig aviser av  
butikksjef Maia Ravnevand på Matkroken Strømmehaven. Det er eneste 
søndagsåpne butikk i området, så folk kommer også fra nærmiljøet.



8   Helsefagarbeideren 1-2022    Helsefagarbeideren 1-2022   9

- Jeg får stelt håret her til samme tid hver onsdag, forteller Liv Astrid Neset. 
Frisøren heter Jorunn Rinde Rosland.

tivene. Om en av dem er på vei til 
banken eller bussen, leker kanskje 
personen i resepsjon bankansatt 
eller forsikrer vandreren om at 
siste buss er gått. «Skal vi heller 
ta følge denne veien?» Så går den 
ansatte i resepsjonen og beboeren 
tilbake - forbi restauranten, ut på 
torvet og hjem igjen til et av de 
seks kollektivene.  

- Vi har bygget omsorgsboliger, 
og ifølge lovverket kan vi ikke 
holde beboerne tilbake, de skal 
kunne åpne dørene selv. Samtidig 
må vi bruke fornuften og ivareta 
de som lever her, da kan vi ikke 
bare la dem gå, forklarer avdel-
ingsleder Heidi Mitchell.

Fra utsiden har bygningen  
og inngangsdøren et nøytralt 
utseende. Det pulserende livet i 
restauranten på innsiden kommer 
som en overraskelse. Den har 
også blitt populær i nærmiljøet.

- Det er liksom innsiden som 
er Strømmehaven, ja, sier  
Mitchell.

Rikelig med plass og samtidig 
avgrenset, det gir assosiasjoner til 
et nabolag. Uteområdet på torvet 
blir flittigere brukt i sommerhalv-
året. Bygningene er tegnet av 
danske Friis & Moltke Architects. 
I 2018 vant de – med tegningene 
av Strømmehaven - en interna-

sjonal arkitekturpris i kategorien 
«Fremtidige prosjekter – helse  
og omsorg». Til venstre ligger 
seks bokollektiv med plass til  
42 mennesker som har en demens- 
diagnose. Til høyre et sykehjem 
med 14 plasser og 24 omsorgs-
boliger. I midten blant annet 
matbutikk, klubb, fotterapeut  
og frisør.

De voksne barna liker stedet
Vi kikker inn, og i frisørstolen 
sitter en velfrisert kvinne. På vei 
hjem til kollektivet forteller Liv 
Astrid Neset (89) at nå har hun 
det greit og godt.  

- Vi kan gjøre som vi vil. Men 
det var fryktelig første gangen jeg 
kom til kollektivet. Jeg holdt på å 
krepere. Hadde aldri trodd jeg 
skulle bo på et sånt hjem. Jeg 
måtte vente litt og se hvordan det 
ble. En tilpasning var nødvendig. 
Og en må ville det. De tre jentene 
mine fryder seg over at jeg kan 
være her.  

Tore Austads sønner er også 
fornøyde, de mener at far ikke 
kunne kommet til noe bedre 
sted. Det er Austad enig i. Sam-
tidig er han stadig innom ordene 
«den tid er forbi, dessverre». 

- Det tror jeg er vanskeligst for 
de fleste. Jeg kommer fra et hjem. 

Og det eksisterer ikke lenger. 
Kona mi er død. Ungene har 
flyttet ut. Det som var, kommer 
aldri tilbake. Det er krevende å 
finne fram til en forsoning med 
dette. Jeg er på en måte ensom. 
Det er best hvis jeg kan akseptere 
skjebnen min, som min skjebne.

- Sånn er det. Jeg må gjøre mitt 
beste. Og det er mulig å skape 
mye bra ut av situasjonen. 

- Sønnene mine, nå tre middel-
aldrende menn, er flinke til å 
besøke meg. Jeg tror de fleste her 
får besøk av noen de er glade i. 
Og det er helt vitalt.

Maten er fremragende
Noe annet som er viktig? Austad 
svarer «mat» før spørsmålet er 
ferdig uttalt.

