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University of South Bohemia 
University of South Bohemia ligger i České Budejovice, en by med ca 100.000 innbyggere. 
Sykepleierutdannningen der har ca 500 studenter på bachelorstudenter i sykepleie, og de har 
også bachelorstudenter i sosialt arbeid. Faglærere har hatt samarbeid med USB tidligere og 
jeg var  i 2011 med som lærer for fire studenter i videreutdanning i aldring og eldreomsorg. 
Formålet for studentene var da å se på bruk av hund som terapi i eldreomsorgen, samt se den 
Tsjekkiske organiseringen av eldreomsorgen og helsevesenet. 

Innledning 
Jeg benytter anledningen til å takke for stipend fra Erasmus, både i 2011 og i 2013. Denne gangen 
søkte jeg på 10 dager, men fikk innvilget 7,5 dag. Jeg forlenget oppholdet til 13 dager inkludert 
reisedager og hadde sensurarbeide med meg som jeg brukte “fridagene” til. Jeg fikk støtte til 
kostpenger fra avdeling for helse om omsorg i Hammerfest.   

Dette er min første lærerutveksling og første gang jeg har reist til utlandet alene. Mine kontakter i 
České Budejovice var Marie Treslova på sykepleierutdanningen og Lenka Motlova på 
sosialarbeiderutdanningen, i 2013 som i 2011. Begge parter er interessert i å fortsette 
samarbeidet. 

Jeg hadde stort sett med marie eller Lenka som tolk. Jeg var alene en gang, på sted jeg hadde 
vært med Lenka tidligere og hvor lederen snakket engelsk.  

I 2011 fikk vi se eldreomsorg og et helsevesen som på mange måter var annerledes enn vårt. 
En av de store forskjellene var at institusjonene i eldreomsorgen var store, og at institusjonene 
vi fikk besøke hadde planlagte faste aktiviteter, hver dag og hver uke, hele året. De hadde 
hundeterapi, de tegnet og malte, de lagde bilder av gamle kalendre som de rammet inn med 
kuler rullet av beboere med demens og andre. Ett sted fokuserte på å bruke livshistorier som 
aktivitet for beboeren. De skulle se beboeren som det han hadde vært en gang, ikke det han 
var blitt i dag. De brukte den enkeltes livshistorie både som aktivitet og som minnearbeid, og 
dette var noe jeg bestemte meg for å jobbe videre med hjemme.  

Formålet med turen  
Formålet med turen å få et dypere innblikk i bruk av livshistorier som hukommelsestrening i 
eldreomsorgen. Å bruke livshistoriene i praksis som en del av behandlingen til eldre 
mennesker i med demenssykom i noen sykehjem i České Budejovice. 

Gaver 
Jeg hadde med gaver til stedene jeg fikk besøke.   

Marie og Lenka fikk USB penn i etui påtrykt Hammerfest Kommune, i tillegg til mappe og 
kopp påtrykt hifm. Til stedene jeg fikk komme til gav jeg kopp påtrykt hifm, bærepose av tøy, 
penner eller matboks.  På Domov Senoru fikk både jeg og Marie usb penn, skriveblokk og sett 
med penn og blyant. 
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Dagbok – dag for dag 
Lørdag ble valgt til reisedag. Dette fordi lørdag var billigst å reise på, og jeg kunne reise buss 
fra Praha til CB samme dag. I tillegg trenger jeg en hviledag etter reisen. Søndag ble brukt til 
å gå rundt å gjøre meg kjent. Og møtte Marie for å avtale oppmøte og program.  

Dag 1 

Oppmøte på sykepleieutdanningen, på Maries kontor hvor vi redegjorde for hva hun kunne 
tilby i forhold til hva jeg hadde ønsket. Deretter møte med lektor på 
sosialarbeiderutdanningen, Lenka som kom med forslag hva jeg skal være med på av hennes 
arbeid. Fikk omvisning, Lenkas kontor (og universitetets hovedbygg (bilde 1) og bibliotek. 

Dag 2 

Møtte med Marie på sykepleierutdanningens kontor kl 09:00. Lenka kom litt før 11. vi gikk 
på internasjonalt kontor, og fikk stemplet papirene. Har fått forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjekt – skjema å fylle ut vedrørende pasientsikkerhet i sykehus.  

