
UNIKT
- Leve helt, hele livet



Unikt skal bidra til

• at beboerne skal ha mulighet til å leve individuelt 
tilpassede liv med økt selvbestemmelse og 
aktivitet.

• å styrke og utvikle brukermedvirkning og dialog i 
kommunens bo- og behandlingssentre.

• Sammen med brukere og pårørende skal ledelse og 
medarbeidere ved hvert sykehjem sørge for tiltak 
som bidrar til økt trivsel og livskvalitet.

• Facebook: Leve helt, hele livet – Bærum kommune



Aktivitetskurver på alle avdelinger





Hverdags- og kultur aktiviteter i fellesskap med andre

Antall aktivitetsgrupper :
2017 = 116
2018 = 140
2019 = 159

Konserter, kultur og 
sosiale arrangementer:

2017 = 764
2018 = 870
2019 = 927

Legges vekt på 
tilpassede aktiviteter 

og fellesskap



Aktivitetsskapende miljøer



Hva med beboere på skjermede enheter 
som ikke kan benytte seg av felles-
arrangementer og konserter, grunnet 
opplevd uro eller ubehag i sosiale 
sammenhenger med mange mennesker?

Mer musikk på skjermede enheter 
Alle skjermede enheter har nå 
egne musikkstunder en gang 
pr uke, med musikkterapeut 

eller trubadur

Det er utplassert 126 SMP på 
8 avdelinger for å fremme 

individualisert bruk av musikk



Populært med dyr – hunder, hester, kaniner og høner

Pr i dag er det 35 
besøksvenner med hund fra 

Røde Kors

Lønnås og 
Lommedalen har 

hønsehus

Nordraak vei og 
Lønnås får dyrebesøk 

fra Nordtvedt gård

Mariehaven har 
kaniner



Restaurantkvelder med beboere og pårørende

Mariehaven, Lønnås og 
Stabæktunet gjennomfører  

restaurantkvelder med 
pårørende.. 



Aktivitets kafe med ungdommer i weekenden

«Når vi spiller ringspill så 
sitter ikke bare beboerne 
nede på rompa hele tiden, 
men de er i aktivitet, og jeg 
kan se at de liker det». 

«Jeg synes at dette er en veldig 
koselig ting å gjøre for eldre 
mennesker. Det er ganske mange 
eldre mennesker som ikke får 
besøk i det hele tatt, så de setter 
sikkert veldig stor pris på at vi 
kommer».

«Man kan se at 
beboerne gleder seg til 
vi kommer. Det vises på 
hvordan de sitter og 
venter på oss utenfor 
døra så de kan åpne for 
oss, hvordan de prøver 
så hardt de kan å huske 
navnene våre, og hvilke 
skoler vi går på». 

Prøvd ut som prosjekt på 4 
steder i 2018 og 2019..

Fra 2020 på 6 steder 
gjennom hele året! 



Populært med turer ut til kjente og kjære steder

Antall utflukter pr år:
2017 = 194
2018 = 304
2019 = 285



30 Båtturer sommeren 2018 og 2019

Spesialbygget båt med rampe for 
rullestoler

Plass til 7 passasjerer + kaptein

Ca 180 beboere får oppleve en tur 
på fjorden hver sommer!



Vinteraktivitetsdag i Lommedalen

Inntil 120 pr dag.
Avsluttes med lapskaus i 

klubbhuset til Bærum 
Golfklubb 

Første gang i 2018, én dag..
I 2019 måtte vi ha 2 dager



Kinovisninger på Stabekk kino vår og høst

Første film var 
Lån meg din kone

9. Mai 2018
138 påmeldte

Nå 2 x vår og 2 x høst

Frivillige hjelper til 
med servering av vafler 
og kaffe i festsalen før 

hver forestilling!



Tur til Sæteren gård 3 dager i september

I løpet av 3 dager får 450 – 500 beboere 
en tur til sæters, med frisk luft, lek, 

pølsegrilling, kaker, kaffe, konsert, og 
hyggelig selskap!

Eikelia Barnehage og Haslum 
Idrettsbarnehage deltar også på dette 

arrangementet

I 2019 fikk vi god hjelp av frivillige fra HP, 
Frivilligsentralen, og «Lyset i hverdagen»



Strandfestivalen på Storøyodden

https://www.youtube.com/watch?v=CgXJBVj9koo

Totalt 650 deltakere og 
bidragsytere på årets 

Strandfestival!

https://www.youtube.com/watch?v=CgXJBVj9koo


Konsert i kunstnergata 14. aug



Samlet 2012 - 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Frivillige org 62 60 60 50 60 53 62 71

Bedrifter 7 6 5 3 5 3 3 2

Skoler 30 24 21 27 24 26 30 39

Barnehager 20 22 19 20 20 18 16 15

Leseombud 18 16 17 16 19 16 17 16

Kulturarr x10 77,8 76,9 88,6 92,9 95,8 76,4 87 92,7

Venneforeninger 8 5 6 5 5 6 6 6

Aktivitetsgr 109 119 111 107 119 116 140 159

Kunstutstillinger 89 107 121 124 139 145 141 145

Utflukter pr år 222 221 250 239 232 194 304 285



Stillingsressurser 2019
• Antall årsverk som brukes på ansvarsområdet Kultur, 

frivillighet og aktivitet (aktivitør, frivillighetskoordinator, 
kulturvert), på institusjonene og omsorgsboligene. Omtalt 
som «Samfunnskontakt» i St.mld 15. 