- Altså, det er klart at for be-
boere på et sånt sted, betyr mål-
tidene mye. De har en sentral 
rolle. Det er tid for sammen-
komst. Da skjer det noe. Ellers 
foregår det lite. Jeg har jo dess-
verre ikke noen jobb lenger. 
Maten her er fremragende. Jeg  
er glad for å kunne si det. Vi 
spiser fisk to ganger i uken.  
Sånn skal det være. 

- Hvis noen spør om jeg trives, 
kan jeg ikke svare at jubelen står  
i taket. I hvert fall ikke hver dag. 

Jeg må være litt forbeholden.  
Det jeg kan si helt sikkert, er  
at jeg mistrives ikke. Jeg har  
det bra.

- Du kan nesten uttrykke det 
litt spøkefullt: At diagnosen 

demens er adgangsbilletten til 
denne institusjonen. Og nå 
 ønsker jeg å binde meg fast her, 
sier Tore Austad.

Det han er mest redd for er å 
havne i rullestol og å begynne å 

tuste eller miste kontrollen over 
seg selv.

- Skal vi gå en tur? Rullatoren 
er min gode venn. Og så fint vær 
det ble.Sissel Grimestad Nilsen arbeider som frivillig i Strømmehaven. Hun hjelper en beboer 

som sykler og ser film samtidig. Det kan gi en følelse av å være ute på tur i naturen.

Anne-Lise Myhrstad (75) rører i middagsgryten. James arbeider som assistent og vil ta 
fagbrev som helsefagarbeider.

I dette kollektivet har de mange gøye og interessante samtaler. - Kryssord er noe av det lureste du kan finne på av 
mental trening, for det mobiliserer hele hjernen, sier 
Austad.

Restauranten Frk. Hangeland leverer en del mat til bokollektivene og omsorgsleilighetene. Mange kommer hit når de har besøk.  
I tillegg dukker det opp gjester fra nærmiljøet. Linda serverer flesk og duppe til to gjester.



   Helsefagarbeideren 1-2022   11

Livsstilspesifikke boliger
Tre av de seks bokollektivene er tilpasset spesielle livsstiler, landlig, klassisk og byliv.  
Heidi Mitchell forklarer hva det går ut på.

Klassisk stil. I dette kollektivet bor Liv Astrid Neset og Tore Austad.

Slik ser det ut i kollektivet med landlig stil.

Like barn leker best, heter 
det, og den tilbøyeligheten 
blir nok ikke mindre med 

årene. En person som har vokst 
opp på landet trives kanskje 
bedre i en bolig med rustikke 
 møbler enn med mørkt treverk 
og skinn. Matvaner, musikksmak 
og fritidsinteresser kan henge 
sammen med hva slags liv man 
har levd. Å spleise sammen folk 
på riktig måte kan øke livskvali-
teten.

I De Hogeweyk i Nederland har 
de god erfaring med å plassere like - 
sinnede sammen i kollektivene. 
Dette har de ønsket å teste ut i 
Strømmehaven også. De tre 
konseptene landlig, klassisk og 

byliv er utviklet sammen med et 
firma som har kartlagt hvilke 
livsstiler som finnes hos befolk-
ningen i området. 

- Så er det viktig å huske at 
man er individuelle, sier Heidi 
Mitchell. Kanskje de som er 
klassiske er mer opptatt av teater, 
eller av å gå i operaen enn de som 
har en landlig livsstil, men de kan 
også like trekkspillmusikken.

Livsstilskonseptene vil blir 
evaluert etter hvert, men Mitchell 
tror de har kommet for å bli i 
Strømmehaven. I og med at de 
også har tre boliger som ikke er 
preget av spesifikke livsstiler, kan 
de på sikt undersøke hvor stor 
merverdi det gir.

Bokollektivene i Kristi-
ansand omtales på hjem-
mesidene som et helt nytt 

omsorgskonsept for personer 
med demens. Man skal leve livet 
ut i boliger der det kjennes som 
«å være hjemme», omgitt av 
utearealer og aktivitetstilbud. 

I likhet med mange andre, har 
Kristiansand kommune hentet 
inspirasjon fra De Hogeweyk i 
Nederland. Helsefagarbeideren 
har spurt avdelingsleder og syke-
pleier Heidi Mitchell og helsefag-
arbeider Kenneth Langøen hva 
som gjør Strømmehaven så unikt 
i Norge.