Keramikkverksted på Domino var avlyst pga teknisk feil, vi gikk til fordi det var åpen dag. 
Aktiviteten var å lage kopper. Jeg fikk male min egen kopp! Sammen med to brukere og ett 
personale. Vi snakket ikke samme språk, men kommuniserte godt (nok) med tegn og 
tsjekkisk. Det var veldig god stemning i arbeidsstua. Det var folk også i oppholdsrommet. For 
meg virker brukerne ganske friske, lite synlige eller merkbare tegn på psykisk sykdom.    

Dag 3 

08:00 Maries kontor. Vi kjører til Prachatice, en by ca 5o km vest for CB. Vi skal til Senior 
Home Domov Senioru. Lederviser oss rundt.  De hadde ca 90 beboere.  

Stedet drives etter Böhm’s prinsipper ved at personalet skal se hvem beboeren har vært før, 
ikke hvem de er i dag.  De bruker livshistorier og de 4 årstidene systematisk og har fokus på 
sansestimulering. Alle sanser kan taes i bruk. Personalet (assistentene) har fått opplæring – 
alle må gjøre ting likt, slik at pasientene forstår hva som skal gjøres. Hana foreller at hun kom 
hit for syv år siden. Stedet liknet da på et minisykehus og hun ville endre det til å være 
tilpasset beboerne. Personalgruppen var ikke ening og hun måtte si opp 90% av 
arbeidsstokken for å få gjennomført omsorg på beboernes premisser. I dag drives stedet 
eksemplarisk og Böhm var på besøk her uka før vårt besøk 25.9.13. i innkomsthallen er det to 
statuer. Den ene er ”statue of hope” -  den skal flyttes ut når hagen er ferdig rehabilitert. Den 
andre er deres skytshelgen St.Florian (for brann fra gammelt). Spiserommet er ved inngangen, 
og ett hjørne er laget til kapell. Kapellet brukes til gudstjeneste om minnestunder. De har 
årlige minnestunder for beboere som har dødd hos dem. De har besluttet at selv om beboerne 
blir mer skrøpelig og pleietrengende, skal de få bo livet ut på Home Domor Senioru, uten å 
flyttes til pleiehjem. De har ønske om å lage et ordentlig kapell.   

Ved innflytting oppfordres beboerne å ta med seg personlige eiendeler, for eksempel egne 
sengklær den første tiden, og private bilder og ting de er glad i. pårørende blir opplyst om at 
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dett er viktig – at beboerne trenger private eiendeler. Ved død får familien være med å stelle 
dersom de vil. De får mat de er like og er vant å spise.   

De finner aktivitet beboerne kan tenke seg å gjøre. Når miljøet er skapt – går arbeidet av seg 
selv. De bruker kontrastunderlag, for eksempel rødt underlag når de lager pepperkaker, synets 
del. Begrenset plass i rommene gir trygghet.  Nærbilder gir i følge Hana sterkere inntrykk. 
Eks hand som lager kjeks. De bruker Montessori sin teori for handicappede barn, det fungerer 
også bra ved kognitiv svikt.   

De har hageterapi, hagen er under rehabilitering. Det er vanlig å ha deltatt i jord/hagearbeid i 
disse traktene (livshistorier). Hagearbeidet skal også støtte egen ansvarlighet, og beboernes 
egne aktiviteter i dagliglivet. Det vedlikeholder beboerenes respekt for liv, det er sosialt og 
styrker beboernes kontakt med personalet og pårørende som deltar. Det er også 
hukommelsestrening, fysisk og psyksisk aktivitet. 

De har i begge etasjene en minnekrok tilpasset menn og en tilpasset kvinner. Hver etasje er 
dekorert med ulik farge, for at beboerne skal kunne skille etasjene og forebygge at de går feil. 
De har vakre bilder lager av silkepapirkuler.  

Det er veldig tydelig her at «god demensomsorg handler om ledelse». Hana er engasjert og 
har skrevet bok om sansestimulerinering, jobber med det for brukeren. Har ei perm med bilder 
hun viste oss, sier at nærbildene har større effekt – du kommer nærmere.  – litteratur. 

kl  11, hospice: 22 enerom. Vi kom før tiden og Marie benyttet anledningen til å vise meg om 
i hagen. Nydelig hage. Statue over John, helgen fra 80tallet. De har kaniner og fugler i bur. 
blomster, en dam med fisk i og bro over. Hopicen er i et gammelt område med gammelmur og 
rester etter forsvarsverk. 