- Dette er ikke en institusjon. 
Vi har ingen låste dører, sier 
Langøen.

Det er altså mulig for alle be-
boere å gå ut av Strømmehaven, 
om de ønsker det. Samtidig er 
stedet utformet på en måte som 
reduserer utferdstrangen forbi 
stedets egne arealer. En som 
ønsker å strekke på beina, åpner 
døra hjemme og går ut i trygge 
uteområder. Forbi restauranten 
ligger en bemannet resepsjon 
som har oversikt over hvem som 
kan forlate stedet helt på egen-
hånd, og hvem det må følges med 
på.

- Vi kan ikke «holde dem 
 tilbake» med tvang. Lovverket 
stopper oss i det, fordi de er 

definert som hjemmeboende, 
påpeker Mitchell.

Det finnes mange måter å løse 
slike situasjoner på annet vis. 
Hun nevner noen, som å holde et 
øye med dem, eller bistå med å 
vise veien hjem igjen, tilbake inn 
i Strømmehaven. Om noen ikke 
vil, må kanskje kolleger tilkalles. 
I siste instans de pårørende, og 
om situasjon blir farlig, eventuelt 
politi. Noen beboere bruker GPS 
og kan spores opp om de går for 
langt.

Om natta er Strømmehaven 
låst så ingen utenfra kommer inn. 
De som er inne kan likevel gå ut, 
og da varsles de ansatte. Ingen 
beboere forsvinner ut alene. 

Det er viktig for Mitchell å 
understreke at ulåste dører ikke 
betyr at noen slippes ut på egen-
hånd, om det ikke er forsvarlig.

Pandemien har så langt lagt  
en demper på hvor tilgjengelig 
stedet kan være for omverden, 
men under vanlige omstendig-
heter skal terskelen være lav.  
Det er viktig. Blant annet for å 
opprettholde nettverk til familie 
og venner, som kan delta i dag-
lige gjøremål i hjemmet, og spise 
middag i kollektivet eller ute i 
restauranten.

Frivillige bidrar til å skape 
aktiviteter på området, og lokal-
samfunnet inviteres inn til kafe 
og restaurant og matvarebutikk, 
noe som gir et levende og attrak-
tivt miljø å være i. Beboere som 
trives har naturlig nok mindre 
trang til å dra derfra.

Fravær av institusjon
- Det med fraværet av institusjon 
er viktig, sier Heidi Mitchell.

- Vi jobber i deres hjem, de bor 
ikke på vår arbeidsplass, påpeker 
hun.

Det å jobbe i hjemmet gjør at 
pleierne blir bedre kjent med 
beboerne enn på institusjon, 
 erfarer helsefagarbeider Kenneth 
Langøen. Han har tidligere jobbet 
på sykehjem.

- Der var det veldig rutinepreget. 
Få alle opp til frokost, sette i en 
stol. Også går vi rundt med tralla 
vår inne på rommene.

I bokollektivene kan alle legge 
seg og stå opp når de vil. Dusje 
når på dagen det måtte passe,  
og frokosten serveres mellom ni 
og tolv.

- På institusjon har beboerne 
ingenting av sitt eget. Her har  
de sine egne håndklær, sitt eget 
tannglass, sine egne ting på 
 badet, fortsetter Langøen.

    Visjon: 
Å fortsette å leve på mitt vanlige vis

Kristiansand kommune har jobbet grundig med konseptet Strømmehaven, og mener de har utviklet 
en modell for hvordan framtidens demensomsorg bør se ut i Norge.
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- Dette er ikke en institusjon. Vi har ingen låste dører, sier helsefagarbeider Kenneth 
Langøen.

Sykepleier Heidi Mitchell er avdelingsle-
der ved Strømmehaven.

10   Helsefagarbeideren 1-2022

Her er stilen byliv. I bakgrunnen spiser beboerne lunsj ved langbordet.
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- Hvor viktig er det å ha sitt eget?