Ved inngangen er rom hvor personalet bruker til møter. Duken på bordet har avtrykk fra hver 
pleier.  Personalet diskuterer hver morgen hvilke aktiviteter som kan tilbys til ulike beboere. 
Matlisten er satt opp etter hver enkelts ønsker.  Jobber etter basal stimulans – 
sansestimulering. Stedet var under ombygging og det var mange ting i korridoren. 

Aktiviteter: hagen kan brukes til å være i, å nyte. De har vinterhage, de tegner og har 
aktivieter tilpasset hva de liker og hva de ønsker. Det kommer andre innom og synger, danser 
og lignende. Det var ingen i fellesrommene nå, Marie har vært der før og sier hun alltid har 
sett folk ute i fellesrom. 

De har eget Kapell: St.John – eldste St.John i verden. De har minnestund to ganger pr år, for 
de som har dødd hos dem. Dødsfallet skrives ned i ei bok under dødsdato og årstall. PÅ denne 
dag var det to som hadde dødd. De har eget rom i kjelleren innredet med formål Siste farvel 
(bilde under). Tidspunktet er når de ser døden nærmer seg. En nonne deltar når pasienten tas 
ned dit, men de får også tid til å være alene med familien.  

Det siste farvel har fem punkt (Fem ting før døden) som tas frem sammen med de pårørende. 

1. thank you,  
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2. i love you,  
3. i forgive you,  
4. do you forgive me,  
5. I let you go.  

 

 

Omvisningen fortsatte på nybygd institusjon for pasienter med Alzheimer. Ved inngangen 
hadde de et kunstverk av tre som skulle illustrere et åpent vindu. For å komme i hagen gikk de 
under eller gjennom kunstverket. Grunnlagt i ånd av en nonne, søster til st.john. De hadde 26 
beboere, fordelt på to etasjer. Også her var sansestimulering sentralt. Dørmerking var 
illustrasjoner i stedet for tall og bokstaver. Det var middagtid og vi fikk komme inn i den ene 
avdelinga. Tv sto på, de hadde åpent vaktrom. Også her var det et rom som var lagd som 
kapell.  

Etter endt omvisning gikk vi på toget hvor vi spiste lunsj og så oss omkring. Dette er en av de 
best bevarte torgene.   

Som overraskelse ble jeg tatt med på slott – Kratochvile. Vi rakk omvisninga og gikk rundt i 
hagen etterpå. Marie tolket under omvisningen. 

Kaffe og gjennomgang av materiell og opplevelser i løpet av dagen i Neolice. Tilbake kl 
16:00. Fantastisk dag! Mye å se og mye å lære. 

 

Dag 4 
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Skulle på Domino med Lenka på formiddagen, avlyst fordi Lenka var syk.  Jeg dro alene til  
på ettermiddagen for å være sammen med psykiatrigruppe som skal ha hukommelsestrening. 
Katka skal ha hukommelsestrening på Domino, en organisasjon for veldedig arbeid. 

Det er blandet klientell, fra 20 årene til ca 70, ca 10 til stede. Jeg kjenner igjen i alle fall to av 
hennes klienter.  En annen dame forteller om kulturelt liv eller tilbud for mennesker med 
psykiske lidelser- fotball, minigolf, musikk, bowling, drama. 

Når Katka starter viser hun noe, som spør «hva er dette» - de svarer. Hun viser deres program: 
kunst, canis-terapi keramikk og tekstil, kulinarisk dag hvor de lager mat.  

Hun snakker om hukommelsestrening; betydning kognitiv, kognitive funksjoner, også demens 
nevnes. Aktivitet forebygger kognitiv reduksjon. Sier noe om hjernekapasitet?, for fort 
hjernecellene  går rundt – 3800 million pr sekund. Betydning av hjernetrening. 

Hun tar frem 2 bilder, finn fem feil. Klientene er aktiv, de fleste. Alle er interesserte. Deretter 
tar hun en runde rundt bordet, hvilke feil fant de? Alle må si noe. De siste husker mest, de har 
fått det gjentatt flere ganger. Til slutt teller hun opp feilene.  

Neste handling er ti ting på et bilde, de er nummerert. Hun går gjennom ting og nummer, og 
spør hva de husker.  Hvilket nummer hadde hvilket bilde?  

Hun gir ut en oppgave med bokstaver – de skal finne ordene. Nesten som et kryssord.  

Hun snakker om husketeknikker. Har kort med farge: hus, nøkler, dør, stol, sko, sky, sol, katt, 
briller, telefon osv. Har 19 bilder i første og andre gjennomgang. De skal skrive ned det de 
husker. Deretter legger hun til et kort (tredje runde), et bord. Klientene gjentar bildene. Til 
slutt en gjennomgang av alle bildene. Klientene sier hva som er på bildene høyt. Engasjert. 

Det ser ut som Katka liker det hun gjør og det er god stemning.  En av klintene mottar to 
telefonsamtaler og går ut for å snakke. En kommer etter det er begynt, det ryddes bare plass til 
ham uten kommentarer. 

Til slutt: gjennomgang av de 10 nummererte bildene. Klientene ser ut til å huske godt og kan 
svarene. Og de 20 kortenene.  Klientene sier kortene høyt før hun rekker å ta det frem.   

Dag 5 

Maries kontor 08:30. Deretter nytt demens sted for pas med Alzheimer. 1 år gammelt. 
Tilhører Maj (Maj har også en dagavdeling i tillegg til hovedbygget). To av pasientene har 
alko demens, resten Alzheimer. En av beboerne skal hjem i helga. Henne møtte jeg i igjen i 
kirka søndag. Hun kjente meg igjen – sa Dobry Den(god dag), hilste og snakket. Var veldig 
blid. Datter tok henne i hånda da de skulle gå og hun fulgte med.   

20 pasienter, i dag bare 2 pleiere. Sykepleierne skal til Brno i dag og motta diplom for god 
drift og deres gode jobb her. 

1 avd.spl (unit nurse). 5 sykepleiere, 7 assistenter, sosialarbeidere og 1 frivillig.  Frivillig går 
fra bord til bord og har aktivitet og snakker med beboerne. Enkel trening også. 2 pers til mat 
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og rengjøring for huset. Jeg ser storkjøkkenovn, men de sier de får varm mat fra Maj. De som 
trenger diett og spesialkost får det.  

Hver morgen har de møte hvor de diskuterer innhold for dagen. I dag er de få pleiere, skal til 
Brno for ä motta diplom. De har biografiene med seg og vi kan derfor ikke se dem.  

Alle har sin biografi. De gjør det på to måter:  

1. spør: vil du har biografi – ja jeg vil snakke. I samtalen kan sykepleier finne ny informasjon.  

2. Vise boken til beboer og snakke om det. Nye ting kommer. Minnearbeid. 

Filosofi Böhm – alle ansatte skal gjøretingene likt. Bruk av de fire årtider er en del av hans 
teori. 

De har godt samarbeid med familie, mot normalt.  God kommunikasjon. Sykepleier spør etter 
bilder og eiendeler de kan ta med seg inn - det gjør pårørende mer aktiv.  

Enerom med bad – 10.30 må beboerne stå opp, De har et moderne sittebadekar, jeg har aldri 
sett slike… 

Alle pleierne er skolert, de har 2.nivå av Böhm (av 3), også sykepleierne 

For agiterte, aggressive beboere– psykiater hver 3.uke.  

Kameraovervåket. Trappegrind. De bruker bare heisen – for å forhindre fall. Hage, dyrker litt. 
Canis-terapie, kanin i hagen. Søker penger til vinterhage. 

Stue: Det er ro i avdelingen da vi kom. En dame som liker å lese leste fra en bok da vi kom.  

De har spill, Ludo ble startet etterpå.. Kjempestort brett.  De fikk oppskåret frukt etter frokost. 
Marie spiller Ludo om med en av beboeren og snakker med flere. Damen som skal på perm 
snakker med oss. 

En pleier mater en beboer med (langtkommen demens?) som sitter i lenestol – til og fra og 
gjør annet imellom – setter andre i gang med tegning med fargeblyanter og puslespill. Hun 
synger også litt og pasientene lyser opp og synger med. Tydelig begeistret av sang. Hun tar 
handmassasje på sin pasient til slutt, mens hun gjør andre ting. Som å synge og følge med de 
andre. Enkle sanger fra gamle dager.. Alle ser opp og lytter, også jeg og Marie. 