- Jeg tror det har veldig mye å si  
å kunne kjenne igjen sine egne 
ting. Jeg har mine rosa håndklær, 
ikke hvite som det står helsevesen 
på. Det legger vi mye vekt på, 
hjemligheten.

Eksempler på det hjemlige er 
at alle syv rommene i kollektivet 
er forskjellige. Beboerne har egne 
møbler, gardiner og blomster i 
vinduene, sånn som de ønsker å 
ha det. De har også sitt eget senge- 
tøy og sin egen seng. Ettersom 
pleien trappes opp når beboernes 
helsetilstand endres, så vil den 
private senga erstattes med en 
sykehusseng.

Alle oppfordres til å delta i 
dagligaktiviteter, som hus- og 
klesvask og matlaging. De ansatte 
skal legge til rette for at det vanlige 
livet kan leves, så godt det lar seg 
gjøre, og tilpasse deltakelsen i 
gjøremål etter funksjonsnivå.

- Å delta i dagliglivet skal gi 
følelse av mestring. Det er viktig 
at helsefagarbeiderne følger med 

på og legger til rette, påpeker 
avdelingsleder Heidi Mitchell.

Omsorgsbolig ikke sykehjem
Bokollektivene er rent formelt 

organisert som omsorgsboliger, 
ikke sykehjem. Selv om de kan 
tilby tilsvarende grad av pleie 
som på en vanlig sykehjemsav-
deling. Det er også noe som gjør 
konseptet uvanlig. 

Da senteret åpnet dørene på 
høsten i forfjor, flyttet noen hit 
fra sykehjem. Noe som førte til  
at fastleger fikk sine tidligere 
pasienter tilbake, til deres store 
overraskelse. Det er krevende for 
dem å følge opp denne pasient-
gruppen. Derfor ønsker de seg en 
medisinskfaglig ressurs på stedet. 
Slik det er nå må pårørende stille 

opp for å følge beboere til lege-
time, tannlegetime og lignende.

Hvert kollektiv er sin egen 
husholdning, og på stedet finnes 
en ordentlig butikk. Matkroken 
har åpent noen timer hver dag. 
På søndag har de åpent lenge.  
Da er butikken den eneste 
søndags åpne matbutikken i 
 nærområdet, og besøket utenfra 
ekstra stort. 

Å være omsorgsbolig har mange 
fordeler med hensyn til å unngå 
institusjonalisering. Alle beboerne 
er leietagere, de har sin egen 
postkasse og gjør egne innkjøp. 
Det gir økt frihet og spillerom, 
blant annet slipper de å benytte 
seg av kommunens innkjøps-
systemer for husholdningene, 

noe som bidrar til å holde liv i en 
ordentlig butikk og en restaurant 
på stedet.

Samtidig er det noen ulemper 
forbundet med ikke å være syke-
hjem, som manglende tilgang til 
sykehjemslege, og at hjelpemidler 
kan ta lang tid å få tak på.

Ansvarlig helsefagarbeider
Beboerne i Strømmehaven skal 
ha færrest mulig pleiere å for-
holde seg til. Derfor har hvert 
kollektiv en helsefagarbeider på 
vakt fra morgen til kveld, som er 

«Det å skape de positive følelsene,  
det er hva god demensomsorg  

handler om»
Helsefagarbeider Kenneth Langøen

Kenneth Langøen tar en kaffe med Anne-Lise Myhrstad

på plass hele dagen, mens andre 
pleiere kommer og går for å bistå.

- Det har mye å si at vi er der 
hele dagen, sier Langøen, som er 
ansvarlig helsefagarbeider i et 
bokollektiv.

- Jeg har en som kan bli litt 
urolig. Jeg ser hvor mye det hjelper 
når jeg sier at jeg skal være her til 
klokken ti, til etter at du har lagt 
deg. Da blir hun trygg på meg, for 
jeg er der for henne. 

Langøen er dessuten glad for  
å slippe vaktbyttet midt på dagen. 
Det er noe som gir mer ro for 
alle.

- Vi kan sitte en time over 
middagen for å prate og kjase og 
kose oss, mens tallerkenene står 
på bordet, forteller han.