De har gammeldags pynt. Gammels kamera, gamle ting. Moderne radio som ser gammel ut – 
retro.  Tre kalender. Kort for hukommelsestrening. Hver morgen brukes kortene.  

De har også en eske med treplater med farget papir limt på. De bruker form og farge aktivt for 
hukommelsestrening.  Ser også klær til papirdukke.  

De hadde også puslespill med store brikker. De baker to gang i uka – om morgenen. Har turer 
med buss. Vinfest – høsting på Maj med sang og dans. Live musikk. Kostymer og 
folkemusikk. Personaler var kledd i gammeldagse klær. November: minnestund for de døde.  
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Hver uke har ulik farge – personalet bruker disse fagene denne uken. De har dukker beboerne 
kan bruke, spesiallagede for mennesker med demens. Den er som en baby å holde. 

En person er alltid oppe i etasjen sa lenge det er beboere der. Trygghet er vektlagt.   

 

Lørdag: buss til slottet Hluboka nad Voltava. Ca 40 minutter med rutebuss.  

Søndag: lese oppgaver. Omvisning på Budejovicy Budvar – Bryggeriet.   

 

Uke 2 Mandag 30/9 

Feltarbeidsoppgaver 10 timer (7 timer i helga). Samsensur med Tromsø.  

Tirsdag 31/9 

Samsensur med Harstad 08:00, hun ringte meg – som avtalt. Jeg tok kopi av min sensurliste 
og sendte henne – videresendt til eksamensansvarlig.  

Demonstrasjon av dukken “Hal” på sykepleierutdanningen kl 10:00. Koster ca 350 tusen Nok. 

Canis-therapie -  hund i eldreomsorgen kl 14:00 ca 2 timer.  

Det var 11 beboere, og en som ikke deltok.  Jeg kjente igjen i alle fall to av beboerene fra 
2011, den ene så likedan ut, men den andre hadde tilbakegang og satt og halvsov.  

Arni er mest interessert i kjeksen og kan være litt brå når han henter. En beboer spente litt 
etter ham, hun ble tatt ut en stund av Frantizek. Ble satt tilbake der damen som ikke deltok 
satt. Arni kom til henne og det var greit. Beboerne er interessert i Arne og Lenka. En dame 
kom inn og hun ble begeistret da hun så Arni. De fikk gre ham, men han sitter ikke lenge nok 
i ro. Arni var litt utålmodig – han ville på do så vi da han kom ut.  

Onsdag 2/10 

Marie – planlagt Møte sosialarbeiderbygning 09:45. kl 10:00 masterstudenter psykisk og 
psykiatri.  Utgikk fordi jeg ikke rakk det.   

Møtte Marie 07:45 og vi gikk til hennes dekans’s kontor for møte. Vi snakket litt om 
samarbeid mellom skolene og litt av hvert. Marie tolket.  Etterpå kjørte Marie meg til dekan 
på sosialarbeiderfakultetet. Møtet varte borti en time, vi snakket om utdanningssystemet og 
om samarbeid.  

Lenka community sosial work – undervisning 2 timer kl 15:30. Det gikk bra, Lenka sa det var 
interessant og studentene så ut til å følge med. Etterpå var jeg til stede når studentene i sosialt 
arbeid hadde kreativt arbeid. De skulle lage ett tema/en historie ved å klippe ut bilder fra 
magasin. Noen hadde mot som tema, andre mennesker.    
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Etterpå viste hun med forskjellig om hukommelsestrening og sendte flere lenker. Hun viste 
bilder av gammel mann som også har madonna i bildet – dette er hukommelsestrening. Bilder 
hvor du leter etter hvor mange dyr det er å finne – for eksempel hester. Bilder som har andre 
ting kamuflert i seg er hukommelsestrening.  

 

Torsdag 3/10 

Fridag og handledag. Middag hos Marie kl 18:30. 

 

Fredag:  

reisedag 

 

Oppsummering 
En flott tur.  Meget lærerikt.  Har fått nye ideer og inspirasjon som jeg kan ta med hjem og 
bruke. Og har sett mer i dybden på hva jeg så i 2011, fått en annen dybde i læringen. Jeg har 
nå mere kunnskaper og kan stille andre spørsmål. Og jeg har knyttet sterkere kontakt med 
USB og mine kontaktpersoner der.   
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