- Men er det ikke slitsomt  
å jobbe fjorten timer?

- Det kan det være. Ingen dag er 
lik. Man kan være sliten når man 
går hjem fra jobb. Men det er 
konseptet, og jeg ser hva det gjør 
for beboerne, sier han.

Hver tredje uke har han ei hel 
uke fri, og et er jo ikke så dumt.

I løpet av arbeidsdagen er 
langvaktene ledige i to timer, 
fordelt på en halvtime under dag 
og kveld, og en time sammen-
hengende midt på dagen. 

- Også må en ikke glemme, sier 
Langøen, at selv om man går 
langvakt og er en del alene i sitt 
eget kollektiv, så er vi et stort hus 
med mange som kan hjelpe. Vi 
har fleksvakter mellom kollektiv, 
og sykepleiere og vernepleiere på 
topp.

Bemanningsgraden i Strømme-
haven er ganske lik som på et 
sykehjem. Den ansvarlige helse-
fagarbeider har sammen med 

assistent ansvar for omsorgs- og 
husholdningsoppgaver. Og på 
tvers av kollektivene jobber et 
team med fleksvakter som bistår 
med ulike oppgaver. Ressurste-
amet bidrar med sykepleier- og 
vernepleierkompetanse.

Noe av det som gjør Strømme-
haven så unikt, er den åpne om-
sorgen der beboerne kan ferdes 
fritt over store arealer, livet ut. 
Om noen trenger en til en opp-
følging, kan de søke om ekstra 
ressurser fra kommunen.

- Hva med personer som  
blir utagerende?

- Da må vi først utelukke somatisk 
sykdom, gjennomgå medisiner-
ingen, undersøke miljøet, men vi 
ser at for noen blir utfordringene 
for store. Da blir man flyttet over 
til en forsterket enhet, for det har 

vi ikke her i Strømmehaven, sier 
Heidi Mitchell.

Hun har tro på at konseptet vil 
vise seg å redusere atferdsmessige 
utfordringer.

- Det at det er hjemlig her, at 
de føler trygghet med tilstede-
værende personal fra morgen til 
kveld. At vi har god kompetanse 
som driver med miljøarbeid.  
Vi har bevegelsesfrihet, aktiviser-
ing, de opplever mestring i hver-
dagen. Vi tenker at det skal gi  
mer ro.  

         

400 
KRONER

Er du autorisert hjelpepleier  
eller helsefagarbeider,  

og medlem av Delta,  
bestill autorisasjonsnålen i dag. 

Ved bruk av denne flotte nålen  
i sølv og emalje signaliserer du både  

kunnskap og kvalitet. 

               400 kroner
til Helsefagarbeidere 

i Delta (Vippsnr 537972). 
Prisen inkluderer porto og 
en pen oppbevaringseske. 

 
oppgi fullt navn og fødsels dato 

(seks siffer) for kontroll av 
autorisasjon, og om du vil ha 

hjelpepleiernål eller  
helsefagarbeidernål.   

TALL FRA 
TURNUSEN
  I Strømmehaven bor  

42 personer fordelt på 
seks bokollektiv. Et mål 
er å ha flest mulig i fulle 
stillinger.

  18 helsefagarbeidere 
jobber 14 timers lang-
vakter, og er såkalt 
 ansvarlig helsefagar-
beidere i sine kollektiv.  
Av dem jobber 14 i 100 
prosent stilling, og fire i 
85 prosent.

  6 helsefagarbeidere 
jobber på tvers av 
 kollektivene i såkalte 
fleksvakter. 1 fleks på 
dagen og 2 på kvelden. 
Fleksvaktene jobber i 
100, 75 og 40 prosent 
stillinger, 2 i hver stil-
lingsstørrelse.

  12 assistenter jobber  
på dagtid med hushold-
ningsoppgaver

  4 sykepleiere og  
2 vernepleiere jobber  
i ressursteam.

  På natt jobber 3 syke-
pleiere og 3 helsefag-
arbeidere, og to på vakt 
samtidig.

  I tillegg kommer trivsels-
koordinator og resepsjo-
nister. Resepsjonen er 
betjent fra 8-21.


